
 

 

ZÁPISNICA 

 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brekov zo dňa:  04.10.2020 o 15:30 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy – rozpočet 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

ROKOVANIE 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Hlasovanie:   
ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPEĽOVÁ,  ZOLOTOVÁ,  

ŽIDZIKOVÁ                       PROTI – 0                      ZDRŽALI SA – 0 

SCHVAĽUJE          Program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
K bodu č. 2: 

Starosta určil zapisovateľa: Mgr. Jaroslavu Širákovú 

Ďalej určil overovateľov zápisnice: Ivetu ZOLOTOVÚ, Mgr. Martinu ŽIDZIKOVÚ 

Hlasovanie:   
ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPEĽOVÁ,  ZOLOTOVÁ,  

ŽIDZIKOVÁ                       PROTI – 0                      ZDRŽALI SA – 0 

SCHVAĽUJE       Overovateľov zápisnice: Ivetu Zolotovú, Mgr. Martinu Židzikovú 

 

K bodu č. 3: 

Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy - rozpočet 

Starosta informoval: 

❖ Projekt bol spracovaný na celý objekt, ale rozpočet len na časť „Kultúrny dom“. Oslovil som 

projektanta Ing. arch. Ľubomíra Gramatu, prečo sa to tak spravilo, bude Vás informovať 

osobne. Nakoľko vo výkaze výmer na zhotovenie novej strechy, ktorý nám projektant doručil 

nebola zahrnutá výmera na celú stavbu, ale len na časť – kultúrny dom. Tento výkaz výmer sme 

poskytli uchádzačom, ktorí sa prihlásili do výberového konania na zhotoviteľa strechy. Po 

osobnom rozhovore s konateľom firmy TESAR-DACH, ktorý ma na túto skutočnosť upozornil, 

som kontaktoval projektanta, aby upravil výkaz výmer a zvolal toto zasadnutie. Nový rozpočet 

je na sumu 110.466,23€ bez DPH.         

❖ Budeme musieť zrušiť výberové konanie a ukončiť zmluvu, ktorá je už podpísaná. Potom 

budeme vedieť aké náklady vzniknú za odstúpenie od zmluvy.  

❖ Chcem vedieť od Vás, aby ste schválili, či s týmto rozpočtom pôjdeme do novej súťaže. 

❖ Či budeme robiť strechu tak ako je schválená, či šikmú, alebo pôjdeme do rovnej strechy tak 

ako je teraz, len s novým prekrytím.  

❖ „Kultúrny dom“ je 60% stavby.  
 

Ing. arch. GRAMATA: 

K tejto streche som bol prizvaný ešte Ing. Mihaľkom – bývalým starostom obce, aby som vypracoval 

projekt nad kultúrnym domom, čo som aj spracoval. Bolo odovzdané so statickým posudkom, projekt 

a rozpočet. Ďalej sa zo strany obce nepokračovalo. Až teraz ma Ing. Nemec - starosta kontaktoval, aby som 

dopracoval projekt na obecný úrad aj s rozpočtom. Rozpočet s výkazom výmer som ja nerobil, dal som ho 

spraviť rozpočtárovi. Ale som si to neoveril, či je spravený na celú stavbu. Priznávam, že som spravil chybu. 

Statický posudok je spracovaný Ing. Hilčanským z Michaloviec. Bolo tam riešené uchytenie krovu strechy 

do jestvujúcich oceľových nosníkov, ktoré tam sú, aby sa nemusela robiť pomúrnica. 

 

 

 

 

 



 

 

Mgr. BARTKO 

Nikto nevidel výkaz výmer na strechu, mali projekt na celú budovu. Súťažné podmienky boli dané, súťaž 

bola vyhodnotená. Treba sa stretnúť s dodávateľom, zmluva je podpísaná, platná, odstúpenie od zmluvy 

riešiť cez právneho zástupcu obce. 

➢ Určite dnes nič neschvaľujem. 

➢ Treba vedieť odkiaľ financie na celú strechu podľa vypracovaného rozpočtu, aké je plnenie 

rozpočtu teraz.. 

➢ My ako poslanci môžeme zrušiť uznesenie, ktoré bolo prijaté na opravu strechy. Navrhoval 

by som ukončiť zmluvný vzťah s dodávateľom f. TESAR-DACH a potom ísť ďalej.  Je 

potrebné vedieť, aké peniaze nám bude fakturovať firma za odstúpenie od zmluvy, aké 

náklady z tohto odstúpenia vzniknú pre obec. Treba vstúpiť do jednania s firmou, aby sa do 

9.10.2020 odstúpilo od zmluvy.  

➢ Priebežne informovať poslancov e-mailom o postupoch a záveroch z prebiehajúcich 

rokovaní. 

➢ Prekonzultovať aj s obstarávateľom Ing. Klajbanom, ako sa dá využiť zákona o verejnom 

obstarávaní pri odstúpení od zmluvy.  

 

Slavomír PORVAŽNÍK 

Ja som mal problém z cenou už aj predtým. Náklady, ktoré vzniknú bude znášať projektant – 

myslím, že ste na to poistený pán Gramata. Obec nepochybila, keď jej boli poskytnuté zle poklady 

od projektanta.  

Každá firma, ktorá ide do súťaže, si prejde stavbu, aby vedeli správne vyhotoviť ponuku. Dali 

rozpočet na celú stavbu, asi dochádza k niečomu, čo sme nechceli. 

Firma, ktorá vyhrala súťaž dala cenovú ponuku na celú strechu, tak čo tu riešime? My sme 

odsúhlasili celú strechu aj typ strechy. Je potrebné sa stretnúť so zástupcom firmy „TESAR- 

DACH“ s.r.o., či odstúpi od zmluvy, vyčísli straty. Potom môžeme niečo iné riešiť.  

➢ V prvom rade ukončiť zmluvu s týmto dodávateľom a potom môžeme niečo riešiť.  

➢ Nová súťaž určite nie so starými podmienkami, ako teraz, t. j. najnižšia cena. 

➢ Ani jedna firma si nebola premerať m2 na streche? Nikto sa nešiel sám overiť m2? 

 
Hlasovanie:   
ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPEĽOVÁ,  ZOLOTOVÁ,  

ŽIDZIKOVÁ                                               PROTI – 0                      ZDRŽALI SA – 0 

BERIE NA VEDOMIE       Informáciu o vzniknutých rozdieloch v rozpočte na „Kultúrny dom 

a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy“. 
 

Zároveň:  

Hlasovanie:   
ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPEĽOVÁ,  ZOLOTOVÁ,  

ŽIDZIKOVÁ                                              PROTI – 0                      ZDRŽALI SA – 0 

POVERUJE STAROSTU OBCE      Ukončiť Zmluvu o dielo s f. TESAR-DACH, s.r.o. 

 

K bodu č. 4: 

Rôzne: 

Starosta podal informáciu: Žiadosti o NFP z environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností 

podpory na rok 2021 – Činnosť BK4c - Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 

ekvivalentných obyvateľov, rozostavanosť do 60%  a Činnosť C1 - Triedený zber komunálneho odpadu 

môžeme podať obidve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu č. 5: 

Diskusia prebiehala počas programu. 

 

K bodu č. 6: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16,15 hod., poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Brekove,  04.10.2020 

Zapísala: Mgr. Jaroslava Širáková  

 

  

 

        Ing. Radoslav Nemec – starosta obce 
 

 

OVERILI: 

 

 

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

      Iveta ZOLOTOVÁ               Mgr. Martina ŽIDZIKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIA  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brekove dňa 04.10.2020 

UZNESENIE č. 6/1/2020 

SCHVAĽUJE 
Program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

V Brekove 05.10.2020       Ing. Radoslav Nemec – starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 6/2/2020 

SCHVAĽUJE 

Overovateľov zápisnice Ivetu Zolotovú a Mgr. Martinu Židzikovú 

 
V Brekove 05.10.2020       

Ing. Radoslav Nemec – starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 6/3/2020 

BERIE NA VEDOMIE   

Informáciu o vzniknutých rozdieloch v rozpočte na „Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – 

výmena strechy“. 
 

V Brekove 05.10.2020  

     Ing. Radoslav Nemec – starosta obce 

 
 

UZNESENIE č. 6/4/2020 

POVERUJE STAROSTU OBCE           
Ukončiť Zmluvu o dielo s f. TESAR-DACH, s.r.o., Humenné. 
 

V Brekove 05.10.2020  

 

     Ing. Radoslav Nemec – starosta obce 

 


