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Vec
Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa
SO 02 – ulica Pri Hornáde, 2. časť, 2. alternatíva
a Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa –
ul. Skladná, I. etapa, 2. alternatíva
-odpoveď
_______________________________________
Na základe Zápisnice č. 23/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
03.09.2018 a prijatého uznesenia č. 19/23/18 Vám týmto odpovedáme na Vaše vznesené
pripomienky, a otázky:
1. Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa SO 02 – ulica Pri Hornáde, 2. časť,
2. alternatíva
- Otázka p. M.K: Kto bol stavebný dozor pri uvedenej zákazke?
- Odpoveď: Na základe schválenej projektovej dokumentácie a odsúhlasenia stavebných
úprav súhlasným stanoviskom Stavebného úradu č. 79/2017-NM (viď kópia), bola
realizovaná „Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa SO 02 – ulica Pri Hornáde,
2. časť, 2. alternatíva“. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť STAVPOT,
s. r. o., Mäsiarska 140, 044 15 Nižná Myšľa, IČO 36 746 525, s ktorou bola podpísaná
Zmluva o dielo s prílohou – rozpočtom. Uvedená zmluva je zverejnená na webovej
stránke Obce Nižná Myšľa, v zmysle zákona.
Keďže dodávateľská firma mala svojho stavbyvedúceho, nebolo v zmysle príslušných
zákonných ustanovení povinnosťou súťažiť a uzatvárať zmluvu aj so stavebným
dozorom. Na základe toho, že investor si bol schopný odkontrolovať dodávku prác na
dennej báze a uvedené popritom na dennej báze zadokumentovať nebola nutnosť
uzatvorenia zmluvy so stavebným dozorom, nakoľko cena stavebného dozoru by
celkový náklad stavby navýšila rádovo o niekoľko stovák eur.
- Otázka: Prečo neboli realizované položky z rozpočtu – debnenie, betónovanie, kde je
oceľ, ktorá mala byť použitá pri betonóvani?
- Odpoveď: Oznamujeme Vám, že uvedené položky ste čítali z rozpočtu verejného
obstarávania. Tieto položky v procese realizácie neboli realizované z dôvodu, že
železobetónová nádrž ku ktorej sa vzťahovali nebola realizovaná na stavenisku, ale na
základe projektovej dokumentácie bola počas priebehu rekonštrukcie zadaná

-

-

požiadavka na výrobu akumulačnej nádrže odborne spôsobilému dodávateľovi VALFATEC, s. r. o. Kátlovce 303, 919 55, ktorý železobetónovú nádrž spolu s poklopom
vyrobil. Uvedené sa realizovalo z dôvodu časovej úspory a taktiež z bezpečnostných
a technologických dôvodov. Podľa osvedčenia o vodotesnosti zo dňa 04.05.2017 bola
nádrž vyrobená v súlade s normou STN 75 0905, pri ktorom boli vykonané skúšky
vodotesnosti, deformácie, tlaku a tesnosti výrobku. Akumulačná nádrž bola vyrobená
pod číslom VŠ 081/05/17 s druhovým a obchodným názvom výrobku: akumulačná,
sedimentačná a retenčná nádrž (viď príloha „osvedčenie“).
Teda Vami označené položky neboli realizované, lebo k výrobe nádrže došlo
subdodávateľom. A z dôvodu, že tieto položky neboli realizované, neboli ani
fakturované, čo explicitne vyplýva zo súpisu vykonaných prác. K uhradenej faktúre bol
priložený súpis vykonaných prác, kde v položkách je uvedená dodávka tejto nádrže
namiesto Vami označených položiek rozpočtu (viď príloha faktúra-súpis vykonaných
prác a priložená fotodokumentácia).
Otázka: Na uvedenej nádrži som nevidela otvor 2x2 m, je tam iba otvor 60x60 cm
Odpoveď: nádrž sa skladá z troch častí – podľa projektovej dokumentácie zo spodných
dvoch časti a z poklopu. V prílohe Vám zasielame výkres vyrobenej nádrže
s požadovanými otvormi. Po oddelení železobetonóveho poklopu je možné vidieť aj
otvor 2x2 m (viď príloha).
Otázka: prečo neboli vyšpárované - zaliaté betónové tvárnice podľa rozpočtu.
Odpoveď: Nakoľko došlo k osadeniu do nového rigolu použitých dlaždíc z pôvodného
rigolu, ktoré boli značne znečistené, pristúpili sme na dohodu, že špárovanie, resp.
zalievanie škár maltou bude realizované dodatočne po prirodzenom očistení.
Z uvedeného dôvodu úspory dlaždíc bola následne vyfakturovaná Položka č. 4
v čiastke 302,98 € bez DPH, v ktorej bol zohľadnený počet kusov skutočne uložených
dlaždíc. Uvedené práce však boli zrealizované. Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú
zapísané v stavebnom denníku, ktorý je k nahliadnutiu na obecnom úrade a je
spracovaná kompletná fotodokumentácia celého priebehu prác a dodávky akumulačnej,
sedimentačnej a retenčnej nádrže, ktorú Vám môžeme odprezentovať v prípade Vášho
záujmu.

2. Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa – ul. Skladná, I. etapa, 2. alternatíva
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.09.2018 ste uviedli, že vznikol
rozpor medzi rozpočtom a skutkovým stavom v položke č. 14, kód položky 5923002852
s názvom BGZ-S Žľab priekopový NW400 bez spádu, výška 495mm, dĺžka 1000mm,
v počte kusov 17. Pre vysvetlenie vzniknutého rozdielu uvádzame:
- 5 ks bolo použitých pri úprave rigolu na ulici Družstevnej, pred číslom domu 69, ktorý
sme svojpomocne s VPP pracovníkmi opravovali (viď fotodokumentácia). Zvyšných 12
ks sa nachádza v sklade a plánujeme ich použiť pri realizácii opravy rigolu na ulici
Mäsiarska – Družstevná, ktorý je v súčasnej dobe v nevyhovujúcom stave. (viď príloha
terajšieho stavu). Z dôvodu nutnosti rozsiahlejšej rekonštrukcie daného rigolu sme
doposiaľ nepristúpili k jeho čiastočnej oprave, ale plánujeme v rozpočte na rok 2019
vyčleniť prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie a následne realizovať
opravu daného rigolu v celom rozsahu .
- Na margo veci uvádzame, že v danom rozpočte priloženom pri faktúre vôbec nebola
zaradená položka „montáž BGZ-S Žľabu priekopového NW400 bez spádu, výška
495mm, dĺžka 1000mm“, a teda uvedené práce boli vykonané dodávateľom bezplatne
(viď príloha faktúra a súpis vykonaných prác).
Celá projektová dokumentácia, Zmluvy o dielo, vyfakturované súpisy
vykonaných prác, stavebné denníky, fotodokumentácia, certifikácia dodaných
materiálov je na Obecnom úrade k nahliadnutiu.
Mrzí nás, Vami vyslovená nedôvera počas konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva, nakoľko táto nebola podložená skutočným stavom. Realizáciou

uvedeného diela sa v tejto lokalite vyriešil dlhoročný problém, na ktorý upozorňovali
občania z oboch ulíc, s tým, že sa sťažovali na podmáčanie cesty a základov domov.
Z dôvodu nutnosti riešenia nesprávne vyspádovaného rigolu na ulici Pri Hornáde,
Široká a Skladná bola spracovaná projektová dokumentácia za ktorej realizáciu by obec
zaplatila čiastku v hodnote 174.845,- €. Nami realizovaným postupom na základe
novej projektovej dokumentácie bol vyriešený tento problém za sumu 21. 339,- € (už aj
s rúrami, ktoré vedú popod cestu, čerpadlom a montážou). Obec teda ušetrila pri
realizácii danej rekonštrukcie čiastku v hodnote 151.368,- €.
Naša odpoveď na Váš podnet bude zaslaná aj poslancom Obecného
zastupiteľstva, kontrolórke a všetkým, ktorí o ňu prejavia záujem.
Veríme, že touto odpoveďou na Vaše otázky preukazujeme transparentnosť
realizovaného diela aj pre ostatných občanov bývajúcich v danej lokalite.
Prílohy: v texte
Ing. Miroslav Sisák
starosta
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