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Hviezdoslavov  2016-01-17 

 

 

Vec: Odpoveď  na interpeláciu zo dňa 17.12.2015. 

 

 

Vážení poslanci, 

 

 

Na interpeláciu 1/2015 bod 1– Reagoval som v odpovedi na interpeláciu č. 1. 

 

K bodu č. 3, Int. č. 1/2015 - Pracovníkovi SÚ bol opätovne  vydaný pokyn na spracovanie 

správy o konaniach, intervaloch, atď. za minulý rok s termínom do 29.2.2016. Ihneď, ako 

obdržím správu od pracovníka SÚ, bude vám táto správa zaslaná. 

 

K bodu č. 4, Int. č. 1/2015 – Reagoval som v odpovedi na interpeláciu č. 1. 

 

Na doplnenie: S účinnosťou od 1.1.2015 sa výrazným spôsobom zmenili podmienky 

verejného obstarávania, podľa ktorých postupuje aj obec. Vzhľadom na to,  že  zákazky nad 

hodnotu  1 000€  musí obec obstarávať prostredníctvom oprávnenej osoby,  táto osoba bola 

požiadaná o  vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní, ktorá mala byť návodom  pre 

obecný úrad, ako postupovať pri zadávaní zákaziek. Vzhľadom na to, že sa jedná o internú 

smernicu, ktorá sa priamo netýka majetku obce a ani rozpočtu obce, nepatri medzi povinne 

zverejňované dokumenty.   

 

 

K bodu č. 6, Int. č. 1/2015 - Zasielam vám podklady, ako prílohu listu č.1. 

 

K bodu č. 1, Int. 2/2015 - Zasielam vám podklady, ako prílohu listu č.2. 

 

 

K bodu č. 2, Int. 2/2015 - Vám zasielam písomné stanovisko SÚC TTSK, je odporučené, aby 

sa dohodlo vypracovanie projektu dopravného napojenia (kt. môže navrhnúť len licencovaný 

projektant), ktoré malo byť súčasťou projektu /developerov/ a toto riešenie sa predloží na 

príslušné úrady  (som rád, že developeri z danej lokality verejne na schôdzi OZ uviedli, že 

pokiaľ sa im vytvorí priestor, radi sa budú angažovať v prospech obce a obyvateľov). Situácia 

je dôsledkom neriešenia situácie pri plánovaní lokality. Príloha listu č. 3. 

 

K bodu č. 3, Int. 2/2015 - Poslancom OZ dodáme správu o stave projektu do nasledujúceho 

zasadnutia OZ a s podkladmi VO sa môžete oboznámiť na OÚ (v dohodnutom termíne). 
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K bodu č. 4, Int. 2/2015 - Podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Čl. 3 ods. 5 

prijatie finančného daru  do hodnoty 3 500 eur je v právomoci starostu obce. Na základe tohto 

ustanovenia do pokladne obecného úradu dňa 23.9.2015, príjmový pokladničný doklad č. 

1948/9, bol prijatý v hotovosti finančný dar od predstaviteľa firmy Hviezdne bývanie  v sume 

2 000€ a dňa 25.9.2015, pokladničný príjmový doklad č. 1515/9,finančný dar od predstaviteľa 

firmy TIK-TAK v sume 400€. Na základe toho OÚ  pripravil Darovacie zmluvy, ktoré som 

však, vzhľadom na to, že neboli podpísané  predstaviteľmi firiem, ktoré obci poskytli 

finančné dary, nemohol zverejniť.  Darovacie zmluvy podpísali až v novembri, resp. 

v decembri a hneď po podpísaní boli zverejnené.  Aj napriek tomu, že darovacie zmluvy boli 

podpísane až po termíne konania dňa obce, som mohol, vzhľadom na to, že finančné 

prostriedky boli v pokladni obecného úradu už v deň konania Dňa obce, informovať 

poslancov OZ, že financovanie výdavkov, ktoré vznikli pri usporiadaní Dňa obce, boli 

hradené aj z finančných darov.   

 

Budem rád, ak sa nám spoločne podarí získať viac sponzorov na kultúrne podujatia v našej 

obci. 

 

Náklady Deň dôchodcov, Mikuláš. Príloha č. 4  

 

K bodu č. 5, Int. 2/2015  

 

A/ Písomné stanovisko nie je zatiaľ k dispozícii, ako náhle bude doručené OÚ, bude vám 

postúpené a budú o ňom informovaní občania /Január 2015 – predp. termín vyjadrenia úradu/ 

B/ Písomné stanovisko nie je zatiaľ k dispozícii, ako náhle bude doručené OÚ, bude vám 

postúpené a budú o ňom informovaní občania /Január 2015 – predp. termín vyjadrenia úradu / 

C/ V prílohe vám zasielam žiadosť obce Miloslavov - ZŠ. Príloha č. 5 

- Všetky informácie ktoré boli ohľadom školy poskytol starosta obce Miloslavov na 

zasadnutí OZ vo Hviezdoslavove. Písomným stanoviskom k ďalším otázkam OÚ 

Hviezdoslavov nedisponuje. 

 

D/ OÚ Štvrtok na Ostrove sa bude otázkami zaoberať začiatkom roku 2016. 

Na základe osobnej návštevy u starostu obce Mgr. Pétera Óryho vás môžem informovať 

o nasledovnom: 

- Slovenská škola môže prijať cca 5 žiakov /1-4/ 

- Družina je zabezpečená do 17.00 hodiny 

- Možnosť umiestniť deti v roku 2016 

- O možnosti vytvorenia 1-9,  musia rokovať poslanci OZ  Štvrtok na Ostrove 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Kúdela 

Starosta obce  


