SAMOSPRÁVA OBCE VEĽKÉ BLAHOVO
NAGYABONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 72, Veľké Blahovo
Číslo: 23/2014

Veľké Blahovo,11.04.2014

Zápisnica
zo 23. zasadnutia/ mimoriadneho / Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo,
konaného dňa 11.apríla 2014 v zasadačke obecného úradu Veľké Blahovo
Prítomní:
poslanci v počte 7 osôb:
Iveta Moraveková, Ing. Peter Kardos, Peter Kázmér, Pavel Kázmér, Marian Lábodi,
Ing.Novák Molnár Zsuzsanna, László Jozef
• starostka obce
•

Neprítomní poslanci
•
•

Jozef Novák – ospravedlnený z pracovnej zaneprázdnenosti
Mgr. Andrea Matejčíková - nezastihnuteľná

Prijaté uznesenia:
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Veľké Blahovo Mária Bödők privítala prítomných a zahájila 23.
zasadnutie /mimoriadne / Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo.
Konštatovala, že na 23 . zasadnutie /mimoriad./ Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo
poslanci boli pozvaní na rokovanie telefonicky na tých telefónnych číslach, ktorí oni vpred poskytli
obecnému úradu ako svoje kontaktné čísla. Toto mimoriadne zasadnutie bolo zvolané vyššie
uvedeným spôsobom z dôvodu časovej tiesne nakoľko starostka sa mieni povinnou informovať OZ
obce Veľké Blahovo o dianiach vo veci kanalizácie obce.
Poslanci boli zastihnutí na svojich telefónnych číslach okrem poslankyne Matejčíkovej,
ktorá nebola zastihnutá na telefónnom čísle, ktorá poslankyňa poskytla obecnému úradu.

Bod č. 2:

Návrh programu 23. rokovania / mimoriadne/ Obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo

Starostka obce predložila
zastupiteľstva Veľké Blahovo.

Návrh

programu 23.. rokovania / mimoriadn./ Obecného

Uznesenie
číslo 23/184/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
schvaľuje
program 23. zasadnutia /mimoriad./ Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Návrh na schválenie programu rokovania zasadnutia OZ Veľké Blahovo
Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrh členov návrhovej komisie
Správa o priebehu verejného obstarávania zákazky „Kanalizácia veľké Blahovo“
Záver

Hlasovanie č.1
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

7
7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č.. 3: Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva Ing.
Petra Kardosa a Jozefa Lászlóa a za zapisovateľku určila Izabelu Vargovú sam. referentku OcÚ.
Bod č. 4: Návrh členov návrhovej komisie
Starostka obce za členov návrhovej komisie navrhla z poslancov obecného zastupiteľstva:
za predsedu komisie Ing. Zsuzsanu Novák Molnárovú, Pavla Kázméra a Mariana Lábodiho.
Uznesenie
č. 23/185/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie Ing. Petra Kardosa a Jozefa Lászlóa za overovateľov a Izabelu Vargovú za zapisovateľku.

b/ s c h v a ľ u j e zloženie návrhovej komisie:
Predseda komisie
Členovia komisie

:
:

Ing. Novák Molnár Zsuzsana
Marian Lábodi
Pavel Kázmér

Hlasovanie č. 2:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

7
7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č.4 Správa o priebehu verejného obstarávania zákazky „Kanalizácia Veľké Blahovo“
Starostka pripomenula okolnosti uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb pri verejnom
obstarávaní uzatvorená podľa § 269 a násl. zákona č.513/91 Zb. uzatvorenú na stavbu „Kanalizácia
Veľké Blahovo“. Zmluva bola uzatvorená dňa 04.03.2014 so spoločnosťou Consult-ing EU s.r.o.
Bratislava. Starostka pripomenula skutočnosti, ktoré prebehli pred uzavretím tejto zmluvy, ktoré už
od začiatku boli pochybné. Od uzavretia tejto zmluvy celá komunikácia prebieha cez emaily a to nie
so spoločnosťou Consutl-ing EU s.r.o., ale so spoločnosťou eBIZ Corp s.r.o..
Ďalej informovala prítomných, že obec dňa 01.04.2014 obdržala od eBIZ Corp s.r.o. email v ktorom
sa píše „V prílohe Vám zasielam doklad Určenie predpokladanej hodnoty zákazky na Vašu
kanalizáciu. Poprosím podpísať a preposlať mi vo formáte pdf. Ešte dne s Vám odošlem Súťažné
podklady k doplneniu.“ K mailu bol priložený list napísaný v mene obce , v ktorom sa píše , že
verejný obstarávateľ ako obec Veľké Blahovo stanovil celkovú predpokladanú hodnotu na predmet
zákazky na základe projektovej dokumentácie vo výške 3430740,00 Eur bez DPH. Starostka
poznamenala, že pre ňu to bolo prekvapivé nakoľko obec disponuje len rozpočtom na sumu
2419111,96 Eur bez DPH vypracovaným projektantom AKVACONSULT s.r.o. zo dňa 27.02.2012.
Obec tento rozpočet neaktualizovala, logicky Obec o tento úkon nikoho nepožiadala. Pre obec nie je
známe, že by niekedy poskytla Rozpočet stavby kanalizácie v uvádzanej výške EUR 3430740,00
bez DPH.
Ďalej obec obdržala aj súťažné podklady, ktoré by mala schváliť starosta obce, ďalej aj návrh
zmluvy o dielo. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti všetky relevantné informácie boli
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania už dňa 01,04.2014, teda bez toho že by tie boli
schválené a podpísané obcou.
Napriek súreniu spol. eBIZ starostka nepodpísala predložené doklady a doručila list
spoločnosti eBIZ, v ktorom žiada, aby sa písomne preukázal zmluvný vzťah medzi Consult-ing EU
(CEU) a eBIZ, nakoľko zo spol. CEU, ktorou Obec uzavrela zmluvu, nikto neinformoval, že eBIZ
bude oprávnenou osobou vo verejnom obstarávaní. Ďalej v tomto liste starostka žiada o vysvetlenie,
podľa čoho sa uviedli aj v súťažných dokladoch a ako aj vo Vestníku VO rozpočtové náklady vo
výške EUR 3.430.740 bez DPH, pretože Obec disponuje len rozpočtom na sumu EUR 2.419.111,96
bez DPH vypracovaným projektantom AVACONSULT s.r.o. dňa 27.02.2012. V tejto súvislosti
starostka žiadala, aby spol. eBIZ sa vyjadrila nasledovné:
a) špecifikovať a preukázať kto z Obce Veľké Blahovo odovzdal informáciu, že rozpočet stavby
kanalizácie Obce Veľké Blahovo je vo výške EUR 3.430.740 bez DPH
b) ktorý projektant vypracoval tento zvýšený rozpočet a kto ho platil

c) zaslať originál súhrnného rozpočtu stavby „Kanalizácia Veľké Blahovo“ vypracovaný podľa
projektovej dokumentácie a riadne podpísaný projektantom znejúci na uvádzanú sumu EUR
3.430.740 bez DPH nakoľko Obec Veľké Blaho týmto rozpočtom nedisponuje.
Starostka v dokumente uviedla, že bez uspokojivého vysvetlenia nepodpíše list, ktorý sa jej
pripravil s dátumom 03.03.2014 zaslan. 01.04.2014 podľa ktorého je predpokladaná cena zákazky
EUR 3.430.740 bez DPH.
Ďalej starostka informovala o oznámení spoločnosti v ktorom sa píše, že Návrh zmluvy o
dielo ako aj Súťažné podklady sú finálne a schválené Riadiacim orgánom, ktorý obci poskytne NFP
a preto nie je možné do nich akýmkoľvek spôsobom zasahovať a že vyhlásenie súťaže bolo
odoslané do Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Starostka uviedla, že obec nemala žiadnu možnosť vyjadriť sa k obsahu súťažných
podkladov vrátane zmluvy o dielo, neboli schválené obecným zastupiteľstvom a samotná Zmluva o
dielo obsahuje nejasné resp. nevykonateľné ustanovenia. Napr. v Súťažných podkladoch je
uvedené, že:
1.) obstarávateľ vyhradil právo len účasti záujemcov, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska;
2.) ako zhotoviteľa ako víťaza verejnej obchodnej súťaže na Multifunkčné športovisko v Tatranskej
Lomnici;
3.) alebo v článku 24 je, že obidve zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách. Lenže v prípade obce to nie je možné dodržať nakoľko Zmluva o dielo bude verejná
už len tým, že je súčasťou súťažných podkladov a navyše obec má zákonnú povinnosť všetky
zmluvy zverejňovať na webovom sídle obce.
Od zverejnenia zákazky bez súhlasu obce vo Vestníku obec denne sa dostáva žiadosti
o nápravu kde žiadajú zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.
Poslanci boli oboznámení aj so samotnými obsahmi vyššie spomenutých emailoch a to v ich
vytlačenej podobe.
Po odznení správy starostky poslanci jednomyseľne vyjadrili svoje pobúrenie postupom
poskytovateľa ako aj poľutovanie a prekvapenie jeho doterajším správaním.
Po prerokovaní
Uznesenie
č. 23/186/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
1/ b e r i e n a v e d o m i e
správu starostky ohľadne doterajšieho priebehu spolupráce so spoločnosťou Consult-ing EU s.r.o.
2/ p o v e r u j e
starostku obce aby písomnou formou doručenej zásielky vyzvala túto spoločnosť, aby poskytla
relevantné odpovede na všetky diskutabilné otázky ktoré sa doposiaľ vyskytli s jej činnosťou resp.
druhej spoločnosti eBIZ Corp. s.r.o. v rámci verejného obstarávania v prípade ak táto výzva bude
bezvýsledná resp. v nej uvedené otázky nebudú konkrétne zodpovedané tak obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke obce aby po splnení zákonných zmluvných podmienok odstúpila obec od zmluvy
„Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/91 Zb. v platnom znení“
uzatvorená medzi poskytovateľom Consult-ing EU s.r.o. Bratislava a objednávateľom Obec Veľké
Blahovo predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa
ekonomické a organizačné poradenstvo pri verejnom obstarávaní k projektu vodohospodárske dielo

„Veľké Blahovo – Kanalizácia“, ako aj záväzok poskytovateľa zabezpečiť v súvislosti s projektom
objednávateľa celý proces VO realizovaného prostredníctvom tretej oprávnenej osoby, ktoré VO sa
má realizovať za účelom zadívania zákazky na uskutočnenie stavby ako výsledku projektu
objednávateľa uzatvorenej dňa 04.03.2014.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

7
7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č.6: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu 23. zasadnutia /mimoriad./ Obecného
zastupiteľstva Veľké Blahovo starostka ukončila rokovanie.
Zápisnica skončená a podpísaná.

Mária Bödők
starosta obce

Overovateľovia:
Ing. Peter Kardos

….................................................

Jozef László

….................................................

Zapisovateľka:
Izabela Vargová

….................................................

