
Zistenia - fakty k akcii KSD Neštich: 

1. Na III. Zasadaní OZ obce Smolenice dňa 23.3.2017 poslanci schválili uznesenie: 

 

 

Poznámka: 
Tým sa rozbehol projekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNO-

SPOLOČENSKĚHO DOMU SMOLENICKÁ NOVÁ VES 

Pri schvaľovaní vedenie obce neprezentovalo žiadnu potrebu ďalších výdavkov ohľadne KSD Neštich. 
Na stránke obce je k dispozícii zvuková zápisnica z priebehu prezentácie a schvaľovania uznesenia 

 

 



2. V centrálnom registri projektov je od 11.10.2018 zverejnená zmluva: 

https://www.crp.gov.sk/znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-kulturno-spolocenskeho-domu-

smolenicka-nova-ves/ 

 

Poznámka: 
V rozpočte obce Smolenice pre rok 2019, ktorý poslanci schválili dňa 07.11.2018 nebolo po podpísaní 
zmluvy v položke P-projekt rekonštrukcie naplánované žiadne financovanie, napriek tomu, že obec 
bola povinná zabezpečiť spoluúčasť na projekte vo výške 5%. To sa obvykle robí úpravou rozpočtu: 

 

 

3. Dňa 28.06.2019 bola podpísaná ZoD medzi obcou a zhotoviteľom spoločnosťou FKL stavebná, 
spol. s r.o: 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Zmluva o dielo Zníženie energetickej náročnosti 
kultúrno-spoločenského domu Smolenická Nová Ves.pdf 

Poznámka: 
V rozpočtovej úprave č. 2/2019, ktorú ste schvaľovali  po nástupe novej ekonómky dňa 12.09.2019 bol 
rozpočet upravený a v rozpočte doplnená položka 10 000,- € pokrývajúca spoluúčasť obce.  

 

 

 

 



3. V schválenom rozpočte obce pre rok 2020, ktorý ste schválili dňa 19.12.2019 je v schválená suma, 

ktorá v podstate kopírovala uzavretú zmluvu o NFP: 

 

a zároveň ste schválili požiadavku na dovybavenie KSD 

 

Poznámka: 
V rozpočte obce Smolenice pre rok 2020 ste schválili dovybavenie zariadenia (prezentované ako 
dovybavenie kuchyne a interiéru. Túto sumu v podstate obec minula na ďalšie stavebné činnosti na 

KSD.  

4. Dnes vedenie obce navrhuje – požaduje schváliť rozpočtovú úpravu - navýšenie tejto časti 
rozpočtu o sumu 33 000,-€. V rozpočte 2020 schválenú sumu 30 000,- € na dovybavenie KSD obec 

z veľkej časti minula na ďalšie stavebné úpravy KSD, s argumentom, že schválený projekt 
(technická časť bola zle spracovaná). 

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. 

5. Objednávateľ so zhotoviteľom podpísali dňa 10.03.2020 Dodatok č.1 k ZoD, ktorým navyšujú 
práce o sumu 14,99% = 20 724,60 € na sumu 158 962,04 €. Tento dodatok je mimo NFP, teda mal 

by byť z rozpočtu obce 2020. Dodatok nie je súčasťou rozpočtu, ani nebol schválený obecným 
zastupiteľstvom. 
 

Poznámka: 
Podpísanie tohto dodatku je porušením zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 



Keďže podstarosta argumentuje zásadnými nedostatkami spracovanej projektovej dokumentácie, 
z vlastnej iniciatívy som preskúmal stavebný denník- uvádzam z neho fakty: 

1. Viliam Kormuth uvádzaný ako stavebný dozor nemá oprávnenie na výkon stavebného dozoru 

vydávaného SKSI 

2. Prevzatie staveniska dňa 18.10.2019 strana denníka č.011321 

Prítomní:  
Za objednávateľa: Anton Chravala – starosta obce 

Za zhotoviteľa:  Stanislav Pavlík – stavbyvedúci 
 

3. Prvý záznam z kontrolného dňa konaného 04.12.2019 

Prítomní:  
Za objednávateľa: Anton Chravala – starosta obce 

Za zhotoviteľa:  Stanislav Pavlík – stavbyvedúci 
   Viliam Kormuth - stavebný dozor 
Bez účasti autorského dozoru, prípadne projektanta 

Pritom ZoD uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom na str.6 uvádza v bode: 

11. posl. veta: 

 
13. článok: 

 
V článku 21: 

 
 

Poznámka a výklad pojmov:  

V stavebníctve je štandardom: 
Kontrolných porád sa zúčastňujú zástupcovia štatutárnych orgánov týchto účastníkov výstavby:  
1. Objednávateľa.  
2. Zhotoviteľa (zhotoviteľov).  
3. Zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie.  
4. Zhotoviteľa realizačných projektov (ak má uzavretú zmluvu o dielo s objednávateľom). 
5. Zástupca inžinierskej firmy (v prípade, že sa pre stavbu poskytujú inžinierske služby). 
 

Predmetom riešenia na kontrolných dňoch je riešenie problémov na stavbe, ktoré nie je možné riešiť 
operatívne. Porady vedenia stavby by mali riešiť nielen otázky, spojené s činnosťou zhotoviteľa, ale aj 
problémy súvisiace s projektmi pre stavbu 

Výkaz výmer - definícia a vysvetlenie: 



Jedná sa o položkovité vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác v merných jednotkách (m3, m2, m, 
kusy, kg, t, príp. súbory, hod., atď) vyplývajúcich zo  zámeru objednávateľa a z projektovej dokumentácie. 

Spracovanie výkazu výmer: 
Spracovanie výkazu výmer prináša vyzískanie maximálneho množstva informácií od klienta k jeho zámeru, 
navrhnutie technických a technologických postupov (alt. variantných riešení). 
Po dodaní projektovej dokumentácie prináša spracovanie výkazu výmer dôkladné naštudovanie technickej správy, 
výkresovej dokumentácie a súvisiacich podkladov.  
 Výkaz výmer sa spracováva v súlade s technologickým postupom výstavby za plného 
rešpektovania nadväzujúcich prác. Minimalizuje sa tak riziko, že by niektoré konštrukcie alebo práce 
boli vynechané. Okrem konštrukcií, ktoré je možné vyjadriť technickými jednotkami sa do výkazu výmer 
zahrnú aj činnosti, ktoré nie sú zrejmé priamo z projektovej dokumentácie, ale vychádzajú z podmienok, ktoré 
realizácia stavebného diela vyžaduje. 
 

Rozpočet 
Slúži k stanoveniu základného ocenenia objektu – stavby a je podkladom k fakturácii. 
 V jednotlivých položkách rozpočtu je  presné množstvo potrebného stavebného materiálu (to by malo byť zhodné s 
výkazom výmer), jednotkovú cenu za mernú jednotku materiálu a práce a konečnú cenu za každú položku 
jednotlivo. 

 

Keďže pri spracovávaní Projektovej dokumentácie aj podkladov  Výkaz výmer sa stávajú chyby, aj tieto problémy 
sa riešia na kontrolných dňoch. 
  

Zúčastnení 1.kontrolného dňa sa dohodli na naviac prácach (prácach, ktoré neboli súčasťou 
dokumentu -  Výkaz výmer PD), ktoré v určitých bodoch zdôvodňovali tým, že Projektová 
dokumentácia a jej časť Výkaz výmer nezodpovedal skutočnosti. 
 

Poznámka: 
Ak PD nezodpovedala skutočnému stavu objektu, podľa platnej ZoD mal povinnosť sa k tomu vyjadriť autorský 
dozor – resp. projektant a navrhnúť ďalší postup. 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



4. Dňa 25.03.2020 je v stavebnom denníku zápis, že dielo je pripravené na odovzdanie a prebratie: 

 

 
 

5. Dňa 02.04.2020 je v stavebnom denníku zápis o ukončení všetkých stavebných prác: 
 

 
 

Medzi týmito záznamami samozrejme sú záznamy o priebehu pracovných dní na stavbe a o dňoch, keď sa 
na stavbe nepracovalo napr. pre nevhodné počasie. 
Viac záznamov v stavebnom denníku už nie. 
 

Z toho čo som doteraz vyčítal zo stavebného denníka nie je  zásadný dôvod na navýšenie ceny za 

realizované práce. V denníku nie je vyjadrenie projektanta k uvedeným zmenám. 
 

 



Záver: 
To znamená, že podľa projektu by mala mať obec budovu zvonku zateplenú, vymenené okná, vstupné 
dvere, zateplený strop, vymenenú podlahu, vymenený kotol, namontovanú rekuperáciu a nové svietidlá... 
Tak je to v rozpočte celej akcie. 
 

 
 

 

Z toho vyplývajú otázky: 

- k projektovej dokumentácii, prečo v tom projekte nebolo zahrnuté maľovanie stien a všetky 

dokončovacie vnútorné práce, zvlášť ak sa vymieňali svietidlá a elektrické rozvody, vymieňali sa 
okná, parapety ? 

 

- k postupu pri vedení projektu: 
- prečo investor – obec pri zistení, že projektová dokumentácia neobsahuje všetky súvisiace položky 
(dnes prezentované ako zásadné nedostatky resp. zmeny), pokračoval v stavbe spôsobom, že bez 
úpravy rozpočtu objednával ďalšie činnosti ? 

- prečo stavebný úrad stavbu povolil len na ohlásenie stavby a nevyžadoval stavebné povolenie (táto 
skutočnosť nemá priamy vplyv na rozpočet, ale nepriamy na kvalitu stavby) ? 

- prečo investor obec nedala spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu ? 

- prečo obec bez schválenia OZ podpísala so zhotoviteľom dodatok k zmluve, ktorý obec zaväzuje 
k použitiu vlastných (nie NFP) zdrojov? 

 

 

 


