Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.05.2016
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 19.00 hod.
Prítomní:

Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Patrik Gyepes, Mgr. Peter Gálik, Silvester Hamar,
Ing. Tomáš Kmeťo, Peter Lüley, Ing. Dušan Lydik

Neprítomní: Silvester Gyepes - ospravedlnený.
Úvodom riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal všetkých
prítomných poslancov OZ a zamestnankyne obecného úradu.
Program:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Návrh VZN proti prevádzkovaniu hazardných hier na území obce Dolné
Obdokovce – vyhodnotenie pripomienok.
5. Informácia o korekcii v rámci projektu “Program separovaného zberu obce
Dolné Obdokovce” z roku 2012.
6. Rôzne.
7. Sumarizácia prijatých uznesení.
8. Záver.
1. Zahájenie.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz na základe počtu prítomných poslancov skonštatoval
uznášaniaschopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré zároveň zahájil.
2. Procedurálne úkony – (prerokovanie a schválenie programu rokovania, voľba návrhovej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky)
Poslanci boli informovaní o bodoch programu určených na prerokovanie. Vyššie uvedený
program bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 6.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Patrik Gyepes, Peter Lüley a
overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Gálik, Silvester Hamar. Starosta obce za zapisovateľku
určil Helenu Lacovú a Mgr. Máriu Beneovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 6.
3.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Poslanci podotkli, že pripomienky k niektorým bodom v uzneseniach prediskutujú v bode 6.
Rôzne.
4. Návrh VZN proti prevádzkovaniu hazardných hier na území obce Dolné Obdokovce
– vyhodnotenie pripomienok.
K Návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky; z uvedeného dôvodu riadne VZN proti
prevádzkovaniu hazardných hier na území obce Dolné Obdokovce bude vyvesené, zverejnené.
Návrh VZN proti prevádzkovaniu hazardných hier na území obce Dolné Obdokovce, ktoré bolo
bez pripomienok poslanci vzali na vedomie.

5. Informácia o korekcii v rámci projektu “Program separovaného zberu obce
Dolné Obdokovce” z roku 2012.
Starosta obce informoval všetkých prítomných o korekcii „pokute“, ktorá bola obci udelená na
základe kontroly projektu zberného dvora ešte v roku 2012 v sume 162 475,08 € a to na základe
spisu zo dňa 11.09.2012 z Ministerstva životného prostredia SR. Prílohou spisu bolo aj vrátenie
uvedených finančných prostriedkov. Od tohto dátumu nie je žiadny spis, ktorý by dokazoval
riešenie v tejto veci. Až v minulom roku 4.12.2015 obec opätovne obdržala spis vo veci
kontroly a 21.12.2015 o jeho výsledku, kde v protokole boli opísané nedostatky, ktoré boli
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto finančná pokuta je pre obec, chod
Základnej, Materskej školy neúnosná, preto som túto „nepríjemnú“ situáciu ihneď riešil,
prejednával so zástupcami SAŽP a Ministerstva ŽP, ale hlavne som žiadal o anulovanie alebo
aspoň o zníženie korekcie. Na nečinnosť predchádzajúceho starostu v tejto veci od r. 2012 som
sa pýtal svojich zamestnankýň, preto som vyzval p. Helenu Lacovú, aby Vám poskytla - podala
informácie a podklady, ktoré sú nasledovné:
O výsledku kontroly za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať vplyv na
výsledok predmetného verejného obstarávania obec ešte v roku 2012 obdržala Správu
o zistenej nezrovnalosti so Žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov. Jedná sa o projekt
s názvom „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce“ v rámci ktorého sme
v roku 2009 v septembri dostali dotáciu – NFP v sume 1 592 655,47 € /z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu čo predstavuje 1 676 479,44 €/ a to na:
stavebnú časť zberného dvora a na dodanie strojov, ktoré sú podmienené výberovým konaním.
Obci vykonanie verejného obstarávania zabezpečovala na základe Mandátnej zmluvy
spoločnosť Europroject & Tender s.r.o., zastúpená Ing. Máriou Šulekovou, konateľkou
spoločnosti so sídlom v Bratislave. Záležitosť vo veci korekcie sa vzťahuje na dodanie
mechanizmov, ktorého verejné obstarávanie zabezpečila táto spoločnosť Europroject & Tender.
Z dôvodu korekcie bola obci pozastavená aj posledná žiadosť o platbu v sume 13 395,00 €,
podaná 19. novembra 2012, ktorú až teraz 23.05.2016 schválili. Táto suma bude príjmom
obecného rozpočtu.
Verejné obstarávania boli v priebehu ich konania odobrené poskytovateľom dotácie Ministerstvom životného prostredia SR. K uvedenému prináležia spisy č. 482 r. 2011 a 369 r.
2011. V spisoch okrem schváleného verejného obstarávania sa uvádza; teda upozorňujú nás,
že i napriek overeniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, ktorým je
Ministerstvo životného prostredia v súlade zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako
aj v súlade s aktuálnym znením Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Obec nesie plnú zodpovednosť za zákonnosť a správnosť vykonaného procesu verejného
obstarávania, čo znamená, že môže sa stať, že ak iný kontrolný orgán nájde chybu v procese
verejného obstarávania, vtedy Obec bude znášať všetky následky – čo je aj náš prípad.
Na základe požiadaviek Európskej únie Ministerstvo životného prostredia vykonalo kontrolu
verejného obstarávania na nadlimitnú zákazku t. j. dodanie mechanizmov na zberný dvor a dňa
11.09.2012 obec obdržala Správu o zistenej nezrovnalosti so žiadosťou o vrátenie finančných
prostriedkov v sume 162 475,08 €, ktorá bola vypočítaná aplikovaním 25 % korekcie. Obec
záležitosť prejednávala s p. Šulekovou a dňa 17.09.2012 zaslala na Ministerstvo ŽP Námietku
voči správe o zistenej nezrovnalosti, kde verejný obstarávateľ odmietal v plnom rozsahu
zistené nedostatky. Zároveň obec 24.09.2012 požiadala o kontrolu Úrad pre verejné
obstarávanie, nakoľko Ministerstvo ŽP uviedlo zistené nedostatky práve vo verejnom
obstarávaní, v dôsledku ktorých požaduje 25 % korekciu.
Z dôvodu ukončenia tohto problému obec zaslala dňa 19.11.2012 na Ministerstvo ŽP námietku
č. 2 s tým, že obec odmieta akúkoľvek korekciu.

Úrad pre verejné obstarávanie dokumentáciu začal kontrolovať v novembri r. 2012. Odpoveď
o výsledkoch kontroly obec nedostala. Žiadna písomnosť - odpoveď v tejto veci nebola obci
doručená. Vtedajší starosta obce vybavoval tento problém a v roku 2013 sa vyjadril, že
korekcia je doriešená, avšak nie je k tomu písomný podklad. Na základe skutočností, ktoré
uvedieme, tento problém zostal nevyriešený, povinnosť splatiť korekciu trvá a súčasný starosta
obce musel túto záležitosť vybavovať a doriešiť tak, aby bol aj projekt zberného dvora
ukončený hlavne po finančnej stránke.
Úrad pre verejné obstarávanie obci spisom dňa 04.12.2015 opäť oznámil, že vykoná kontrolu
nad touto nadlimitnou zákazkou a dňa 17.12.2015 nám zaslali Protokol o výsledku kontroly,
na základe ktorého sme v troch bodoch postupovali v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní:
- kde sa poukazuje, že verejné obstarávanie bolo v rozpore s § 9 ods. 4, keďže bola stanovená
kratšia lehota na vyžiadanie súťažných podkladov ako lehota na predkladanie ponúk,
- podľa § 9 ods. 4 chýbal doklad ktorý by preukazoval, ako bola vyhodnotená ponuka z hľadiska
splnenia požiadaviek v zmysle § 42
- bol spochybený rozsah účasti v súťažných podkladoch v časti F: Splnenie podmienok účasti
záujemcov. Celé znenie je uvedené v protokole, ktoré poslanci prejednávali.
Starosta odmietal uvedené spochybenia, ktoré odôvodnila aj p. Šuleková ako zástupkyňa
verejného obstarávateľa. Vyjadrenie obce proti spísanému Protokolu na ÚVO, proti vytknutým
spochybeniam bolo zaslané dňa 07.01.2016. Starosta obce musel súrne riešiť tento spor,
problém, ktorého výška korekcie v sume 162 475,08 € by bola pre obec katastrofálna. Obec by
išla do nútenej správy, čo by ovplyvnilo celkový chod nielen obecného úradu, rozvoj obce aj
chod ZŠ a MŠ. Starosta obce bol pozvaný na 8. februára 2016 na rokovanie s Úradom pre
verejné obstarávanie, ďalej na prejednávanie na Ministerstvo životného prostredia na Sekciu
fondov EÚ a snažil sa tento obrovský problém doriešiť. Preto obec podala žiadosť o anulovanie
korekcie, prípadné zníženie korekcie. Výsledkom je skutočnosť, že neakceptovali zrušenie
korekcie, s čím aj v podstate na základe vyjadrení z rokovania ani obec nepočítala, ale znížili
výšku korekcie na 10 % - tnú. Jedná sa o sumu 64 990,04 €. Obecné zastupiteľstvo by malo
rozhodnúť, ktorý postup sa použije pri splatení korekcie:
- vrátiť finančné prostriedky do 50 dní od doručenia žiadosti
- splácanie na základe splátkového kalendára na obdobie 3 rokov
- alebo odložiť túto záležitosť o 1 rok neskôr s tým, že po roku sa musí 10 % korekcia splatiť
v plnej výške jednou sumou.
Projekt zberného dvora z tohto dôvodu nie je ukončený, doba udržateľnosti projektu ešte
nezačala plynúť, lebo posledná žiadosť o platbu nebola obci refundovaná. Obec požiadala
o uznanie uplynutia 5 ročnej doby, aby sa už počítala doba udržateľnosti projektu, nakoľko po
dobu 5 rokov po riadnom ukončení projektu obec nesmie byť zisková. Tejto požiadavke
nevyhoveli, prehodnotená bude následnou monitorovacou správou, na základe ktorej nám
nejaké obdobie možno bude započítané.
Informáciu o korekcii v rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné
Obdokovce poslanci vzali na vedomie.
Po ukončenej informácii p. Heleny Lacovej poslanci prehodnotili, posúdili výšku pokuty, ktorú
bude možné mesačne, prípadne i štvrťročne hradiť. Výška mesačnej splátky po dobu troch
rokov vychádza na 1805,27 €. Poslanci poukazovali na nečinnosť predchádzajúceho starostu
v riešení tejto situácie, prečo sa to nedoriešilo v danom roku, ako i na následky ktoré obci i
teraz z toho vyplývajú. Starosta obce podotkol, že hľadal účinné riešenia na tento zložitý
problém, v ktorom sa obec ocitla a jeho vyriešenie bolo nielen časovo náročné. Za niekoho
nezodpovednosť bol nútení sa touto záležitosťou zaoberať takmer pol roka. Poslanci
pripomenuli prejednať zmluvu s verejným obstarávateľom, nájsť vinníka.
Ďalej prehodnotili náklady na chod zberného dvora, približné náklady na uloženie 1 tony
odpadu, zber TKO, zber papiera a plastov. Starosta obce podotkol, že na základe tejto dotácie
na separovaný zber obec nemá nádoby, lebo neboli zahrnuté do projektu, a ktoré sa bude snažiť

pre obyvateľov zabezpečiť. Naša obec z dôvodu, že má samostatný zberný dvor bola vylúčená
z Ponitrianskeho združenia pre separovaný odpad. Dôvodom vylúčenia bola i zlá spolupráca
a doteraz toto združenie má 68 členských obcí. Tieto členské obce majú v rámci iného
dotačného projektu spoločne zabezpečené dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, smetné
nádoby na separovanie odpadu, majú zabezpečený zber, zvoz i zneškodnenie nevytriedeného
komunálneho odpadu. Naša obec požiadala o dotáciu na výstavbu zberného dvora, vlastní
stroje, separujeme odpad avšak teraz z dôvodu zmien v zákone je iný postup v zbere odpadu.
Každá obec musí mať podpísanú zmluvu so spoločnosťou - sprostredkovateľom, ktorá je
držiteľom autorizácie na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi , ktorou je
organizácia ENVI-PAK, a.s. Obec ďalej musí byť zazmluvnená s niektorou zo zberových
spoločností, ktorá bude v obci zbierať komunálny odpad. Pripomínam, že máme veľa
problémov, so zabezpečením zberu odpadu a táto udelená korekcia bude prešetrená ako poistná
udalosť a zároveň bude predložená na posúdenie advokátovi z dôvodu ďalšieho postupu
kompenzácie. Poslanci navrhli vyzvať bývalého starostu, aby sa vyjadril a vysvetlil priebeh
a postup riešenia korekcie.
Po diskusii sa poslanci rozhodli o splácaní korekcie na základe splátkového kalendára
mesačne.
Preto starosta obce dal návrh splácania korekcie v rámci projektu “Program separovaného zberu
obce Dolné Obdokovce” formou využitia mesačného splátkového kalendára po dobu 3 rokov
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5, proti 0, zdržal sa 1 (Mgr. Peter Gálik)
6. Rôzne.
Starosta obce informoval všetkých
- o problémoch, ktoré nastali v nájomnom bytovom dome so súp. č. 90 (nová bytovka), kde
steny v bytoch sú nasiaknuté vodou, nakoľko nastala porucha na vodovodnom potrubí. Mokré
steny sú v každom byte, nájomníci sa sťažujú a porucha sa odstraňuje. Táto poistná udalosť
bola nahlásená a bola vykonaná a zapísaná obhliadka o škodovej udalosti
- o Darovacej zmluve na Ľudový dom, ktorej zápis je podaný do katastra nehnuteľností
- o splatených úveroch z roku 2015 na Modernizáciu verejného osvetlenia a na Mechanickobiologickú úpravu a zhodnotenie rastlinného komunálneho odpadu, keďže tieto projekty sú
ukončené a výdavky na uvedené projekty sú refundované – tieto prostriedky boli použité na
splátku úveru.
V závere tohto bodu boli prejednané prípravy, ktoré sa zrealizujú pri oslavách Sv. Urbana –
patróna vinohradníkov dňa 28.05.2016.
7. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
8. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Gálik _________________

Silvester Hamar _________________

