Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v Lule konaného dňa 18.5.2020
Overovatelia zápisnice: Palkovič Martin
Pinke Roman
Zasadnutie OZ otvorila a prítomných poslancov privítala starostka obce /prítomní podľa
prezenčnej listiny/. Program zasadnutia dostali poslanci v pozvánke a jednohlasne schválili, že
sa budú riadiť pripraveným programom. Ďalej určila overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
P. starostka vykonala kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
V interpeláciách poslancov p. Poláková tlmočila požiadavku p. Bakovej, že ťažké vozidlá
firmy LEVSEM chodia za jej domom a značnými otrasmi sa jej ničí omietka. P. starostka
vysvetlila, že je to súkromný pozemok a obec nemôže zakázať majiteľovi chodiť po svojom
pozemku. Nakoľko robia v objekte značné stavebné úpravy a údržbu celého areálu, tak tieto
stroje sa tam pohybovali často. Po dokončení týchto prác by sa aj frekvencia pohybu vozidiel
mala znížiť.
Ďalším bodom bola správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. Hl. kontrolórka prečítala
pripravenú správu a poslanci ju zobrali na vedomie.
Potom predložila správu o kontrole, ktorú vykonala na základe plánu kontrol na I. polrok 2020
a to kontrolu na preskúmanie súladu postupu verejného obstarávateľa Obec Lula v súvislosti so
zadávaním zákazky na predmet „Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia“. Na Úrad
verejného obstarávania Bratislava bola doručená sťažnosť občana obce Lula na prešetrenie
verejného obstarávania na tejto zákazke. ÚVO postúpil podnet na prešetrenie hl. kontrolórke
obce Lula, nakoľko sa jedná o podlimitnú civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa § 169 ods.
5 zákona o verejnom obstarávaní a preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa
§ 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného. Hl. kontrolórka obce prešetrila celé
verejné obstarávanie aj financovanie
uvedenej zákazky a skonštatovala, že verejné
obstarávanie bolo vykonané firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a že zhotoviteľovi
boli vyfakturované iba práce, ktoré boli aj v skutočnosti vykonané. Práce, ktoré uvádza
sťažovateľ vo svojej sťažnosti neboli realizované, nakoľko dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo
dňa 7.5.2019 bola celková suma upravená a to znížená a nie zvýšená, ako uvádza sťažovateľ.
Tieto práce budú vykonané len vtedy, ak bude mať obec dostatočné zdroje na ich zrealizovanie.
Poslanci predloženú správu zobrali na vedomie. Táto správa bude zaslaná ÚVO Bratislava a na
vedomie aj sťažovateľovi. V súvislosti s týmto prípadom p. starostka upresnila, že v dňoch
28.4. a 29.4.2020 bola vykonaná aj finančná kontrola na mieste Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou v Nitre so záverom, že kontrolná skupina na základe FKnM nezistila neoprávnené
výdavky a Obec Lula ako prijímateľ na základe zistených skutočností je oprávneným
príjemcom.
V ďalšom bode p. starostka informovala poslancov, že bolo vykonané verejné obstarávanie na
realizáciu diela „Elektroinštalácia a verejné osvetlenie k IBV – 6RD v obci Lula“ a táto zákazka
bude vo výške 9618,72 €. Na realizáciu je potrebné preto schváliť použitie rezervného fondu
obce. Poslanci schválili použitie rezervného fondu vo výške 7700,00 €. Rozdiel bude
dofinancovaný z rozpočtu obce Lula.
Nasledoval bod č. 8 a to schválenie ceny za predaj novej smetnej nádoby pre FO a PO. P.
starostka vysvetlila poslancom, že obec nakupuje tieto nádoby za cenu 19,80 € za kus a doteraz
sa predávali za cenu 15,00 €. Navrhuje preto, aby sa predávali za nákupnú cenu. Poslanci
schválili, že nové smetné nádoby sa budú predávať pre fyzické aj právnické osoby za rovnakú
cenu a to 19,80 € za 1kus.

Pretože obec nemá dostatočný počet pracovníkov na kosenie, p. starostka navrhla poslancom,
aby si pred rodinnými domami kosili občania sami. Každý má nejakého príbuzného, ktorý mu
s týmto môže pomôcť a v prípade, ak je osoba sama a nemá jej kto pokosiť, môže požiadať
obecný úrad. Takýchto prípadov by v obci nemalo byť veľa, podľa našich odhadov dva, tri.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom a schválili ho.
V bode diskusia p. starostka informovala poslancov, že bola zorganizovaná brigáda na
cintoríne, kde pomáhali poslanci aj občania z obce. Bolo osadené a namaľované zábradlie,
vymurované boli studničky pri každom vodovode a celý vodovod bol opravený. Zakúpia sa ešte
menšie polievacie krhly a dokončené budú ešte plochy okolo studničiek. Ďalej informovala
poslancov, že obec bola úspešná v projekte WIFI PRE TEBA, kde nám bola schválená žiadosť
o poskytnutie NFP vo výške 14250,00 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 15000,00 €. Spolufinancovanie obce bude 5 % z celkových výdavkov.
Ďalej obec podala žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu výsadby stromov zo SAŽP,
pripravuje sa zmluva a podali sme žiadosť na MŽP z Programu obnovy dediny o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde už máme aj rozhodnutie o poskytnutí
finančných prostriedkov na rok 2020 vo výške 3914,00 €. Účasť obce v tomto prípade je
najmenej 5% z nákladov. Z tejto dotácie bude zrealizované arboristické ošetrenie stromov
v obci Lula.
Posledná informácia zo strany p. starostky bola, že p. Bzdúch, ktorý býva v časti Malá Lula,
kde nie je prihlásený na trvalý ani na prechodný pobyt, požiadal o vybudovanie spevnenej cesty
k jeho rodinnému domu. P. starostka mu odpovedala, že obec nemá v súčasnosti v rozpočte
finančné prostriedky na výstavbu ani opravu tejto cesty.
Pozemky nie sú obecné a tak ani nie je možné, aby obec niečo na takomto pozemku budovala.
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktoré bude zapracované tak, ako bolo prečítané.
Na záver pani starostka poďakovala poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapisovateľka:
Kostolániová Renáta
Overovatelia:
Palkovič Martin:

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

Pinke Roman:

..........................
Mária Farkašová
starostka obce

