Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Lule konaného dňa 11. 6. 2020
Overovatelia zápisnice: Poláková Jozefína
Sádovský Marcel
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. Palkovič upozornil na prístupovú cestu do obce, kde je veľa
prerastených stromov a kríkov, z ktorých často vybieha zver na cestu. P. starostka informovala,
že tieto práce môžu byť vykonané len za spolupráce nejakej firmy a tieto práce budú následne
obci vyfakturované. V súčasnej situácii v súvislosti s COVID 19 obec musí hospodáriť
s finančnými prostriedkami opatrne a preto sa vykonávajú len nevyhnutné práce. Ak to situácia
dovolí, tieto práce budú vykonané.
Ďalším bodom bola správa o sťažnostiach za rok 2019. Hl. kontrolórka prečítala pripravenú
správu o sťažnostiach, ktoré boli doručené Obci Lula za rok 2019. V sledovanom roku boli
doručené dve sťažnosti. V prvej sa p. Peter Gajdoš sťažoval, že výstavba trafostanice, ktorá
susedí s jeho pozemkom sa začala bez jeho účasti v konaní a je blízko jeho pozemku.
Sťažovateľ bol písomne oboznámený stavebným úradom, že sa takáto stavba bude realizovať
a v danom čase nepodal v stanovenej lehote žiadne námietky. K uvedenej stavbe sa vyjadrili
všetky relevantné dotknuté orgány a stavba je v súčasnosti už skolaudovaná. Vzhľadom
k uvedeným skutočnostiam považuje stavebný úrad výhrady sťažovateľa za bezpredmetné.
Druhú sťažnosť podal p. Jaroslav Gajdoš na Úrad verejného obstarávania do Bratislavy, ktorý
postúpil uvedený podnet na prešetrenie hlavnej kontrolórke obce Lula, nakoľko sa jednalo
o civilnú zákazku s nízkou hodnotou. Obsahom podnetu bolo prešetrenie verejného
obstarávania pri realizácii stavby Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia
financovanej zo zdrojov EÚ a ŠR. Sťažovateľ uvádza, že dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo bola
navýšená celková suma nákladov a tieto práce neboli na stavbe vykonané. Dodatkom č. 1 bola
suma v zmluve o dielo naopak znížená.
V správe hlavnej kontrolórky sa uvádza, že verejné obstarávanie bolo vykonané v súlade so
zákonom a zaplatené bolo iba za práce, ktoré boli aj zrealizované.
Dňa 29.4.2020 bola vykonaná finančná kontrola na mieste , ktorú vykonala Pôdohospodárska
platobná agentúra a v záverečnej správe kontrolná skupina konštatuje, že Obec Lula je
oprávneným príjemcom dotácie a kontrolná skupina nezistila neoprávnené výdavky.
Poslanci zobrali správu o sťažnostiach za rok 2019 na vedomie.
Potom predložila stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 a odporučila poslancom,
aby prijali záverečný účet bez výhrad.
Poslanci dostali záverečný účet v zaslanom materiáli a mohli sa k nemu vyjadriť. Nakoľko
nikto nemal pripomienky, poslanci schválili záverečný účet obce Lula za rok 2019 s výrokom
„bez výhrad.“ Zároveň zobrali na vedomie aj výročnú správu obce Lula za rok 2019, ktorá bude
zverejnená v centrálnom registri účtovných závierok.
Hlavná kontrolórka obce predložila na schválenie plán kontrol na II. polrok 2020 a poslanci ho
schválili.
Ďalším bodom bolo schválenie VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula.
Poslanci dostali návrh VZN v materiáli a keďže nemali k predloženému návrhu žiadne
pripomienky, tak ho schválili. VZN bude zverejnené na webovej stránke obce Lula.

Potom p. starostka prečítala návrh odmien poslancom OZ za I. polrok. Poslanci uvedený návrh
schválili.
V bode diskusia p. starostka informovala poslancov, že plánované akcie na tento rok neboli
v prvom polroku organizované vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou
COVID 19 a v druhom polroku zatiaľ tiež nebudeme organizovať ani varenie guláša, ktoré sa
malo konať v auguste. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, 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
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