
KD SMOLENICE ZISTENIA: 

-  obec vlastní Kultúrny dom (časti KD sú prenajaté viacerým spoločnostiam) 
-  v obci sídli stavebný úrad 

 

- OZ pred časom schválilo prenájom časti priestorov na reštauráciu (spoločnosti RIOS s.r.o.), cez ktoré bol vstup do 
technologických priestorov budovy - kotolne KD. Nájomca po čase údajne odmietol vstup do technologických 
priestorov - kotolne KD zamestnancom obce cez svoje prenajaté priestory. (Nájomná zmluva pravdepodobne 
neobsahovala túto ťarchu) 

- miesto toho, aby obec vyriešila ťarchu v nájomnej zmluve, prípadne vypovedala nájomnú zmluvu tak:  
- - na KD už niekoľko mesiacov prebieha výstavba nového vchodu do kotolne. A čuduj sa svet, zároveň s 
vchodom sa tam buduje aj druhý vchod a skladové priestory, ktoré idú vzniknúť pre nášho nájomcu. Podľa 
informácie zástupcu starostu na pracovnom stretnutí poslancov dňa 07.05.020 sa obec sa vraj bude podieľať na 
polovičke nákladov, ktoré budú cca 30 tis, €. V skutočnosti teda nejde o vchod do kotolne, ale o prístavbu KD. 

 

 

- na moju otázku na pracovnom stretnutí poslancov dňa 07.05.2020 starosta odpovedal, že obec neobjednala 
tieto práce. 



- obec takú akciu v rozpočte nemá schválenú Obecným zastupiteľstvom, o budovaní skladu a rozšírení prenájmu 
pravdepodobne poslanci nemali ani potuchy. 

Poznámka: 
Budete teda schvaľovať rozšírenie prenájmu spoločnosti, ktorá nám bránila k vstupu do technologických 

priestorov, s ktorých sme aj jej zabezpečovali dodávku tepla ?  

 

Na môj dotaz dňa 11.05.2020 mi Ing. Zamborský podal informáciu. že 

- stavebný úrad obce nevydal žiadne stavebné povolenie, nemá ani prípadnú ohlášku stavby (ak by stavba 
nevyžadovala stavebné povolenie) 
- predstaviteľ stavebného úradu nevie kto vykonáva túto stavebnú činnosť na majetku obce, kto ju objednal, 
nikdy nevidel žiadnu projektovú dokumentáciu 

- podľa neho obec vraj nevystavila žiadnu objednávku na realizované práce 

- poskytol mi výpis zo zasadania stavebnej komisie, kde je záznam týkajúci sa KD: 
 

 

- v žiadnej zápisnici zasadania OZ nie je záznam o prerokovaní tohto dokumentu. 



- Keď som si v utorok 12.05.2020 bol urobiť pri stavenisku fotografie do tohto materiálu, zastavil ma pán Ivan 

Rábara zo spoločnosti KALDOSTAV, s.r.o., zároveň aj spoločník spoločnosti RIOS s.r.o., že by chcel so mnou 
rozprávať o stavbe. 

- na moju žiadosť mi poslal emailom objednávku, na základe ktorej stavbu ich spoločnosť realizuje: 

 

- pán Rábara ma informoval, že stavajú podľa PD vypracovanej spoločnosťou BEVVA s.r.o., že má k dispozícii dve 

paré projektov, tretie je u pána Horníka, štvrté u pani Uhlíkovej. Sprostredkoval mi zaslanie PD (časť architektúra) 

v elektronickej podobe 

- na moju otázku, či má k dispozícii stavebné povolenie na stavbu opakovane odpovedal, že jeho stavebné 
povolenie nezaujíma, má objednávku od obce, nevie či je vydané... 



- okrem toho ma upozornil že pri realizácii projektu boli vykonané práce naviac, nakoľko kanalizačné potrubie bolo 
popraskané... (to bude obci fakturované samostatne, mimo vykonanú stavbu) 

- spoločnosť BEVVA s.r.o. mi doručila elektronicky PDF výkresy architektúry daného projektu. Jedná sa o projekt 

pre stavebné povolenie s dátumom zhotovenia 02/2020 ako investor je v projekte uvádzaná obec Smolenice, 

objednávateľom PD je pravdepodobne obec Smolenice. Projekt sa nazýva „KULTÚRNY DOM – VONKAJŠÍ VSTUP 
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY“: 

 

pre informáciu poskytujem pohľad od ulice (vpravo je stavajúci objekt treeclubu): 

 

Pohľad od ulice na prístavbu: 

 



Pôdorys prístavby má rozmery 12,22 m x 4,1 m: 

.  

A pre predstavu o výške stavby tu zobrazujem rezopohľad A-A: 

:  



- keďže sa s projektantom Wagnerom poznám, tak som ho oslovil, či mi môže poslať aj ropočet projektu. Dnes 

som od spoločnosti BEVVA s.r.o. dostal aj rozpočet projektu. Pre informáciu uvádzam len krycí list: 

 

Z uvedeného dokumentu vidíme, že rozpočet pre prístavbu KD od projektanta je 92 557,87 €.  

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto k.ú. Smolenice, p.č.781

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 21 283,16 8 Práca nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 26 160,70 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 9 720,31 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 19 967,38 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 77 131,56 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 77 131,56

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 77 131,56 15 426,31

Objednávateľ
25 92 557,87

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Kultúrny dom - vonkajší vstup do Treeclubu

Prístavba a stavebné úpravy

   

Obec Smolenice   

   

   

01.04.2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Janák



Záver: 

Z pozície Hlavného kontrolóra obce musím konštatovať minimálne tieto porušenia: 

- realizácia stavby ako takej prebieha bez schválenia obecným zastupiteľstvom 

Poznámka: 
V zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice sa uvádza   

§ 10  Nebytové priestory vyžadujúce rekonštrukciu pred začatím nájomného vzťahu 

 Odstavec 2. V prípade, že nebytový priestor vyžaduje stavebné úpravy (rekonštrukciu), obec alebo správca 
predloží do obecného zastupiteľstva materiál spracovaný podľa § 9 bodu 4 a priloží vyčíslenie 
predpokladaných nákladov na stavebné úpravy (rekonštrukciu) posúdené komisiou výstavby. 

§ 4 ods. 4.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
q) prenájom a výpožičku nehnuteľného majetku na dobu určitú, avšak len v prípade, keď presahuje 1 rok,  

 

 

- uvedená akcia nie je súčasťou  rozpočtu obce  

Poznámka: 
Použitie finančných prostriedkov na iný účel ako sú rozpočtom určené je porušením zákona č.583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

- realizácia prebieha bez stavebného povolenia a porušuje stavebný zákon 

Poznámka: 
Prístavba ku KD (lebo stavba je prístavbou) je jednoznačne „čiernou stavbou“. Paradoxne ju vykonáva 
obec v ktorej sídli Stavebný úrad. 
Stavba nie je drobnou stavbou a podľa toho, čo sa dá vyčítať z projektu. Potrebuje nielen stavebne, ale 

aj územne rozhodnutie - ak je to jednoduchá stavba, tak sa obe konania zlúčia. 

Podklad, ktorý som dostal nič nehovorí o charaktere stavby, ale aj podľa samotného zápisu stavebnej 
komisie sa hovorí o stavebnom povolení, ktoré môže byť vystavené napr. po súhlasnom vyjadrení 
statikov a projektu požiarnej bezpečnosti.  
Zhotoviteľ - spoločnosť KALDOSTAV s.r.o. si musí byť vedomá, že bez príslušných povolení pri 
realizácii stavby porušuje Stavebný zákon a riskuje sankciu.  
 

 

- zhotoviteľ má objednávku vystavenú starostom obce z dátumu 16.12.2019 

Poznámka: 
Starosta neoprávneným vystavením objednávky porušil Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

Obce Smolenice. 

Starosta porušil zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

Starosta porušil zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. 

Starosta nemôže vystaviť objednávku na základe odporúčania stavebnej komisie, tá je len poradný 
orgán obecného zastupiteľstva. 



- akým spôsobom prebehol výber dodávateľa stavby 

Poznámka: 
Bolo nejaké výberové konanie? Pravdepodobne nebolo, nakoľko PD aj rozpočet je zhotovený po 

dátume vystavenia objednávky. Tým pádom starosta priamym zadaním  porušil aj zákon č. 343/2015 Z. 
z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

- zástupca starostu obce ako predseda komisie výstavby má k dispozícii projekt prístavby, predbežný rozpočet 
akcie. Napriek tomu, že celú akciu koordinoval, nepostupoval v súlade zo stavebným zákonom, a Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


