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1.
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva
č. .../2018 Bzince pod Javorinou zo dňa 18.4.2018
Názov bodu programu: STANOVISKO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BZINCE POD JAVORINOU
k zmluve o dielo č. Z201613163_Z. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 4 úseky - rok 2016
Uznesenie č........./2018
Obecné zastupiteľstvo Bzince pod Javorinou schvaľuje stanovisko k zmluve o dielo č.
Z201613163_Z.Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 4 úseky - rok 2016.
za:
proti:
zdržal sa hlasovania:
Uznesenie č........./2018
Obecné zastupiteľstvo Bzince pod Javorinou upozorňuje starostku obce na porušenie zmluvy o dielo
č. Z201613163_Z. z 18.4.2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií s firmou EUROVIA,a.s.
Žiada starostku obce, aby v čo najkratšej dobe začala vecné rokovania s firmou EUROVIA,a.s. a
dosiahla vysporiadanie ich pohľadávky. Do vysporiadania pohľadávky nebude obecné zastupiteľstvo
riešiť nové začatia výberových konaní z rozpočtu obce.
za:
proti:
zdržal sa hlasovania:
2.
Dôvodová správa
- stanovisko
STANOVISKO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BZINCE POD JAVORINOU k zmluve o dielo č. Z201613163_Z.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 4 úseky - rok 2016:
Obecné zastupiteľstvo Bzince pod Javorinou je orgán, ktorému je vyhradené v zmysle zákona 369/1990Zb o obecnom
zriadení:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie.
Podľa zmluvy o dielo č. Z201613163_Z. z 18.4.2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií mala obec za
vykonanie diela zaplatiť firme EUROVIA,a.s. sumu 128 352,00 EUR. Ako sa uvádza v záverečnom účte obce za rok
2016 a na základe zistení poslancov obecného zastupiteľstva nebola do dnešného dňa firme EUROVIA,a.s. vyplatená
čiastka 48 352,00 EUR (faktúru číslo 580196597). Pritom firma EUROVIA,a.s. vykonala opravu komunikácii v
zmysle Zmluvy o dielo. Oprava prebiehala v termíne 6/2016 – 7/2016 a bola ukončená v dohodnutom termíne. Po
zrealizovaní prác firma EUROVIA,a.s. zápisom v stavebnom denníku dňa 15.7.2016 vyzvala objednávateľa - obec na
prevzatie zhotoveného diela. Podkladom k odovzdaniu diela bol aj súpis prác zo dňa 31.7.2016 podpísaný starostkou,
ktorý potvrdzuje riadne vykonanie diela a rozsah prác. Na základe toho boli vystavené faktúry za zrealizované dielo.
Po vystavení faktúr došlo zo strany obce k omeškaniu s úhradou riadne vyfakturovanej ceny diela. Po viacerých
urgenciách a pokusoch o dohodu a vysporiadanie celej veci, bolo zo strany starostky listom zo 7.12.2016 oznámené,
že obec nedostala na účet ešte podielové dane a hneď po uhradení týchto podielových daní, dôjde k zaplateniu faktúr.
Napriek opakovaným pokusom firmy o riešenie celej veci, však k úhrade pohľadávok zo strany obce nedošlo.
Nakoľko ani po takmer roku obec pohľadávky firmy EUROVIA,a.s. neuhradila, podala firma dňa 17.7.2017 žalobu
na súd v Novom Meste nad Váhom. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 10.11.2017 potvrdil neukončené konanie
číslo 9Cb/84/2017 na platobný rozkaz vo výške 48 352,00 EUR. Keďže cena diela nebola doteraz uhradená, firma v
súlade s Obchodným zákonníkom dočasne odmietla riešiť prípadné záručné opravy diela a to až do doby riadneho
uhradenia ceny diela.
Zo strany spoločnosti pritom nikdy nedošlo k odpusteniu dlžnej sumy a účtovne ani nie je možné dlžnú sumu
odpustiť.
Poslancov obce starostka obce účelovo informovala dňa 20.6.2016, že dlžná suma, ktorá je uvedená v
záverečnom účte obce za rok 2016 bude doriešená. Údajne sa jednalo o riešenie reklamácie. Už v tejto dobe však
vedela, že svojim odkladaním úhrady faktúry porušuje hore uvedenú zmluvu o dielo.
Starostka obce svojim svojvoľným konaním týmto vytvorila pre obec závažnú situáciu, ktorá môže mať nepriaznivý
dopad na finančnú situáciu obce. Je predpoklad, že okrem uvedenej dlžnej sumy 48 532,00 EUR bude musieť obec po
vynesení rozsudku súdom v prospech firmy EUROVIA,a.s. zaplatiť aj súdne trovy a penále z omeškania.

