Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 28.07.2022o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov –Mgr. Katarínu Jamborovú, Mgr. Janu Gorelkovú,
Vladimíra Gorelku, Milana Gabriša a Ing. Barboru Miščíovú privítal starosta obce Ing. Lukáš
Pekara. Ružena Staňová a Martin Sieklik sa u starostu ospravedlnili.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Miroslavu Dundekovú a za overovateľov určil Mgr. Katarínu
Jamborovú a Mgr. Janu Gorelkovú.
K bodu 3/
Pripomienky k programu obecného zastupiteľstva neboli podané. Starosta doplnil bod č. 5
Návrh VZN č. 4 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a bod č. 6. Úpravu rozpočtu č. 2
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 28.7.2022
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Dotácia z Environfondu - riešenie
Starosta obce zhrnul poslancom priebeh získania dotácie, podpísanie zmluvy, práce
na vodovode, preplácanie faktúr, komunikáciu z Environmentálnym fondom.
Priebeh dotácie
•

December 2019 – žiadosť

•

Marec 2020 – oznámenie o schválení žiadosti a pridelenie dotácie vo výške 338 300 €
+ 5 % spoluúčasť 17 805,27 €

•

Október 2020- zaslanie zmluvy o poskytnutí podpory

•

03.11.2020 – zaslanie zmluvy o poskytnutí podpory – podpísaná oboma stranami –
zverejnená

•

09.11.2020- začiatok prác na vetve 1-1

•

Január 2021 – vystavená 1. faktúra vo výške 48 127,52 €, z toho obec uhradila 5 % - 2
406,38 € - zaslaná žiadosť o vydanie súhlasu na zaplatenie zvyšných 95 % 45 721,14 €

•

15.03.2021 – ukončenie prác na vetve 1-1

•

22.03.2021 – finančná kontrola na mieste

•

03.05.2021 – súhlasné stanovisko EF k použitiu schválenej podpory vo výške 45
721,14 € - uhradenie 1. faktúry

•

17.05.2021 – zaslanie 2. žiadosti, nakoľko celá vetva bola hotová v marci 2021.
Faktúra v celkovej výške 43 737,22 €, z toho obec uhradila 5 % - 2 186,87 €.

•

Máj 2021 – EF žiada o zaslanie dokladov k VO na projekt

•

Máj 2021 – 1. stretnutie na EF- oboznámenie so situáciou a zastavenie prác na
výstavbe ďalších častí vodovodu

•

10.08.2021 – urgencia zo strany zhotoviteľa na pokračovanie výstavby vodovodu –
obec odpovedala, že nemá súhlas s preplatením 2. faktúry, zostávajú práce
pozastavené

•

19.09.2021 – obec poslala list na EF o urýchlené vykonanie kontroly a následné
odsúhlasenie s preplatením 2. faktúry

•

26.11.2021 – odpoveď na list

•

17.12.2021 – predžalobná výzva od zhotoviteľa na zaplatenie istiny vo výške 41 550 €
a úrokov z omeškania vo výške 2 192,42 €

•

20.12.2021 – obec zaslala list s predžalobnou výzvou i s vyjadrením sa k nej

•

21.12.2021 – list od EF k predžalobnej výzve

•

20.01.2022 – stretnutie na EF

•

Marec 2022 – stretnutie na EF – oboznámenie o pochybení vo VO z roku 2008

•

09.05.2022 – žiadosť o vyjadrenie k predloženiu faktúr a k preplateniu zhotovenej
časti

•

03.06.2022- Výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 23 681 € a návrh správy z
administratívnej finančnej kontroly a návrh správy z opätovnej administratívnej
finančnej kontroly

•

08.06.2022- Žiadosť o stretnutie na EF

•

04.07.2022- stretnutie na EF- jediná možnosť pre EF prístupná – odstúpenie od
zmluvy o dotácií- vrátenie dotácie v plnej výške a EF odpustí pokutu vo výške 23 681
€

•

26.07.2022- stretnutie s dodávateľom

•

Požiadavky dodávateľa k úhrade:

 Istina – 41 550,35 €
 Súdny poplatok- 1 246,50 €
 Trovy konania- 1 862,40 €
 Úrok z omeškania- 4 436,21 €
Spolu: 49 095,46 €
•

Po dohode ak sa schváli bude požadovať:

 Istina – 41 550,35 €
 Zmluvne dohodnutý úrok z omeškania- 3 500 €
Spolu: 45 050,35 €
•

2. možnosť

 Nesúhlasenie s vrátením dotácie EF:
•

Predpoklad súdneho sporu s nejasným výsledkom

 Nesúhlasenie s dohodou so zhotoviteľom
•

Predpoklad zaslania platobného rozkazu s celou dlžnou čiastkou + ostatné poplatky

•

V prípade podania odporu voči platobnému rozkazu – súdny spor – predpoklad negatívny výsledok

Pani Mgr. Katarína Jamborová sa spýtala, aké bolo pochybenie vo verejnom obstarávaní.
Starosta odpovedal, že Dodatkom č. 3 v roku 2008 sa rozšíril vodovod o ďalšiu vetvu, ktorá
nebola súčasťou pôvodného projektu z roku 1993 a malo sa uskutočniť nové verejné
obstarávanie zhotoviteľa. Došlo k pochybeniu obce. Pán Vladimír Gorelka sa spýtal, či má
zhotoviteľ diela v Zmluve o dielo zazmluvnené úroky z omeškania. Ďalej sa spýtal či obec
musí vrátiť celú dotáciu Environmentálnemu fondu plus vyčíslenú pokutu vo výške 23 681 €.
Pani Mgr. Jana Gorelková sa spýtala či je predpoklad vyhrať súdny spor s Environmentálnym
fondom a či je vyhotovená vetva verejného vodovodu už funkčná. Ďalej sa pani Mgr.
Katarína Jamborová zaujímala, ako dopadlo ostatných 25 obcí, ktoré dostali rovnakú dotáciu.
Pán Vladimír Gorelka skonštatoval, že aj Environmentálny fond pochybil, keď nám dal
dotáciu a neskontroloval si vopred verejné obstarávanie, tiež dovolil preplatiť prvú faktúru.
Na záver pani Mgr. Katarína Jamborová skonštatovala, že obec už dlhšie očakávala, že sa
bude musieť dotácia vrátiť a vybudovaný vodovod uhradiť z prostriedkov obce. Pani Ing.
Barbora Miščíová dodala, že výsledok súdneho sporu by bol neistý, mali by sme dotáciu
vrátiť.
Nakoniec poslanci hlasovali za odstúpenie od zmluvy z Environmentálnym fondom.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci hlasovali za uzatvorenie dohody so Zhotoviteľom diela a uhradenie zmluvných
penálov.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Poslanci sa zaoberali Návrhom VZN č. 4 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Z dôvodu zvyšovania
cien potravín je nutné prejsť do druhého finančného pásma na nákup potravín. Zaoberali sa
potrebou zaviesť pre deti v MŠ poplatok za réžiu vo výške 1 € mesačne. Tiež sa diskutovalo
o príspevku zákonného zástupcu, ktorý bol v návrhu vo výške 15 €. Pani Mgr. Jana Gorelková
argumentovala, že služby materskej školy nie sú na takej úrovni, deti nemajú akcie, nemajú
výlety. Starosta pripomenul, že poplatok zákonného zástupcu sa používa aj na elektrickú
energiu a ostatné náklady, ktoré budú budúci rok niekoľkonásobne vyššie. Poslanci schválili
návrh VZN s tým, že poplatok zákonného zástupcu zostane vo výške 12 € mesačne ako
doteraz. V budúcnosti predloží pani riaditeľka a vedenie obce rozpis výdavkov, na ktoré bol
poplatok použitý a potom sa môže diskutovať o zvýšení.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberal úpravou rozpočtu č. 2. Z dôvodu odstúpenia od zmluvy
s poskytovateľom dotácie Environmentálnym fondom je potrebné zadefinovať z akých
prostriedkov sa uhradí vybudovaný vodovod. Tiež sa diskutovalo o potrebe zakúpiť
kompostéry pre domácnosti, ktorým ešte nebol poskytnutý, z dôvodu zákonnej povinnosti.
Dokončuje sa aj hasičská zbrojnica a je predpoklad, že vyčíslené finančné prostriedky
v rozpočte nebudú postačovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 2 podľa
prílohy.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zdržal sa: 0

V Dolnej Breznici, dňa 28.7.2022
Zapísala: Ing. Miroslava Dundeková

.....................................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Jamborová
Mgr. Jana Gorelková

....................................
......................................

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 28.07.2022 o 18:00 hodine
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 28.07.2022 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2022
a doplnenie o nasledovné body:
bod č.5/

Návrh VZN č. 4 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
bod č. 6/ Úprava rozpočtu č. 2
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od Zmluvy č. 147032 08U01 o poskytnutí
podpory z EF medzi príjemcom dotácie Obcou Dolná Breznica a poskytovateľom
Environmentálnym fondom a následné vrátenie dotácie vo výške 338 300 €.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu

o úhrade dlžnej sumy dodávateľovi stavby

Ekologické stavby s. r. o., ktorá sa skladá z:
 Istina – 41 550,35 €
 Zmluvne dohodnutý úrok z omeškania- 3 500 €
Spolu: 45 050,35 € do 15.08.2022
Hlasovanie:
Uznesenie č. 40/2022

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 podľa prílohy.
Hlasovanie:

Za: 5

V Dolnej Breznici, dňa 28.7.2022

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Proti: 0

Zdržal sa: 0

