Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva – vyhodnotenie stavu termínovaných stavebných
prác na budove materskej školy v rámci projektu schváleného SIEA „Zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ“ - konaného dňa 17.08.2020 o 8.00 hod.

Prítomní: podľa podpísanej prezenčnej listiny
-

Poslanci Rastislav Vajs, Bc. Viera Mišurová, Bc. Peter Pethö, Mgr. Michal Kupčo, Mgr.Radka
Kureková
Hlavný kontrolór obce – Ing. Daniel Klepáč
Starosta obce – Ing. Viliam Kupčo
Riaditeľka MŠ – Daniela Bobrovčanová
Stavebný dozor - Ing. Ladislav Stromko
Vedúci stavby - Ing. Marek Tavač
Riaditeľ stavebnej spoločnosti MIPE Invest s.r.o. – Juraj Šušoliak
Právny poradca obce – JUDr. Milan Uličný

Prítomní sa stretli na mieste stavby o 8.00 hod. Jednanie zahájil starosta, privítal prítomných.
Vzhľadom na skutočnosť blížiaceho sa termínu 20.08. – 21.08.2020 odovzdávania budovy MŠ
s ukončenými prácami si dovolil zvolať aj na podnet poslancov toto pracovné stretnutie za účelom
vyhodnotenia stavu stavebných prác a ich ukončenie. Prítomní sa dohodli na postupe kontroly
jednotlivých priestorov – pôjdu postupne po miestnostiach a v prvom rade sa budú vyjadrovať
k oprávneným výdavkom /podľa projektu/
1. Pivnica /posilňovňa/
Podľa projektu – nedokončené – demontáž starých vykurovacích telies, kontrola, prípadná oprava
osadenia prívodných telies do nových radiátorov/krivo osadené/, oprava otvorov po starých
radiátoroch, vyčistenie priestoru, okien, kúpeľne
Termín – streda 19.08.2020
Podľa doplnkovej zmluvy – vyčistenie koberca, omaľovanie, vyčistenie strojov, navrhnutie demontáže
pôvodného vonkajšieho schodiska kvôli prestupu vlhkosti do vnútra budovy a zhotovenie nového
2. Byt
Podľa projektu – oprava montážnych otvorov po inštalácii kúrenia, montáž krytiek elektroinštalácie,
vyčistenie priestorov, okien, rozbitý sprchový kút/spôsobená škoda/ – oprava/termín ???/, vyčistenie
priestoru, okien, vykurovacích telies
Termín – streda, štvrtok 19.-20.08.2020
Podľa doplnkovej zmluvy – vyčistenie podlahy, omaľovanie
3. MŠ spálňa
Podľa projektu – oprava zatečeného rohu pri strope, očistenie okien, vykurovacích telies, položenie
podlahy termín – po kompletnom zakrytí strechy – poslanci navrhli, aby nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri zatečení, ak by nebola ešte strecha dokončená, inštalácia žalúzií, sieťok proti hmyzu
termín – po kompletnom očistení /asi začiatkom budúceho týždňa/, vyčistenie priestoru, okien,
vykurovacích telies

4. Šatňa
Podľa doplnkovej zmluvy – vyliate podlahy nivelačnou zmesou, položenie podlahy – protišmykovej
dlažby s certifikátom, demontáž krídlových dverí ešte pred čistením priestoru
Termín – piatok poobede 21.08.2020
5. Špajza
Podľa doplnkovej zmluvy – omaľovanie soklovej steny
6. Vstupný vestibul, schodisko
Podľa projektu – kompletné dokončenie priestoru – položenie dlažby nad schodiskom, inštalácia
zábradlia, oprava omietky na schodiskovom múriku, uzavretie otvoru po starej elektroinštalácii,
vyčistenie priestoru, okien,
Termín – celý vstup piatok 21.08.2020
Podľa doplnkovej zmluvy – výmena krídlových dverí pri vstupu do šatne – po dohode demontujú už
teraz, pripravia stavebný otvor na inštaláciu nových dverí
7. Herňa bočná
Podľa projektu – osadenie zásuviek, položenie podlahy /podľa strechy/, vyčistenie priestoru, okien,
vykurovacích telies
Termín – do piatku 21.08.2020
Podľa doplnkovej zmluvy – oprava odlúpnutých omietok – termín – do piatku 21.08.2020
8. Herňa veľká stredová
Podľa projektu – demontáž starého rozvádzača, osadenie prekrytia vzniknutej diery, oprava –
vybrúsenie omietky pri rekuperačných vývodoch pri vstupe do kúpeľne, oprava soklovej steny –
opadáva omietka, položenie podlahy/podľa strechy/, vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies
Termín – do piatku 21.08.2020
9. Kuchyňa
Podľa projektu – vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies
Podľa doplnkovej zmluvy – nedokončené obklad na stenách – termín pondelok, utorok 24. 25.08.2020
10. Sociálne zariadenia, kúpeľne
Podľa projektu – vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies
Podľa doplnkovej zmluvy – oškrabanie starej omietky, dokončenie obkladu, položenie dlažby,
vymaľovanie – termín – streda 26.08.2020
11. Klubovňa
Podľa projektu – oprava stropu pri rekuperácii, očistenie priestoru, okien, vykurovacích telies
Termín – piatok 21.08.2020

12. Strecha, fasáda, bleskozvod
Podľa projektu – kompletné dokončenie, demontáž lešenia
Termín – do piatku 21.08.2020
13. Kotolňa
Podľa projektu – dopojenie kotlového zariadenia, plynovej prípojky, štvrtok 20.08.2020 – skúška
prekúrenia
Termín – štvrtok 20.08.2020
14. Schodisko zadné
Podľa projektu – oprava rozbitých výplní, vyčistenie priestoru
Poslanci zobrali na vedomie skutkový stav ukončovacích prác na stavbe budovy MŠ. Navrhli, aby sa
uskutočnilo opätovné kontrolné, prípadne preberacie konanie dňa 21.08.2020 o 14.30 hod
v priestoroch MŚ. Všetci prítomní s termínom súhlasili.
Po skončení stretnutia sa poslanci odobrali na obecný úrad schváliť uznesenia.

V Pavčinej Lehote, 17.08.2020

Zapísala: Mgr. Radka Kureková

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

Overovateľ: Rastislav Vajs

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

Overovateľ: Bc. Viera Mišurová

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

Starosta obce Pavčina Lehota: Ing. Viliam Kupčo

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

