Obec Dunajská Lužná

Materiál na rokovanie OZ
dňa 11.02.2016

K bodu :

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Predkladá:
Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór

Materiál obsahuje:
1. Sprievodnú správu
2. Návrh uznesenia
3. Správu

Spracovateľ:
Ing. Stanislav Fekete
Návrh uznesenia:

OZ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015

1

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. Správu som
vypracoval na základe výsledkov kontrol vykonaných v priebehu roka v súlade s plánmi
kontrolnej činnosti.
A. Následné finančné kontroly
Na základe plánov kontrolnej činnosti na rok 2015 a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov som v roku 2015
vykonal následné finančné kontroly, o výsledkoch ktorých som v zmysle § 17 zákona č.
502/2001 Z. z. vypracoval jeden Záznam o výsledku následných kontrol a tri Správy o
výsledkoch následných finančných kontrol .
Výsledky následnej finančnej kontroly som prerokoval s prednostkou obecného úradu a so
zodpovednými pracovníkmi obecného úradu, o čom som podľa § 22 ods. 3 zákona č.
502/2001 Z. z. vypracoval tri Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej
finančnej kontroly.
Výkon následnej finančnej kontroly v roku 2015 som zameral na:
1) Kontrolu likvidačných listov dodávateľských faktúr
a) cieľ kontroly: 1. vykonania predbežnej finančnej kontroly,
2. správnosť zaúčtovania dodávateľských faktúr,
b) predmet kontroly: likvidačné listy dodávateľských faktúr od č. 1 do č. 946,
c) výsledok následnej finančnej kontroly:
k bodu 1: vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo v súlade so zákonom potvrdené
podpisom zodpovedného zamestnanca, s uvedením dátumu jej vykonania a s konštatovaním,
že finančná operácie je v súlade s rozpočtom, resp. so zmluvou,
k bodu 2: z kontrolovaných likvidačných listov vystavených k dodávateľským faktúram boli
všetky zaúčtovanie správne.
2) Kontrola správnosti zaradenie výdavkov z dodávateľských faktúr do položiek
rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
a) cieľ kontroly: zaradenie výdavkov do jednotlivých položiek rozpočtu obce na základe
likvidačných listov,
b) predmet kontroly: likvidačné listy od č. 1 po č. 946,
c) výsledok následnej finančnej kontroly: z celkového počtu kontrolovaných likvidačných
listov boli všetky výdavky z dodávateľských faktúr správne zaradené do položiek rozpočtu.
3) Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov:
a) cieľ kontroly: správnosť vystavenia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
na základe prvotných dokladov,
b) predmet kontroly: pokladničné doklady od č. 1 do č. 3 498,
c) výsledok následnej kontroly: príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli vystavené
v súlade s prvotnými dokladmi.
B. Ostatné kontroly
1. Kontrola dodržania ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samospráve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).
( Záznam č. 1/2015)
Cieľ kontroly: podľa § 17 ods. 15 zákona má hlavný kontrolór obce povinnosť sledovať
počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce a v prípade, ak dlh obce dosiahne hranice
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celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 10 až 12 zákona , t. j. od 50% do 60 % a viac, je povinný
túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Výsledok kontroly: podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona celková suma dlhu obce nesmie
prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do
celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja
bývania,
a) Stav dlhu obce k 28.02. 2015
Zostatky dlhodobých úverov k 31.12.2014
222 466 eur,
(podľa účtovného výkazu Súvaha)
Bežné príjmy za rok 2014
3 019 216 eur.
Splátky istiny úveru za 1. – 2./2015
4 236 eur.
Podiel celkového dlhu obce z bežných príjmov
7,23 %,
( 222 466 – 4 236) : 3 019 216
Výška dlhu obce je v súlade s rozpočtovými pravidlami, z čoho vyplýva, že obec nemusí
prijať opatrenia uvedené v § 17 ods. 10 a 11 zákona.
2) Kontrola poskytnutia a čerpania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce
(Záznam č. 1/2015, Správa č. 3/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad, organizácie, ktorým sa poskytla dotácia,
b) skontrolované obdobie: rok 2014, I. polrok 2015
c) ciele kontroly: dodržanie podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce upravené v § 7
ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov
obce so zameraním na
1. použitie poskytnutých finančných prostriedkov,
2 dodržanie podmienok poskytnutia dotácie,
d) výsledok kontroly:
k bodu č. 1 : V priebehu roka 2014 schválenú dotáciu čerpalo 16 organizácií v celkovej sume
39 125,92 eur. Podľa priložených dokladov o čerpaní dotácie všetky organizácie použili
poskytnuté finančné prostriedky v súlade s plánovaným použitím určeným v „Zmluve“.
k bodu č. 2:
Vyúčtovanie použitia dotácie do termínu stanovenom v „Zmluve“ nepredložili 2 organizácie,
a to Promo activity, s.r.o. a klub Stolného tenisu.
3) Kontrola tvorby a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
(Záznam č. 1/2015 )
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2014,
c) ciele kontroly: dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a ustanovení Kolektívnej zmluvy so zameraním
1. pri tvorbe fondu na dodržanie
- výšky povinného prídelu do sociálneho fondu,
- základu pre výpočet povinného prídelu,
- termínu tvorby povinného prídelu,
- vedenia účtu sociálneho fondu,
2. pri použití fondu na dodržanie
- výšky schváleného príspevku na stravu,
- zákazu použitia prostriedkov fondu na iné účely ako sú uvedené v zákone.
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d) výsledok kontroly: pri tvorbe sociálneho fondu, ako aj pri jeho čerpaní sa za kontrolované
obdobie postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a dodržali sa podmienky stanovené v platnej Kolektívnej zmluve.
4) Kontrola tvorby a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu v rozpočtových
organizáciách zriadených obcou (Záznam č. 1/2015)
a) kontrolovaný subjekt: rozpočtové organizácie zriadené obcou,
b) kontrolované obdobie: rok 2014,
c) ciele kontroly: dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a ustanovení Kolektívnej zmluvy so zameraním
1. pri tvorbe fondu na dodržanie
- výšky povinného prídelu do sociálneho fondu,
- základu pre výpočet povinného prídelu,
- termínu tvorby povinného prídelu,
- vedenia účtu sociálneho fondu,
2. pri použití fondu na dodržanie
- výšky schváleného príspevku na stravu,
- zákazu použitia prostriedkov fondu na iné účely ako sú uvedené v zákone.
Prehľad o stave, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v RO v roku 2014
Materská
Školská
ZÚŠ
škola
jedáleň
Počiatočný stav k 1.1.
1 478,40
609,14
1 204,82
2014
Tvorba
2 079,68
518,77
768,34
Čerpanie: a) stravné
1 651,20
64,80
629,40
b) regenerácia
895,50
0,00
0,00
Zostatok k 31.12.2014
1 011,38
1 063,11
1 343,76

Základná
škola
2 599,41
5 671,40
1 834,20
0,00
6 436,61

d) Výsledok kontroly:
Tvorba, ako aj čerpanie sociálneho fondu v RO zriadených obcou bolo v súlade so zákonom
o sociálnom fonde a s Kolektívnou zmluvou.
5) Kontrola tvorby a čerpania fondu opráv (Záznam č. 1/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2014,
c) ciele kontroly: dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská
Lužná č.6 /2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných
bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania (ďalej len „VZN“) so zameraním na
a) vedenie fondu opráv,
b) tvorba fondu opráv,
c) čerpanie fondu opráv,
d) výsledok kontroly:
k písm. a): podľa § 3 ods. 4 VZN sa fond opráv každého bytového domu eviduje samostatne
plnenie: Fond opráv sa za každý nájomný dom vedie osobitne, čo je v súlade s § 3 ods. 4
VZN.
k písm. b): podľa § 3 ods. 3 VZN výšku tvorby fondu opráv určuje obecné zastupiteľstvo, a to
tak, aby finančné prostriedky vo fonde opráv v plnom rozsahu postačovali na zabezpečenie
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postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka a podľa § 3 ods. 2
VZN sa fond opráv tvorí ročne minimálne vo 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu,
plnenie: v roku 2014 sa prídel do fondu opráv tvoril vo výške 13,27 eur mesačne za jeden byt,
čo bolo menej ako je stanovené vo VZN, podľa nákladov na obstaranie jedného bytu by sa
mal fond opráv tvoriť vo výške 18,27 eur mesačne za jeden byt, na základe toho schválilo
obecné zastupiteľstvo uznesenie, podľa ktorého sa tvorba fondu opráv od roku 2015 určuje vo
výške rozdielu medzi príjmami z nájomného za rok a ročnými výdavkami na splátky istiny
z úroku a výdavkami na splátky úroku z úveru.
k písm. c): podľa § 4 ods. 1 a 5 fond opráv možno použiť na
a) údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo
činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou,
b) vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného
hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka,
resp. komunikácie,
c) pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to revízie
prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, komínov, bleskozvodov,
elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a plynových kotlov a domového plynovodu,
d) bankové poplatky za vedenie účtu, na ktorom je fond uložený, ak je vedený na osobitnom
účte,
pričom podľa § 4 ods. 2 podkladom k čerpaniu prostriedkov fondu je
a) výdavkový doklad alebo faktúra schválená starostom obce, ak ide o čerpanie do sumy
3 500 eur,
b) uznesenie OZ o schválení čerpania, ak ide o sumu vyššiu ako 3 500 eur.
plnenie: finančné prostriedky z fondu opráv sa v roku 2014 čerpali v súlade s príslušnými
ustanoveniami VZN,
6) Kontrola zverejňovania povinných údajov o faktúrach na web stránke v zmysle § 5b
zákona č. 211/2000 Z. z. ( Správa č. 2/2015, Správa č. 4/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2015,
c) ciele kontroly: dodržiavanie povinnosti obce zverejňovať v štruktúrovanej podobe údaje
o uhradených faktúrach na web stránke podľa § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
1. zverejnenie povinných údajov o faktúre,
2. dodržanie termínu na zverejnenie faktúry.
d) Výsledok kontroly:
k bodu 1:
- z povinných údajov stanovených v zákone obec nezverejnila údaj o identifikácii zmluvy, ak
faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou a údaj o identifikácii objednávky, ak
bola faktúra vystavení na základe objednávky,
- v údaji o cene fakturovaného plnenia nie je uvedené, či je uvedená suma bez DPH, alebo
vrátane DPH,
k bodu 2:
- z celkového počtu kontrolovaných faktúr, faktúry od čísla 649 až 700 boli zverejnené po
termíne stanovenom v zákone.
7) Kontrola dodržiavania zákonnosti pri zverejňovaní objednávok na web stránke obce
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (Správa č. 2/2015. Správa č. 4/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2015,
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c) ciele kontroly: plnenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a to
1. zverejnenie povinných údajov o objednávke,
2. dodržanie termínu na zverejnenie objednávky.
d) výsledok kontroly:
k bodu č. 1:
- v údajoch o vystavených objednávkach chýba údaj o tom, či cena objednaného plnenia je
bez DPH, alebo vrátane DPH,
k bodu č. 2:
- 22 objednávok sa zverejnilo po termíne stanovenom v zákone.
8) Kontrola výberu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva (Správa č. 2/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2014,
c) ciele kontroly: plnenie VZN č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku v znení VZN č.
5/2014 so zameraním na
a) správnosť výpočtu miestnej dane za
1. výkopové práce - umiestnenie výkopového materiálu ( § 12 ods.1 písm. e) VZN ),
2. stoly a trhové stoly ( § 12 ods. 1 písm. b) VZN )
b) vyrubenie dane rozhodnutím ( § 13 ods. 3 VZN),
d) výsledok kontroly:
k písm. a) bod 1.:
výška vyrubených daní v kontrolovanom období bola vypočítaná v súlade s § 12 ods. 1
písm. e) VZN, keď bola stanovená na základe
- počtu m2 zabraného verejného priestranstva,
- príslušnej sadzby dane určenej podľa toho, či verejné priestranstva zabrala FO, alebo PO,
- počtu dní zabratia verejného priestranstva,
k písm. a) bod 2.:
- výška vyrubených daní v kontrolovanom období bola vypočítaná v súlade s § 12 ods. 1
písm. b) VZN, keď bola stanovená na základe počtu trhových stolov a príslušnej sadzby
dane,
k písm. b):
v kontrolovanom období sa v prípade zabratia verejného priestranstva umiestnením
výkopového materiálu vydalo 19 rozhodnutí o vyrubení dane,
Nedostatky:
1. okrem údaja o vyrubenej dani bol v rozhodnutí uvedený aj údaj o správnom poplatku, ktorý
má žiadateľ o povolenie výkopových prác zaplatiť, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch, na základe čoho žiadateľ uhradil do pokladne jednu sumu, ktorá
sa skladala so správneho poplatku a z vyrubenej dane. Táto suma, bez rozdelenia, sa potom
preniesla do účtovníctva a do jednej položky rozpočtu,
2. vyrubenie dane za umiestnenie trhových stolov na verejnom priestranstva v roku 2014
nebolo vykonané rozhodnutím, ale len cez príjmový pokladničný doklad.
9) Kontrola výberu miestnej dane za ubytovanie fyzických osôb na území obce
(Správa č. 2/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
b) kontrolované obdobie: rok 2014,
c) ciele kontroly: plnenie III. časti VZN č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku v znení
VZN č. 5/2014 so zameraním na
a) dodržanie príslušných ustanovení VZN,
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b) dodržanie termínu na odvedenie dane,
d) výsledok kontroly:
k písm. a)
povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia sú uvedené v III. časti § 18 VZN č.
12/2012 o miestnych daniach. Podľa „ Prehľadu o ubytovaní“, ktorý prevádzkovatelia
predkladajú po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je podľa VZN štvrťrok, a v ktorom je
uvedený počet prenocovaní a výpočet dane, sa kontrolou dá zistiť len to, či výšku dane
vypočítali správne. O tom ako si plnia ďalšie povinnosti vyplývajúce z VZN, a to
- vedenie preukaznej evidencie o ubytovaných v rozsahu stanovenom vo VZN,
- vydávanie písomného potvrdenia daňovníkovi o zaplatení dane za ubytovanie
v predpísanom rozsahu, sa nedalo zistiť, pretože v roku 2014 obecný úrad nevykonal
v zmysle § 44 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov daňovú
kontrolu u prevádzkovateľov ubytovacích zariadení zameranú na dodržiavanie týchto
povinností,
k písm. b)
podľa § 18 ods. 1 písm. d) VZN je prevádzkovateľ povinný vybranú daň odviesť obci v lehote
do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka. všetci prevádzkovatelia odviedli daň za
ubytovanie do 15. dňa, po skončení mesiaca, tak ako to bolo stanovené pred tým platným
VZN. V roku 2014 daň za ubytovanie odvádzalo obci celkom 7 ubytovacích zariadení.
10) Kontrola dodržania rozpočtových pravidiel stanovených v zákone č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
( Správa č. 3/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obec
b) skontrolované obdobie: I. polrok 2015
c) cieľ kontroly:
1. dodržanie stanoveného podielu celkového dlhu obce z bežných príjmov,
2. dodržanie stanoveného podielu sumy ročných splátok istiny a úroku z úveru
z bežných príjmov,
3. dodržanie stanoveného podielu celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti
z bežných príjmov,
4. dodržanie povinnosti prednostného krytia všetkých záväzkov,
d) výsledok kontroly: pri kontrole nebolo zistené porušenie rozpočtových pravidiel,
11. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
( Správa č. 3/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad ,
b) skontrolované obdobie: 19 žiadostí podaných v roku 2015,
c) cieľ kontroly:
1. dodržanie lehoty na vybavenie žiadosti ( § 17 ods. 1 zákona),
2. evidencia žiadostí ( § 20 zákona),
3. vydanie rozhodnutia o úplnom alebo o čiastočnom vybavení žiadosti ( § 18 zákona),
d) výsledok kontroly:
k bodu č. 1: všetky žiadosti o sprístupnenie informácií prijaté v kontrolovanom období
boli vybavené v zákone stanovenej lehote,
k bodu č. 2: obec vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v požadovanom
rozsahu,
k bodu č. 3: obec po poskytnutí požadovaných informácií nepostupovala v súlade so
zákonom v troch prípadoch, keď
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- k žiadosti č. 1 mala vydať Rozhodnutie o neposkytnutí informácie,
- k žiadosti č. 11 vydala Rozhodnutie o neposkytnutí informácií aj napriek tomu, že
požadované informácie mala k dispozícii,
- k žiadosti č. 13 mala žiadateľovi oznámiť, že požadované informácie nemá k dispozícii
a že jeho žiadosť postúpila povinnej osobe, ktorá ich má,
ostatné žiadosti o sprístupnenie informácií boli vybavené v súlade so zákonom .
12. Kontrola vedenia evidencie a vybavovania sťažností za rok 2014 a 2015
( Správa č. 4/2015)
a) kontrolovaný subjekt: obecný úrad ,
b) skontrolované obdobie: rok 2014, 2015
c) cieľ kontroly:
1. správnosť evidencie sťažností,
2. správnosť vybavovania sťažností,
d) výsledok kontroly:
k bodu č. 1:
obec vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od ostatných písomností,
nedostatkom bolo, že vo vystavených evidenčných listoch nebol uvedený údaj o tom, komu
bola sťažnosť pridelená na vybavenie ,
k bodu č. 2:
pri kontrole vybavovania 10 sťažností som zistil nasledovné nedostatky:
- v spisoch chýbal písomný doklad (oznámenie o výsledku prešetrenia) o tom , s akým
výsledkom sa skončilo konanie a tým aj dátum vybavenia sťažnosti,
- v spisoch nebola priložená zápisnica o prešetrení sťažnosti a záznam o jej prerokovaní,
- niektoré sťažnosti boli vyhodnotené ako podnet a tak aj boli vybavené ,
- v dvoch prípadoch išlo o prípad zásahu do pokojného stavu, z čoho vyplýva, že nebola to
sťažnosť v zmysle zákona a obec mala v tomto prípade postupovať podľa § 5 Občianskeho
zákonníka.
C) Informácie pre poslancov
V priebehu roka som poslancov OZ informoval o
1) vykazovanie výsledku hospodárenia obce za rok 2014 podľa jednotnej metodiky platnej
pre Európsku úniu, (Záznam č. 1/2015),
2) zákone č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti (Záznam č. 1/2015),
3) novele zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (Záznam č. 1/2015).
4) novele zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve ( Správa č. 2/2015),
5) OMAPO – vyúčtovanie podľa najazdených kilometrov za I. polrok 2015 (Správa č.
3/2015),
6) zákone č. 125/2015 Z. z. o registri adries (Správa č. 3/2015),
7) návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj (Správa č. 3/2015),
8) novom zákone o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
( Správa č. 4/2015).
D) Ostatná činnosť
1. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Dunajská Lužná na roky 2015 až 2017
2. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014
3. Stanovisko k návrhu rozpočtovému opatreniu č. 1/2015
4. Stanovisko k návrhu rozpočtovému opatreniu č. 2/2015
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5. VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná
6. VZN č. 02 /2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce
Dunajská Lužná v čase hmotnej núdze, náhlej núdze a iných finančných príspevkov
7. VZN č. 03/2015 o zriadení obecnej polície na území obce Dunajská Lužná
8. Štatút obecnej polície
E) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu prijatých uznesení obecného zastupiteľstva som v priebehu roka vykonával spolu so
prednostkou obecného úradu priebežne podľa stanovených termínov ich plnenia. V roka 2015 sa
na 11 zasadnutiach Obecného zastupiteľstva prijalo 172 uznesení . Uznesenia, ktorých plnenie
sa z roku 2015 prenáša do roku 2016, sú uvedené v prehľade:
Číslo
uznesenia
2015/03-17

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Nesplnené - dôvod

Predmet uznesenia
Všeobecné podmienky obce k územným konaniam
(Kom. pre výstavbu, ÚP a verejný poriadok)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
tieto všeobecné, záväzné, podmienky obce Dunajská Lužná,
ktoré musia byť štandardne zapracované v predkladaných
investičných zámeroch, predkladaných UŠ, ako aj následne
definované v každom, už aj prebiehajúcom územnom
konaní od 1.4.2015.
Tieto požiadavky sa týkajú všetkých regulatívov
platného ÚP obce a sú nasledovné:
1.výstavba/ rekonštrukcia miestnych komunikácií –
požiadavka odvodnenia komunikácií - na každých 15 m
komunikácie vybudovať zbernú vsakovaciu šachtu (VŠ)
dažďovej kanalizácie alternatívne pozdĺž celej dĺžky
komunikácie vybudovať trativody /priekopy/ rigoly podľa
STN 73 6101 – odvádzanie dažďových vôd odvodnenie
nesmie byť realizované na priľahlé komunikácie /na
susedné pozemky
2.podmienka odvodnenia všetkých stavieb (vrátane
vjazdov) na vlastný pozemok do samostatných VŠ, potreba
zapracovania situácie umiestnenia VŠ na pozemku
v projektovej dokumentácií
3. skladba komunikácie tr. C1,2 a 3 – zelený
pás/chodník/komunikácia/zelený pás
4. zberné komunikácie tr. C1/C2 – projektovať ako
napájanie na výjazdové komunikácie regionálnych a št.
ciest
5. tr. komunikácie C3 – projektovať v ostatnom území
s napájaním na zberné komunikácie tr. C1,2
6. typ komunikácie tr. D1 – výhradne len do zaslepených
ulíc s počtom RD/ RCH max. 4 (prípadne 2 RRD)
7. minimálna šírka novobudovaných chodníkov 1,8m,
materiál zámková dlažba (druh dlažby podľa druhu
použitia/zaťaženia – pešia/cestná – osobná, nákladná
doprava)
8. skladba podložia k jednotlivým komunikáciám,
chodníkom, spevneným plochám a parkoviskám musí byť
projektovaná a realizovaná podľa druhu použitia
komunikácie, podľa platných aktuálnych STN s dôrazom na
potrebnú únosnosť – v prípade odovzdania do majetku obce
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9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

2015/04-05
A)

a)
b)

musí stavebník na vlastné náklady preukázať kontrolnou
sondou/ vrtom správnu skladbu jednotlivých vrstiev
komunikácie
9. v prípade výstavby nových komunikácií – ciest,
chodníkov, parkovísk nutné realizovať aj verejné osvetlenie
LED technológiou a bezdrôtový obecný rozhlas
10. parkovanie realizovať výhradne na vlastných
pozemkoch podľa aktuálne platnej vyhlášky
11.dodržiavať podmienky regulatívov - % indexy plôch
zastavanosti, druhu zástavby, nespevnených plôch
a ostatných, vrátane výmery plôch pre šport, oddych a zeleň
– min. 2 - 4m²/1 obyv., a min. výmera OV 1 m²/ 1 obyv.
v závislosti od konkrétneho regulačného bloku plôch
12. výška oplotenie – max. 1,8 m (z dôvodu znižovania
optických bariér)
13. kolaudácia stavieb RD, RRD, BD a iné až po kolaudácií
líniových stavieb a IS
14. platné ÚR staršie ako 2 roky nutné prehodnotiť –
aktualizovať a zapracovať podmienky podľa platných STN,
aktualizovať aj vyjadrenia správcov
15. Nepovoľovať budovanie žúmp na IBV a bytovú
výstavbu, súhlas s napojením sa na VK podmieniť kladným
stanoviskom prevádzkovateľa sietí.
Priority Obecného zastupiteľstva na roky 2015 – 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
tieto priority Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná
na roky 2015 - 2016
a) Cyklo chodníky na vlakové stanice v Nových
Košariskách a v Miloslavove

c) b) Zriadenie obecnej polície
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
B)

c) Rekonštrukcia VO v obci, led technológiou, vo
vlastnej réžii, nie koncesia
d) Rozšírenie kapacity obecnej materskej školy z dôvodu
nedostatku kapacity miest (cca 90 neprijatých detí)
e) Plán využitia kultúrneho domu, prenájom
nevyužívaných priestorov
f) Riešenie bývalej materskej školy v Nových
Košariskách (Hefaiston) a jej okolia,
g) Revitalizácia okolia erbu + kaplnky na
reprezentatívne ukážkové miesto v obci
h) Revitalizácia a údržba detských ihrísk
i) Výstavba za hrádzou – zastavenie, resp.
zdržanie do R7
Obecné zastupiteľstvo
k priorite pod písm. a)
žiada starostu obce, aby do pracovnej náplne zamestnanca
OÚ na referáte správy majetku alebo investičnej výstavby
zahrnul proces usporiadania pozemkov pod plánovanými
trasami cyklistických chodníkov na vlakové stanice
v Nových Košariskách a Miloslavove (individuálne
rokovania s vlastníkmi, príprava zmlúv), v záujme získania
stavebného povolenia pre Obec Dunajská Lužná v čím
skoršom termíne. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu
obce, aby informoval OZ na každej porade poslancov
o dosiahnutých výsledkoch tohto procesu a potrebe
vyčlenenia príslušných finančných prostriedkov z obecného
rozpočtu.
k priorite pod písm. c)
žiada starostu obce a ukladá OÚ, aby bol zahájený proces
verejného obstarávania auditu verejného osvetlenia
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písm. a) Cyklotrasa - stretnutie
s projektantmi, výber vhodnej
trasy, potrebné geod. zameranie
a následne proces verej. obstarania
na dodávateľa PD,
MŠ rozšírenie kapacity –
modulová nadstavba – oslovený
VO – spracovanie PD vrátane
statického posúdenia a následne
zhotoviteľa stavby
písm. b)
schválené VZN
o obecnej polícii
písm. c)
vystavená objednávka
písm. d)
nerealizované
písm. e)
plán predložila
písm. f)
prijatý zámer
písm. g)
písm. h)
písm. i)

v Dunajskej Lužnej, so zameraním na jeho rekonštrukciu
led technológiou, s cieľom dosiahnutia maximálnej
úspornosti pri dostatočnej svietivosti a dlhej životnosti, vo
vlastnej réžii obce. Zadanie verejného obstarávania
a technické riešenia je treba konzultovať i s predstaviteľmi
firiem, ktoré v súčasnosti realizujú rekonštrukcie verejného
osvetlenia v iných obciach led technológiou.
k priorite pod písm. g)
ukladá obecnému úradu a odporúča Komisii životného
prostredia, aby oboznámila krajinných architektov a
realizátorov záhrad pôsobiacich v obci Dunajská Lužná, so
zámerom vytvoriť z okolia Erbu a Kaplnky (trojuholník na
spojnici ulíc Hlavná a Jánošíkovská) reprezentatívne miesto
v obci Dunajská Lužná a oslovila ich, či majú záujem
predložiť ich realizačné návrhy.
k priorite pod písm. i)
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby poveril
obecnú právničku a ďalšiu advokátsku kanceláriu, aby
preverili možnosti zastavenia, resp. zdržania výstavby za
hrádzou do vybudovania R7.

2015/06-16

Návrh na schválenie prepracovania štúdie „Telefónna
ústredňa” a zväčšenie kapacity MŠ v Novej Lipnici
nadstavbou novej modulovej MŠ
Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce a predsedovi stavebnej komisie
k rokovaniam o majetko - právnom usporiadaní pozemkov
zahrnutých do štúdie „Telefónna ústredňa“, s cieľom
vybudovania novej MŠ v časti Nové Košariská, prioritne
podľa priloženej situácie „A“. O výsledku rokovaní OZ
žiada byť informované na septembrovej porade poslancov.
Obecné zastupiteľstvo v prípade úspechu rokovaní
o majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov
schvaľuje
-prepracovanie štúdie „Telefónna ústredňa”, na štúdiu
umiestnenia novej MŠ v katastrálnom území Nové
Košariská s dostatočnou kapacitou podľa priloženej situácie
A (prioritná) alebo B (sekundárna) a zruší uznesenie č.
2015/04-05 v časti pojednávajúcej o zámere vybudovania
MŠ na pozemku parc. č. 173/1 a 173/2 v k.ú. Nové
Košariská (za Hefaistonom).
- použitie finančných prostriedkov získaných dotáciou na
projekt „Rozšírenia kapacity starej MŠ v časti Nová
Lipnica“ na nadstavbu jestvujúcej modulovej materskej
školy v časti Nová Lipnica formou modulov a zabezpečiť
v zmysle stavebného zákona, zákona o verejnom
obstarávaní spracovanie projektovej dokumentácie,
inžinieringu, realizácie procesu výstavby nadstavby MŠ
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Ukončené aktuálne geodetické
zameranie – podklad pre
majetkovo právne usporiadanie.
Návrh bude predložený
majiteľom dotknutých pozemkov
v 12/2015 – p. Nemeth + zástupca
obce

201509/29/3

201509/29/4

2015-10/17

2015-10/18

v časti Nová Lipnica vrátane geologického posúdenia
únosnosti základovej ryhy jestvujúcej modulovej MŠ
Obecné zastupiteľstvo ukladá
OcÚ uchádzať sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu na
výstavbu novej MŠ v k.ú. Nové Košariská.
Návrh na schválenie PD osadenia cyklotrás na
železničnú stanicu v NK a do Miloslavova -Alžbetinho
Dvora
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženú PD osadenia cyklotrás na železničnú stanicu v
NK a do Miloslavova -Alžbetinho Dvora.
Žiadosť o pripravenie technických a majetkovo právnych podkladov do Porady poslancov
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ
a žiada odborné komisie /dopravy a výstavby/ pripraviť na
najbližšiu PP technické a majetkovo -právne podklady pre:
- prepojenie a dobudovanie ciest v časti N. Lipnica, ktoré
by odbremenili dopravu z Lipnickej ulice a obyvateľom
obce by umožnili lepšiu dostupnosť ZŠ, detského lekára i
možnosť napojenia sa na Košariskú ulicu,
- vybudovanie spevnenej plochy pre parkovanie osobných
áut pri železničnej stanici v Alžbetinom Dvore pred
železničným priecestím na ľavej strane regionálnej cesty,
- vybudovanie chodníka od školskej ulice (pri zadnej
bráne) po parkovisko pred štátnou políciou

Majetkovo právne podklady pre dobudovanie cesty
Miloslavovská – Kniežacie mohyly – Košariská ul.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
že pozemky pod nevybudovaným úsekom obecnej
komunikácie Miloslavovská – Kniežacie mohyly sú vo
vlastníctve Obce Dunajská Lužná, resp. SPF.
OZ ukladá OcÚ
obstarať projektovú dokumentáciu pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie, ako aj územné
a stavebné povolenie pre dobudovanie cesty Miloslavovská
– Kniežacie mohyly (v úseku v súčasnosti nevybudovanom,
ktorý je vyznačený v grafickej prílohe). V súlade s územným
plánom obce pôjde o obslužnú komunikáciu C2. Dopravné
značenie by malo vychádzať zo schváleného Programu
rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2015-2020“, kde sa
pod špecifickým cieľom IV „Zlepšenie dopravnej situácie“,
aktivitou 4.1.4 uvádza:
„Realizovať aktivity súvisiace s organizáciou dopravy –ide
napr. o vodorovné a zvislé dopravné značenie ...umožňujúce
udržanie tranzitnej dopravy na hlavnom ťahu a zabránenie
jej rozptylu do siete cestných komunikácií obce. Ide najmä o
návrhy, ktoré v rámci dopravy zvýhodňujú obyvateľov s TP
v obci.
Vybudovanie záchytnej spevnenej plochy pre
parkovanie osobných áut pred železničným priecestím
pri železničnej stanici v Alžbetinom Dvore (majetkovo
právne podklady)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o vlastníckych vzťahoch pozemkov pred
železničným priecestím pri železničnej stanici v Alžbetinom
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K bodu 1: Komisia ŽP a dopravy
odporúča dať vypracovať GP a
rokovať s dotknutými vlastníkmi
pozemkov. Na PP predložiť návrh
napojenia Azalkovej ulice na ul.
Pri kn. mohylách.
Spolupodieľanie sa vlastníkov
pozemkov by malo byť
samozrejmosťou.
Komisia v dohľadnej dobe
neodporúča napojenie z Fialkovej
na Košariskú ulicu.
K bodu 2: Komisia ŽP a dopravy
odporúča vypracovať GP na oboch
stranách cesty a rokovať
s vlastníkmi pozemkov.
Parkovisko odporúča budovať ako
dočasný záber.

Dvore.
Obecné zastupiteľstvo poveruje
OcÚ jednať s vlastníkmi dotknutých pozemkov
o prenechaní pozemku o ploche min. 1200 m2 do nájmu
(min. 10 rokov), za účelom vybudovania záchytnej
spevnenej plochy pre parkovanie osobných áut, s nájomným
vyšším než aké ponúka PD Úsvit pri Dunaji.
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