ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade v Hrnčiarovciach n/P zo dňa 10.01.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Moncman Mikuláš, Mgr. Miloš Tomek
Overovatelia: František Máar, Bibiana Púchla
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – financovanie
Starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič zvolal toto mimoriadne zasadnutie OZ z dôvodu
urgentného riešenia prefinancovanie platieb dodávateľovi stavby „ Prestavba a zastrešenie ZŠ
a MŠ Hrnčiarovce n/P“ firme ZIPP Bratislava. Menovaná firma vystavila faktúry, ktoré boli
postúpené na úhradu na Ministerstvo pôdohospodárstva so splatnosťou 12.12.2011,
14.12.2011 a 18.1.2012 v celkovej sume 423.272,40 €. Do dnešného dňa nebola ani jedna
faktúra preplatená, hoci platby nám boli potvrdené. Bola nám podaná informácia, že štátna
pokladňa bola uzatvorená a bude otvorená až v polovici februára. Firma ZIPP nie je ochotná
dovtedy čakať a žiada obec o uhradenie predmetných faktúr. Starosta obce osobne navštívil
firmu ZIPP, aby našli spoločné riešenie tejto situácie. Zo spoločného rokovania vznikol návrh
na zmene splatnosti všetkých troch faktúr so splatnosťou 29.02.2012. Firma ZIPP navyše
požaduje uhradenie nákladov, ktoré vznikli spoločnosti z dôvodu zmeny splatnosti faktúr a to
vo výške 4.800,- €. Starosta obce preveroval aj možnosť poskytnutia preklenovacieho úveru
v Dexia banke a zistil, že obec by to stálo približne toľko, ako žiada firma ZIPP.
OZ poveruje starostu obce o zaslanie listu na Združenie miest a obcí Slovenska, aby vstúpili
do rokovania s ministerstvom a obciam, ktorým vznikli takéto náklady nie vlastnou vinou ich
refundovali.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa firme ZIPP uhradila finančná čiastka 4.800,- €.
Z prítomných 9 poslancov bolo:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.01.2012:
a/ schvaľuje:
1/12 – uhradenie finančnej čiastky 4.800,- € firme ZIPP Bratislava na uhradenie nákladov,
ktoré vznikli spoločnosti z dôvodu zmeny splatnosti faktúr.
b/ ukladá:
2/12 – zaslať list na Združenie miest a obcí Slovenska

Zápisnicu overili: František Maár

Bibiana Púchla

