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Vec  
Odpove ď na interpeláciu odznelej na zasadnutí mestského za stupite ľstva zo d ňa 
18.05.2017 

 

Otázky boli položené viceprimátorovi mesta Imre Knirsovi: 
 

1. Boli nadnesené určité odporúčania na základe odborných stanovísk? 
2. Kde je možné si pozrieť materiál? 
3. Prečo sa čakalo štyri mesiace s objednaním materiálu po uzavretí verejnej 
 súťaže? 
4. Ako je možné vypísať vyhlásiť verejnú súťaž s dátumom 8. august, ak neboli na ňu  

odsúhlasené zdroje z rozpočtu mesta? Veď 18 tisíc eur na tento účel ideme 
odsúhlasovať len teraz, v rámci novej investičnej tabuľky.  

5. Prečo nie je táto verejná súťaž súčasťou materiálu, ktorý zahŕňa investičné aktivity v 
druhom polroku minulého roka. 

6. Prečo začala firma AKVADRÁT práce ešte pred ukončením verejnej súťaže? Boli si 
istí, že oni vyhrajú? Lebo vyhrali! 

7. Ak vlani bolo z vysúťažených 18 tisíc eur zaplatených 9 tisíc, prečo je v tabuľke 
investícií na tento rok znova suma 18 tisíc eur?  

 

 

Odpovede viceprimátora Knirsa na otázky položené poslancom Jánom Vetterom: 
 

1. Bola urobená oprava a údržba žľabov a odvodu dažďovej vody, kontrola omietok a 
strechy budovy, inštalácia plota okolo budovy a podobné práce.  

 

2. Je možné si ho pozrieť na mestskom úrade. 
 

3. Preto, lebo v investičnej časti rozpočtu na tento účel neboli odsúhlasené finančné 
prostriedky,  
• Smernica číslo 5/2016, ktorá stanovuje, že je možné vysúťažiť len výkony na ktoré 

je odsúhlasené finančné krytie ešte nebola v platnosti (do platnosti vstúpilo až v 
septembri 2016),  

• odsúhlasené krytie musí byť len na samotnú investičnú aktivitu, išlo to z bežných 
výdavkov, kde sa v rozpočte stanovuje len celkový finančný rámec. Práce vykonané 
architektmi boli v prvej fáze považované len ako architektonická štúdia - vízia, ktorá 
ak sa reálne neuskutoční a projekt zostane na úrovni arch. vízie a teda nie je možné 
ju klasifikovať za zhodnotenie majetku a  investíciu do majetku.  



  

4. Prvou fázou bola verejná súťaž, (môže byť vyhlásená aj bez toho, aby musel víťaz 
súťaže práce aj reálne zhotoviť). Realizácia je fáza druhá a tretia je uhradenie faktúry za 
vysúťažené objednané výkony. 
Nakoľko v rozpočte na tento účel neboli odsúhlasené prostriedky, víťaz súťaže čakal, 
respektíve práce vykonal na vlastné riziko. Vyhotovil víziu využiteľnosti, ktorú v decembri aj 
odovzdal.  
 

Druhá časť prác obsahuje vypracovanie dokumentácie potrebnej na vybavenie povolenia k 
územnému rozhodnutiu, čo však do dnes ešte nebolo u architektonickej kancelárie 
objednané. Ak táto druhá časť architektonickej práce sa nezrealizuje, mestu zostane len 
samotná vízia. Ak sa doobjedná aj 2.časť práce podľa výsledku VO, a to do celkovej ceny za 
dielo v sume 18 500,- eur, bude môcť byť zaúčtovaná ako zhodnotenie existujúceho 
majetku" a zaknihovaná v prospech účtu 042 "obstaranie DHM". 
 

5. Mesto si v zmysle 2. odseku paragrafu 117. § zákona o verejnom obstarávaní svoju 
povinnosť splnilo tým, že 27.10.2016 zverejnila správu obsahujúcu aj predmetné VO.  

 
Link nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/deta il/732077 . 

 

6. Zhotoviteľ diela  – ako som už uviedol v odpovedi na štvrtú otázku – čakal, nakoľko  v 
rozpočte na tento účel neboli odsúhlasené finančné prostriedky, práce vykonal na vlastné 
riziko skôr ako obdržal objednávku. 
Čo sa týka doby "trištvrte roka", podstata je v dátumoch, lebo od zverejnenia verejnej súťaže 
(august 2016) do času zverejnenia informačného materiálu v máji 2017 ubehlo presne 9 
mesiacov. 
 

7. Dátum zaplatenia zverejnený na webe nie je dátumom bankového prevodu, (na 
ktorom je dátum 7. februára 2017) preto sa táto investícia dostala do tabuľky investícií až na 
tento rok. 



  

 
 
S pozdravom 

                                                
   Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 

   
 


