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paušálnych odmien pre účinkujúcich členov ZPOZ za rok 2016
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Žiadost' Lodenica, s.r.o, Šintava o prekládku káblového rozvodu pre prečerpávaciu stanicu
Faktúra č. 20020179 zo dňa 29.11.2002, dôvodová správa, návrh  na uznesenia

lng. Mário Macho, Šintava č. 494, vodovodné prípojky -odpoveď
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Miroslava Jurašíková,  Šintava č. 480, vodovodné prípojky -odpoveď na list č.  114/2016
z  11.10.2016

Návrh na uznesenie

Zoznam nájomných zmlúv nehnuteľností
Návrh na uznesenie

Predkladá:

Miroslav Holička, starosta obce

Spracoval:

Miroslav Holička, starosta obce

Dátum spracovania:  18.11.2016



Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v  Š i n t a v e

Obecné zastupiteľstvo
...    pri ocú šintava

92551   Šintava

VEC:
Žiadost' o vyplatenie paušálnych odmien
pre účinkujúcich členov ZPOZ za rok 2016

v šintave, dňa 30.11.2016

V zmysle Poriadku na odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri
Obecnom úrade v Šintave, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Šintave dňa 26.1.2015, týmto
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Terézia Árvaiová - recitácia, p.Ing.Vladimír Skaličan -hudobník.

Obec Šintava
Matričný úrad Imizzn

925 51  äjntJadka Skaličanová
matrikárka

pn'1oha:
- zoznam akciĺ a počet hodín



Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v  Š i n t a v e

meno,priezvisko            dátum akcie                               počet hodĺn

Miroslav Holička
starosta obce

Janka Skaličanová
matrikárka

Mária Arvaiová
členka

Terézia Arvaiová
recitácia

Vladimĺr Skaličan
hudobník

30.04.2016 -sobáš
28.05.2016-sobáš
02.07.2016-sobáš

30.04.2016-sobáš
28.05.2016-sobáš
02.07.2016-sobáš

30.04.2016-sobáš
28.05.2016-sobáš
02.07.2016-sobáš

30.04.2016-sobáš
28.05.2016-sobáš
02.07.2016-sobáš

30.04.2016-sobáš
28.05.2016-sobáš
02.07.2016-sobáš

v Šintave, dňa 30. novembra 2016

vypracovala: Skaličanová

0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1 -2

spolu: 6 hod.

0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1 -2

spolu: 6 hod.

0,5+0,5+1  -2
0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1 -2

spolu:

0,5+0,5+1  -2
0,5+0,5+1  -2
0,5+0,5+1  -2

6 hod.

spolu:

0,5+0,5+1 -2
0,5+0,5+1  -2
0,5+0,5+1  -2

6 hod.

spolu: 6 hod.
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pORIADOK

odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri OcÚ  Š I N T A VA

Podľatohtoporiadkuodmenyzaúčinkovaniepriobčianskychobradochpatria:

1.   starostovi obce, zástupcovi starostu obce, pripadne poslancovi poverenému vykonávať
občianske obrady,

2.    ostatným účinkujúcim pri občianskych obradoch, zúčastňujúcich sa v počte potrebnom
podľa charakteru občianskeho obradu

Sú to: -organizačný pracovník  -matrikárka
-    hudobník, spevák, recitátor

k bodu č.1:

Odmena starostovi obce, zástupcovi, príp. poslancovi poverenému vykonávať občimske
obrady sa poskytne vo výške 10,-€ / hod.

K bodu č. 2:

Odmenazaúčinkovanienaobčianskychobradochuzavretiamanželstva,uvítaniedetído
života,životnéjubileum,jubilejnýsobášapod.obrady,sastanovujevzávilostioddížkytrvania
obradu a hodinovej sadzby.

Častrvaniaobradupreorganizačnéhopracovnĺka,t.j.matrikárkusastanovujenasledovne:
a/ 0,5 hod. - čas trvania obradu
b/ 0,5 hod. - čas potrebný na organizačné zabezpečenie každého obradu
c/ 1 hod.    -čas potrebný na osobnú prípravu a úpravu zovňajšku vjednom kalendámom dni, bez
ohľadu na počet obradov v tomto dni

Hodinová sadzba sa stanovuje pre matrikárku - 10,-€mod.

Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch pre hudobníka, speváka a recitátora sa
stanovuj e nasledovne:                                                                                                                                ,
a/ 0,5 hod. - čas trvania obradu
b/ 0,5 hod. - čas potrebný na organizačné zabezpečenie, výber piesní a básnĺ
c/ 1 hod.    - čas potrebný na osobnú prípravu a úpravu zovňajšku v jednom kalendámom dni, bez
ohľadu na počet obradov v tomto dni

Hodinová sadzba sa stanovuje pre hudobnika, speváka a recitátora -10,-€mod.

Vzáujmezabezpečeniadôstojnejúrovneobčianskychobradovjepotrebnéprimerané
spoločenské oblečenie a úprava zovňaj šku účihkujúcich.
Obeonézastupiteľstvoučĺpaušálnuodmenunazákladežiadostinakonoikaždéhoroka.

TL

VŠintave,dňa12.januára2015



Návrh na uznesenie

`.      Obecné zastupiteľstvo v šintave

s ch v a 1' u j e

Žiadosť zboru pre Občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Šintave o vyplatenie paušálnych
odmien pre účinkujúcich členov ZPOZ za rok 2016



/
Ing. Mário Macho, Šintava 494, 925 51 Šintava

Podl'a rozdeľovníka

•1.`.           Veí=.

Vodovodné prípojky -odpoveď

.          -      ^-T,rl-.-

6::!j#%`
Týmto  listom  som  sa  rozhodol   reagovať  na  doručený   list  od   obce  Šintava

značka   sp.   č.114/2016  zo   dňa   11.10.2016,   na   stanoviská   od   Západoslovenskej
vodárenskej  spoločnosti,  a.s.,  ako aj  na všetku  predošlú  korešpondenciu týkajúcej sa

problematiky vodovodu  na  Nitrianskej ulici.

-Snaha obce Šintava presvedčiť občanov

Prvé  neoficiálne stretnutie  občanov sa  uskutočnilo  počas  realizovania  vodnej  stavby
„Šintava  -  Zaokruhovanie   obecného  vodovodu"   ako   reakcia   na   hromadiace   sa
sťažnosti  občanov  na  priebeh  prác  na vodovode.  Vtedajší  starosta  obce  p.  Jurčaga
nás  ubezpečoval,  že  realizácia  stavby  sa  rozdelila  na  dve  etapy  a Že  vodovodné

prípojky  sa  budú  realizovať  v tej  druhej  etape,  takže  všetko  bolo  v  poriadku.  Teraz
viem,  že  už vtedy  nás  uviedol do omylu.  Zároveň  p.  Holička  (súčasný starosta obce)
sa  staval  na  stranu  sťažujúcich  sa  občanov.  Vtom  čase  som  si  teda  myslel,  že
všetko  ide podľa plánu  a  budú zrealizované aj vodovodné prĺpojky.

Následne  sa  uskutočnilo  oficiálne  stretnutie  občanov  dňa  04.04.2011   (starostom  uŽ
bol  p.  Holička),  kde  bola  prednesená  možnosť  napojenia  sa  na  zaokruhovanú  časť
vodovodu.  Znovu  občania  vzniesli vlnu  kritiky  na  adresu  obce  a zástupcu ZsVS,  a.s.
Ozámere   obce   odstaviť  vodovod   na   Nitrianskej   ulici   neboli   občania   informovaní

(svedčĺ      otom      aj      zápisnica      ztohto      stretnutia).      Stále      bolo      všetko      v
relatívnom  poriadku.

V auguste  2016  som  našiel  v poštovej  schránke  oznam,  ktorý  nemal  úradnú  formu
ani  podpis  starostu  obce.  Týmto  oznamom  nás  obec  mala  informovať  o ukončení
dodávok vody  cez vodovod  na  Nitrianskej  ulici  a nutnosti  pripojiť  sa  na  vybudovaný
zaokruhovaný obecný vodovod.  Dovtedy  nikto  kompetentný s obyvateľmi  Nitrianskej
ulice tento zámer nekonzultoval.  Po spísaní námietky občanov -petície,  nasledovalo
zvolanie   stretnutia   občanov   konaného   dňa   14.09.2016,   na   ktorom   bol   občanom
konečne  ozrejmený  zámer  obce  s odpojením  vodovodu  na  Nitrianskej  ulici.  Z tohto
stretnutia   existuje  zvukový  záznam,   ktorý  je  zverejnený   na   internetovej   adrese:
http://www.seredonline.sk/clanky/stretnutie-ohladne-vodovodu-na-nitrianske_i-ulici/       .
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Ing. Mário Macho, Šintava 494, 925 51 Šintava

Na záver diskusie sa dohodlo,  že obec Šintava bude naďalej prevádzkovať vodovod,

pričom zabezpečí výmenu vodomerov.

Dňa  26.09.2016  sa  uskutočnilo  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  obce  Šintava

(OZ),     na     ktorom     malo     OZ     prerokovať     problém     vodovodu     ul.     Nitrianska
v samostatnom  bode.  Žiaľ  starosta  obce  p.  Holička  bol  práce  neschopný,  takže  sa
zasadnutia  OZ  nezúčastnil.  Poslanci  OZ boli  oboznámení s problematikou vodovodu
ul,  Nitrianska.

Následne  mi  bolo doručené  oznámenie z obce  Šintava -list značka  sp.  č.104/2016
zo  dňa  21.09.2016  (pravdepodobne vypracované  právnickou  kanceláriou),  z  ktorého
som  sa  dozvedel,  Že  obec  Šintava  vydala  v roku  2012    „Oznámenie  k  ohláseniu
drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona",  ktoré  malo  byť,  ale  nebolo doručené
dotknutým  občanom  podľa  rozdeľovníka. Ak by bolo  doručené  moja  reakcia  by  prišla
okamžite.   Ktomuto   kroku   sa   ešte   vrátim   neskôr.   Súčasťou   tohto   listu   bolo   aj
stanovisko k zriadeniu  prípojok č.1490/2011  zo dňa 23.05.2011  od firmy ZsVS,  a.s.

-Vynaloženie finančných  prostriedkov z rozpočtu obce Šintava

Asi     vroku     2007     alebo     2008     zabezpečila     obec     vypracovanie     projektovej
dokumentácie    pod    názvom    „Šintava   \-    Zaokruhovanie    obecného    vodovodu"
zrozpočtu   obce   Šintava.   Následne   me;to   Sereď  vydalo   pre   obec   Šintava   ako
investora   stavby   rozhodnutie   o umiestnení   stavby   dňa   10.10.2008   pod   číslom
5630/Úpasp   926/2008  v   rozsahu   vodovod   celkovej   dížky   1644   m   a vodovodné

prípojky  v celkovom  počte  77   ks,   ktoré   nadobudlo  právoplatnosť  dňa  24.11.2008.
Potom    dňa    28.04.2010    vydal     Obvodný     úrad    životného    prostredia     Galanta
rozhodnutie   o povolení    uskutočnenia   vodnej    stavby   ,,Šintava   -Zaokruhovanie
obecného   vodovodu"   vrozsahu   vodovod   celkovej   dížky    1644   m   avodovodné

prípojky   vcelkovom   počte   77   ks,   ale   už   pre   investora   ZsVS,   a.s..   Kprechodu
investorstva   došlo   cit.   z predmetného   rozhodnutia   o povolení  vodnej   stavby:   ,,Na
základe dohody došlo  k prechodu  investorstva z Obce  Šintava  na Západoslovenskú
vodárenskú   spoločnosť,   a.s.   Nitra".   Dňa   23.09.2016   som   navštívil   Obvodný   úrad

Životného  prostredia  v Galante  za  účelom  prezretia  spisu  predmetného  správneho
konania   so   zámerom   oboznámiť  sa   s obsahom   vyššie  spomenutej  dohody.   Zistil
som,   že   spis   žiadnu   dohodu   neobsahuje.   Atu   sa   už   dá   začať   polemizovať
o zákonnosti tohto  správneho  konania a samotného  povolenia  o uskutočnení vodnej
stavby. Ale to asi dokážu  najlepšie posúdiť právnici.

S odstupom  času  mi  bolo  zobce  Šintava  doručené  stanovisko  ZsVS,  a.s.  značka
56177/34-LKr/2016 zo dňa 23.09.2016  k žiadosti  obce  Šintava  o vydania  pĺsomného
stanoviska  k realizácii  stavby  ,,Šintava  -Zaokruhovanie  obecného  vodovodu"  spolu
s kópiou   Kúpnej   zmluvy   č.   4892/Ne-14/2010   uzatvorenou   medzi   obcou   Šintava
zastúpenou starostom obce p. Jurčagom a ZsVS,a.s. dňa 05.08.2010 (4 mesiace po
vydaní stavebného  povolenia).  V preambule  tejto  zmluvy  sa  píše  cit.:  ,,Za  účelom
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Ing. Mário Macho, Šintava 494, 925 51 Šintava

realizácie  stavby sa zmluvné  strany dohodli  na  prevode vlastníckeho  práva  projektu
a práv   a povinností   vyplývajúcich   z cit.   územného   rozhodnutia   za   nasledovných

podmienok:".  Kúpna  cena  za  odstúpenie  celého  projektu  bola  1,L  €  vrátane  DPH.
Úžasne  výhodný  obchod  pre  ZsVS,  a.s..  V predmete  dohody  o realizácii  stavby  sa
akosi   pozabudlo   na   podstatnú   časť   stavby   ato   77   ks   vodovodných   prípojok
a povinnosti   investora.   Naskytá  sa   hneď  zopár  otázok:   Kde  je  súlad  s územným
rozhodnutĺm  a stavebným  povolením?  Podľa  §  40,  ods.  4,  zákona  č.  50/1976  Zb.  o
územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) je  územné rozhodnutie
záväzné   aj   pre   právnych   nástupcov  jeho   navrhovateľa   a   ostatných   účastníkov
územného   konania.   Nedošlo   náhodou   k   zásadnej zmene   podstaty   veci   celého
správneho  konania?  V akom  konaní  sa  mohli  dotknuté  osoby,  občania  k takémuto
kroku  vyjadriť,  vzniesť námietky,  podať odpor?  Dovolím si  odpovedať.  V zmysle § 68
stavebného  zákona  a  podľa  §  11  vyhlášky  č.  453/2000  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonávajú
niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona  existuje  konanie  o povolení zmeny  stavby

pred   jej   dokončením.   Vspise   OÚŽP   vGalante   otakomto   konaní   nie  je   Žiadna
zmienka a ani nemôže byť,  lebo sa nekonalo.

V roku 2011  obce Šintava,  objednala novú projektovú dokumentáciu  na uskutočnenie
drobnej  stavby „Šintava -Zaokruhovanie verejného  vodovodu,  vodovodné  prĺpojky"
v počte  53  ks.  V podstate  ide o časť dokumentácie,  ktorú  si  obec  už  v minulosti  raz
objednala  a  zaplatila.  A hlavne  ide o tie  isté  vodovodné  prípojky,  ktorých  výstavba
bola  povolená  vo  vyššie  uvedenom  stavébnom  konanĺ.  Takže  obec  Šintava  v  rámci
hospodárne    vynaložených    finančných    prostriedkov    z rozpočtu    obce    zaplatila

projektovú   dokumentáciu   dva   krát.   Samozrejme   nesmiem   zabudnúť   na   honorár
právnickej kancelárie za právnu pomoc p.  Holičkovi v tejto veci.

A preto týmto žiadam obec Šintava v zmysle zákona č.  211/2000 Z.  z. Zákon o
slobodnom  pn'stupe  k informáciám  a o zmene  a doplnenĺ niektorých zákonov
(zákon    o    slobode    informáciĺ)    osprístupnenie    informácie:     kol'ko    stála
projektová   dokumentácia   „šintava  -  Zaokruhovanie   obecného   vodovodu",
projektová   dokumentácia   „Šintava   -  Zaokruhovanie   verejného   vodovodu,
vodovodné prípojky" a pľávna pomoc pre p. Holičku v tejto veci.

Ďalej k jednotlivým bodom predmetného listu:

K bodu  1

ZsVS,   a.s.   podpisom  zmluvy  o dodávke  vody  z verejného  vodovodu  a odvádzaní
odpadových   vôd   verejnou   kanalizáciou   s obcou   Šintava   akceptovala   technické
vyhotovenie   všetkých   vodovodov  a vodovodných   prĺpojok  zriadených   na   náklady
obce Šintava a vo vlastnĺctve obce Šintava, teda všetko je v súlade s § 22, zákona č.
442/2002 Z. z.  Zákon o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciách a o zmene
a  doplnení  zákona  č.  276/2001   Z.  z.  o  regulácii  v  sieťových  odvetviach.  V prílohe
k tejto zmluve sú spomenuté okrem iných aj dve odberné miesta a to vodovod na ul.

3



Ing. Mário Macho, Šintava 494, 925 51 Šintava

Priečna  a vodovod  na  ul.  Nitrianska.  Z toho jednoznačne vyplýva,  Že  aj  vodovod
na  ul.  Priečna je  vo  vlastníctve  obce  Šintava.    Je  aj  vodovod  na  ul.  Priečna  v takej
istej  situácii,  že  ho  obec  Šintava,  zastúpená  p.  Holičkom  plánuje  odpojit'?  Žiadam
obec  Šintava  o podanie  vysvetlenia,  aké  sú  rozdiely  medzi  vodovodmi   na  týchto
dvoch uliciach.

K bodu 2

V § 28, ods.  4,  zákona  č.  442/2002 Z.z.  sa  hovorí,  že  ak sa  odberateľ s  konečnými
spotrebitel'mi  nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebitel'om odobraté
množstvo vody podl'a smerných čísel spotreby vody. Ale predsa dohoda medzi obcou
Šintava  a konečnými  spotrebiteľmi  je  jasná.  Každý  konečný  spotrebiteľ  má  predsa
osadený  vodomer  vo  vlastnĺctve  obce  Šintava  a po  vykonaní  odpočtu  povereným

pracovníkom  prevádzkovateľa vodovodu  zaplatí  vyúčtovanú  sumu.  Podl'a  §  29,  ods.
8,  zákona  č.  442/2002  Z.z.   opravy  a údržbu  meradla je  povinný  vykonávat' vlastník
meradla (obec Šintava) na vlastné náklady.  Bývam v Šintave od  roku 2000 a  meradlo
som   nemal   menené   ani   raz.   Podľa   mne  dostupných   informácií  vodomery   neboli
menené vôbec od ich inštalovania na jednotlivé vodomerné prípojky.

Uvádzate,   že   na   základe   kontroly   bolo   zistené,    že   obec   Šintava   nesprávne
vyúčtovala  spotrebovanú  vodu  jednotlivým  domácnostiam.  A preto  týmto  žiadam
obec  Šintava  vzmysle  zákona  č.  211/2000  Z[  z.  o spn'stupnenie  informácií:
zápisnice  z tejto  kontroly,  kto je  za  chybu  zodpovedný,  aká  je  výška  škody,
komu  a akým  spôsobom  bola  zosobnená,  prečo  neboli  okamžite  vymenené
vodomery.

K bodu 3

Vzmysle   §   2,   zákona   č.   442/2002   Z.z.   sú   verejné   vodovody   na   ul.   Nitrianska
a Priečna   vo   vlastníctve   obce   Šintava   súborom   objektov   a   zariadení   slúžiacich
verejnej    potrebe,    umožňujúcich    hromadné    zásobovanie    obyvatel'stva    a    iných
odberatel'ov  vodou.  Svojím  technickým  vyhotovením  predstavujú  samostatné  vetvy
verejného  vodovodu  v obci  Šintava.  ZsVS,  a.s.,  vo  svojom  stanovisku  č.1490/2011
zo  dňa  23.05,2011   potvrdzuje  cit.:  „Na  ulici  Nitrianskej  je  34  vodovodných  prípojok
napojených   na   existujúci   vodovod   vo   vlastníctve   avspráve   obce   šintava
s odberatel'mi  obce  Šintava".  V ďalšom  stanovisku  č.  56177/34-LKr/2016  zo  dňa
23.09.2016  od  firmy  ZsVS,  a.s.  sa  v časti  Petícia  občanov  píše  cit.:  „Rozhodnutie
o zachovanĺ   pôvodného  vodovodu  a s  tým   súvisiacich  vodovodných   prípojok  je
výhradne   v kompetencii    obce,    ktorá   zabezpečuje   jeho    pľevádzku.    Pôvodný
vodovod  bol  vybudovaný  svojpomocne  občanmi  na  ich  súkromných  pozemkoch  ako
„združená prípojka" napojená na verejný vodovod v správe ZsVS, a.s. cez centrálny
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vodomer".  Dovoľujem  si  poznamenať,  Že  zákon  č.  442/2002  Z.z.    pojem  ,,združená

prípojka" nepozná.

Ďalej  si  dovoľujem  upozorniť  na  §  3,  zákona  č.  442/2002  Z.z.,  kde  okrem  iného  sa
v odseku  5  hovorí:  Ak  je  to  v  záujme  ochrany  zdravia  ľudí,  zvierat  alebo  ochrany
Životného  prostredia  a  ak  sú  na  vodovod  alebo  kanalizáciu  pripojení  aspoň  dvaja
odberatelia  alebo  producenti,   okresný  úrad   môže  určiť,   že  takýto  vodovod  alebo
kanalizácia  sa  za  verejný  vodovod  alebo  za  verejnú  kanalizáciu  považuje.  V §  14
toho  istého  zákona  sa  opisuje  dokonca  nútená  správa  verejného vodovodu.  V  §  32

je  presne  popísané  kedy  a za  akých  podmienok je  možné  prerušiť  alebo  obmedziť
dodávky     vody     zverejného     vodovodu.     Žiadam     Okresný     úrad     vGalante
o poskytnutie stanoviska k tejto problematike.

ZsVS,  a.s.  vo  svojom stanovisku  č.1490/2011  zo  dňa  23.05.2011  píše:  „OZ  Galanta
z vlastných   prostriedkov   nemôže   financovať   a realizovať  vodovodné   prípojky   pre
odberateľov  na  Nitrianskej  ulici".  Počas  mojej   18  ročnej  praxe  v stavebníctve  som
mal    možnosť    spolupracovať    na    realizáciách    stavieb    verejných    vodovodoch
a verejných  kanalizáciách financovaných tzv.  vodárenskými spoločnosťami  po celom
Slovensku.   Realizovanie   vodovodných   prípojok   pre   obyvateľov      bolo   súčasťou
výstavby  verejných   vodovodov.   Prečo  tak  nemohlo   byť  aj   pri   stavbe   „Šintava  -
Zaokruhovanie  obecného  vodovodu"?  Je  aj  vo  vašom  záujme  naďalej  zásobovať
obyvateľov  ul.   Nitrianska  pitnou  vodou`\Náklady   na  vybudovanie  prípojok  sa  vám

predsa zaručene vrátia formou  platby za dodanú  vodu aj so ziskom.  Ďalej  uvádzate,
Že vašou  prioritou  pri  realizácii  predmetnej stavby bolo zlepšenie tlakových  pomerov
a zabránenie  vzniku  sedimentov v rozvodovom  potrubí vo  vlastníctve  a v správe  OZ
Galanta.  A kde  zostali  priority  nás  odberateľov  a platcov  vodného,  čím  sa  vlastne

podieľame  na  hospodárskom  výsledku  vašej  firmy? Ak ste  chceli  riešiť svoje  priority,
prečo  ste  potom  tento  celý  projekt  neriešili  hned' od  začiatku  vo  svojej  réžii?  Stavbu
ste  nezrealizovali  tak,  ako je  uvedené  v  rozhodnutí  o povolení  uskutočnenia  vodnej
stavby  ,,Šintava  -Zaokruhovanie  obecného  vodovodu"  v rozsahu  vodovod  celkovej
dížky  1644 m a vodovodné prípojky v celkovom počte 77 ks.

Autor  listu   sa  zmieňuje,   že  obec  Šintava  v prípade   odberateľa  vody  z verejného
vodovodu  za   účelom  ďalšej  dodávky  obyvatel'om  je  v pozĺcii  „klasickej   právnickej
osóby v občiansko-právnom  postavení  k obyvateľom.  Dovolím  si  upozorniť,  Že  obec
Šintava   ako   orgán   verej.nej   správy   na   úseku   verejných   vodovodov   a verejných
kanalizácií   má   presne  vymedzené   postavenia   obce   v  §   36,   ods.   7,   zákona   č.
442/2002 Z.z., čo v nasledovnom bode 4. aj uznáva.

Takže,  keď  to  zhrniem,  vodovody  na  ul.  Nitrianska  ako  aj  na  ul.  Priečna  sú  teda
verejné vodovody vo vlastníctve obce šintava. A preto má obec Šintava v zmysle
§ 15, zákona č. 442/2002 Z.z.   povinnosti vlastníka verejného vodovodu.
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K bodu 4

Píšete,  že  obec  Šintava  svojimi  aktivitami  a vynaloženými  finančnými  prostriedkami
z rozpočtu   obce   od   roku   2009   vytvorila   dostatočné   podmienky   na   zásobovanie
obyvateľov  Nitrianskej  ulice  pitnou  vodou.  Pravdou  ale je,  že  vytváranie  podmienok
sa   pre   vtedajšieho   starostu   p.   Jurčagu   skončilo   podpisom   nezmyselnej   kúpnej
zmluvy   č.   4892/Ne-14/2010   so   ZsVS,   a.s.   aprehratými   voľbami   vroku   2010.
Paradoxne  pre  terajšieho  starostu  p.   Holičku  to  bolo  po  vyhratých  voľbách  v  roku
2010.  Vsúčasnosti  sa  svojvoľne  snaží  o odpojenie  vodovodu  na  Nitrianskej  ulici  aj
napriek výraznému  nesúhlasu pripojených obyvateľov.

Ďalej  mám  za  to,  že  snaha  obce  Šintava  „Oznámenie  k  ohláseniu  drobnej  stavby

podl'a  §  57  stavebného  zákona``  č.1/2012  zo  dňa  12.01.2012  pre  53  vodovodných
prípojok je  v absolútnom  rozpore  so  zákonom  č.  50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní
a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon).  Počet vodovodných  prípojok a teda  rozsah
stavby   nie  je   drobnou   stavbou   podľa   stavebného   zákona.  A   nikto   z obyvateľov
Nitrianskej ulice k tomu ani nepodal žiadny podnet.

K bodu 5

Snaha  obce  Šintava  o poskytnutie  nezištnej  pomoci   obyvateľom   Nitrianskej   ulice,
ktorí  nemajú fyzické,  ani dostatočné finančné  prostriedky  na  realizovanie vodovodnej

prĺpojky   formou   zabezpečenia   firmy,   ktDrá   zrealizuje   vybudovanie   vodovodných
prípojok    a následne    rozpočíta    náklady    medzi    jednotlivé    rodinné    domy.    Prax
v realizovaní  stavieb  ale  dokazuje,  že  práce  realizované  svojpomocne  sú  podstatne
menej nákladné, ako práce realizované stavebnou firmou.

Ušetrenie  finančných   prostriedkov  obyvateľom  za   projektovú  dokumentáciu.   Cena

projektu vodovodnej  prĺpojky k rodinnému domu  predstavuje sumu  cca 50,-€. Takže
ak je  na  vodovode  ul.  Nitrianska  34 jestvujúcich  prípojok,  vychádza  mi  suma  1700,-
€.

-  Zvažovanie  obce  Šintava  byť  prevádzkovateľom  cit.  „verejného  vodovodu  (úsek

vodovodného   potrubia   za   centrálnym   vodomerom)".   Obec   Šintava   vedome
porušuje  zákony.  Obec  Šintava  ako  vlastník  a prevádzkovateľ  verejného  vodovodu
má  povinnosti  popísané v §  15  a  17,  zákona č.  442/2002 Z.z.  a musí  ich  dodržiavať.
Pýtam sa: Kto prevádzkuje vodovod na ul.  Priečna vo vlastníctve obce Šintava?

Obec Šintava je vlastníkom kanalizačnej siete -verejnej kanalizácie v celej obci.   Pre
verejné kanalizácie platí presne ten istý zákon ako pre verejné vodovody, teda zákon
č.   442/2002  Z.z.   Zákon  o  verejných   vodovodoch   a  verejných   kanalizáciách  a  o
zmene  a  doplnení  zákona  č.  276/2001   Z.  z.  o  regulácii  v  sieťových  odvetviach.  Pri
kanalizácii    má    obec    Šintava    prevádzkovanie    zabezpečené    podľa    vyjadrenia

pracovníčky    obecného    úradu    právnickou    osobou.    Žiadam    obec    Šintava,    aby
postupovala rovnakým spôsobom aj v prípade verejného vodovodu na ul. Nitrianska.

6



Ing. Mário Macho, Šintava 494, 925 51 Šintava

Záver:

Riešený  problém  s dodávkou  pitnej  vody na  ul.  Nitrianska  si  nezapríčinili  občania  na
nej  bývajúci.  Bola to obec Šintava,  ktorá zastrešila a financovala výstavbu verejného
vodovodu  na  tejto  ulici  a tlačila  na  občanov  aby  súhlasili  s vybudovaním  vodovodu
nezmyselne  naprieč pozemkov v ich  vlastníctve.  Svojpomocne zrealizovali  výkopové

práce  na  ryhe  pre  položenie  hlavného vodovodného  potrubia.  Obyvatelia  Nitrianskej
ulici  si  nechali v podstate znehodnotiť svoje  pozemky  umiestnením  stavby verejného
vodovodu.  Obec  šintava  nemá  morálne  a  ani  zákonné  právo  (pripomeniem  §  32,
zákona  č.  442/2002  Z.z.)    odstaviť  obyvatel'ov  ul.  Nitrianska  od  dodávok  pitnej  vody
zdôvodu,    Že    p.    starosta    Holička    si    myslí,    že    prevádzkovanie    vodovodu   je
nerentabilné,  čo však nepodložil žiadnymi dôkazmi.

Týmto chcem apelovať na kompetentných zástupcov obce Šintava  (starosta,  obecné
zastupiteľstvo)  a  ZsVS,  a.s.  aby sa  dohodli  na  vyriešení  tohto  problému  v prospech
občanov   resp.   konečných   spotrebiteľov.   Zároveň   žiadam   dotknuté   orgány   štátnej
správy o prešetrenie tohto problému a poskytnutie požadovaných informácií.

S pozdravom

V Šintave dňa  15.10.2016

i= ľíf4-ť
lng.  Mário  Macho

Rozdeľovník:

-Obec Šintava,  Obecný úrad č. 244,  925 51  Šintava

-Obecné zastupitel'stvo obce Šintava,  Obecný úrad č. 244,  925 51  Šintava

-     ZÁPADOSLOVENSKÁ     VODÁRENSKÁ     SPOLOČNOSŤ,     a.s.,     Nábrežie     za

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

-   ZÁPADOSLOVENSKÁ   VODÁRENSKÁ   SPOLOČNOSŤ,   a.s.,   Odštepný   závod:

Galanta,  Pázmanya 4,  927 01  Šal'a

-   Okresný   úrad   Galanta,   Odbor   starostlivosti   o   životné   prostredie,   Nová   doba

1408/31,  924 36 Galanta
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Návrh na uznesenie:

Obecné zastupitel'stvo v Šintave

•`.       berienavedomie

odpoveď lng. Mária Machu, Šintava č. 494 -vodovodné prĺpojky

Návrh na uznesenie:



Miroslava Juašikc>vá, Nitrianska 480, 925 51  Šintava

'~`#Í   f?   ĺTT      ??jl#         íf.`^F€`:    ``m    -T       ^            r*j--Tĺťfli,,%-,/Pj}ä

Podľa rozdeľovnĺka

V Sintave  18.10.2016

Vec: Vodovodné prĺpojky -odpoveď na list č.  114/2016 z 11.10.

Vážený pán starosta, vážení poslanci obecného zastupiteľstva!

Dňa  11.10.2016  0bec  Šintava pod  sr,i.  č.114/2016  napísala občanom ul.  Nitrianska

list,  v ktorom  učila  svoje  podmienky  napojenia  sa  na  verejný  vodovod,  bez  ohľadu  na

dohodu,   ktorá  vznikla   spoločným   stretnutím   občanov,   starostu   obce   a zástupcu  ZsVS,

odvolávajúc  sa  na  zákon  NR  SR  č.  442/2002  Z.  z.  o verejných  vodovodoch  a verejných

kanalizácĺách   ao zmene   adoplnení   zákona      č.   276/2001   Z.   z.   o regulácii   v sieťových

odvetviach v zneni' neskorších predpisov (ďal€j len „zákon o verejných vodovodoc`h").

Dovol'te mi vzniesť niekoľko námietoL' ti osobných postojov k vyššie uvedenej veci.

1.     Obec Šintava žiadnu viacročnú snahu prcsvedčiť občanov napojiť sa na novovybudovaný

verejný  vodovod  nevykoiiávala.  V auguste  2016  bolo  zo  strany  starostu  obce  prvýkrát

občaiiom doručené „len malé upozornenie" (cit.   z oznámenia o vybavení petície),  že je

potrebné  začat'  s realizáciou  vodovodných prípojok.  To,  Že v roku 2011  sa uskutočnilo

stretnutie  občanov  ul.  Nitrianska  od  č.  t.1.  465  po  506  aobčanov  od  č.  d.  45  po  55

neznamená,   Že   sa   obec   niekoľko   rok()v   snažila   presvedčiť   občaiiov,   aby   sa   na

novovybudovaný  verejný  vodovod  napoj`ili.  Obec  Šintava  vydala  pod  č.   17'2012  dňa

]2.01.2012   0známenie   kohláseniu   drobnej    stavby,   ktoré   nebolo   doručené   podľa

rozdeľovníka žiadnemu občanovi.  Zaujĺmavé je, že toto stanovisko Obce Šintava „uzrelo

svetlo sveta" až v r. 2016.

Pýtam  sa:  „Klorý  občan  Žiadal  ObeĹ`  Šintava  o stanovisko  k dľobnej  stavbe  „Šiiitava  -

Zaokruhovanie  vercjného  vodovodu,  vodtjvodné  pľípojky"  v počte  53  ks?  Kto  mal  byť

investor tejto  stavby?  Komu  boli  určené  podmienky  v stanoviskách  príslušných úradov

štátnej   a verejnej   správy   ĺi prevádzkovateľov   jnžinierskych   sietí?   Neboli   podmienky

rcalizácie  stavby  určené  Obci  Šimava  ako  žiadatel'ovi  (investorovi)?  Akým  spôsobom

obec presunu]a svoje po`ĺinnosti  dodržani:i určených podmienok  s realizáciou stavby na

občanov?
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2.     Obec   Šintava   vynaložila   finančné   prostriedk}'   z i.ozp(]čtu   obce   ešte   pred   vydqním

a v súvislosti s vydaním územného rozhodnutia č. 5630A-,rpasp 926/2008 z 10.10.2008 na

stavbu  „Šintava  -  Zaokruhovarie  obecného  vodovodu:.  na  vypracovanie  projektovej

dokumentácie (PD). Cena za PD bola pribíižne 2 -3 tisíc eui., možno vyššia. Poclotýkam,

Že  uŽ  v  tejto  PD  bolo  naprojektovaných  77  vodovodných  pripojok.  05.08.2010  0bec

Šintava predala za  1  euro  Západoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti,  a.s.  (ZsVS)  takto

vypracovanú  a schválenú  PD  príslušným:  orgánmi  štátne.i  a verejnej  správy.  Zmluvné

strany   sa  síce  na  základe  kúpnej   zmluvy  č.   4892/Ne-14/2010   dohodli  na   prevode

vlastníckeho  práva  projektu  a práv  a povinností  vyplývajúcich  z citovaného  územného

rozhodnutia,   kupujúci   prebral   do   svojho   výlučného   vlastníctva   projekt   `J rozsahu

v uvedenom  v 1.  článku  tejto  zmluvy,  avšak  v treťom  č,lánku  sa  podmienky  realizácie

stavby   upravili   v   prospech   ZsVS,   ktoi.á   si   týmto   `Č,lánkom   7.abezpečila   ušetrenie

finančných prostriedkov na realizáciu sponiĺnanej stavby.

Pýtam sa:  „Ušetrené financie ZsVS majú zaplatiť občania ulice Nitriaiiska? Prečo Obec

Šintava vzhl'adom na symbolickú predajnú cenu 1  eura (náklady obce boli ďaleko vyššie)

netrvala na vybudovaní vodovodných príp..jok pre jej občanov?

3.     Obec   Šintava   podľa   vyjadrenia  jej   zá5tti.pcu   apracovníkov   Obecného   úradu   dala

of;ätovne  vypracovať  PD  na  sta`,ĺbu  „Ši`.itava  -  Zaokruhovanie  verejného  vodovodu,

vodovodné pri':Liojky" v počte  53  ks.  Obec  Šintava nehospodárne  naklada]a s financiami

obecného  rozpočtu.  Dvakrát  zaplatila  za  projekt  vodo`r.odných  prípojok,  pričom  keby

trvala na vybudovaní vodovodných prípojok v zmys]e územného  konania a následne  aj

stavebného konania (už pre ZsVS), by fmmčné prostriedky šetrila o`bci i občanom. Obec

Šintava (či uŽ obec zastupoval p. Jurčaga alebo p. Holička) urobila pochybenia, ktorých

dôsledky má znášať občan.

Pýtam  sa:  Kto  vypracoval  druhú  PD  na  stavbu  „Šintava  -  Zaokruhovanie  verejného
`vodovodu,  vodovodné  prípojky"  vpočte  53  ks?  Ing.  Emest  Piršel?    Má  obec  otom

doklad? Nejednalo sa len o tvaromiestnu t]bhliadku Nitrianskej  ulice starostu obce s lng.

Piršelom a následné vyznačenie vodovodných prípojok do pôvodnej PD?

4.     V čase  realizácie  stavby  „Šintava  -  Zaokruhovanie  obecného  vodovodu"  (realizované

výkopové    práce,    uložené    potrubie)    občania    mali    záujem    o    spoluvybudovanie

vodovodných prípojok (osadiť, zaslepiť) a takto  sa predbežne pripraviť na napojenie na

tento vodovodný okruh.   Po viacerých telefonických i osobných požiadavkách občanov

táto možnosť bola odmietnutá jednak zo strany starostu obce, jednak zo strany realizátora

stavby. Práve starosta obce p. Holička osobne sľuboval občanom, Že sa to vyrieši, že to si
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budú musieť  dobudovať  (ZsVS),  krútil  nad  spôsobom  realizácie  stavby  hlavou,  aspoň

navonok sa tváril, že nesúhlasĺ s realizáciou stavby takýmto spôsobom. V skutočnosti uŽ

v tom čase zavádzal občanov, klamal, podnikal kroky, aby si vybudovanie vodovodných

prípojok občania zabezpečili  sami.   (Súhlas  Obce  Šintava na kolaudáciu  stavby zo  dňa

08.11.2011   pre   OÚŽP   GA,   Oznámenie   kohláseniu   drobnej   stavby   č.1/2012   dňa

12.01.2012,  Žiadosti  o  stanoviská príslušných úradov  Štátnej  a verejnej  správy k stavbe

vodovodnýchprípojok)

5.    Na základe petície za zachovanie verejného vodovodu v správe obce a s tým súvisiacich

vodovodných prípojok  v  časti  ulice  Nitrianska,  ktorá  bola na    Obecný  úrad  v Šintave

doručená  dňa  24.08.2016,  sa dňa  14.09.2016  konalo  spoločné  stretnutie  občanov  obce,

starostu  obce    a    odbomého  pracovníka  ZsVS  a.s.  Nitra,  odštepný  závod  Galanta  so

sídlom v Šali,  stredisko Dolná Streda p.  Ľuboša Valentoviča. Mimochodom aj  na tomto

stretnutí sa pán starosta so zástupcom ZsVS tvárili, že o vodovodných prípojkach, ktoré

boli naprojektované a schválenie v PD nevedia. Čo bolo klamstvo z ich strany.

Záverom  tohto  stretnutia  sa  občania  so  zástupcom  ZsVS  a starostom  obce  dohodli  na

nasledovnom riešení :

a)  Vodovod  zostane  v prevádzke.  Prevádzkovateľom  vodovodu  budú  zakúpené  nové

vodomery,   realizuje   sa   ich   montáž   tJďbome   spôsobilou   osobou   do   existujúcich

vodomemých  Šácht jednotlivých  do-mácnostĺ  (odbemých  miest),  na  OÚ  sa  nahlási

odpočet spotreby vody z vodomeru (starého).

b) Na koncových vetvách vodovodu sa re.alizuje údržba odkalovacieho ventilu, inštaluje

sa vodomer za účelom merania spotreby vody učenej na preplach vodovodu.

c)  Zabezpečĺ sa oprava hydrantu na pozemku p. Juaja Fógela.

d)  Spoločnosti  Západoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.   Obec  Šintava  zašle  list,

ktorým požiada zástupcov spoločnosti o realizáciu (dokončenie - dobudovanie vetvy
• L  a vodovodných  prĺpojok  -77  ks,  vei.ejná  časť  prĺpojky  bude  ukončená  1,0  m  za

hranicou pozemku) vodnej  stavby Ý zmysle rozhodnutia o uskutočnení vodnej  stavby

č.  A2010/00366/OV/FV,  A2009/0173l/Ovffv  z 28.04.2010,  ktoré  vydal  Obvodný

úrad   Životného   prostredia   Galanta,   Odbor   štátnej   vodnej   správy   a odpádového

hospodárstva  podl'a  projektovej  dokumentácie  spracovanej  lng.  Emestom  Piršelom,

autorizovaným stavebným inžinierom.

e)  Na    najbližšom     zasadnutĺ     Obecného     zastupiteľstva    bude     riešenie     uvedenej

problematiky  prerokované  (zahmuté  ako jeden  bod  programu  zasadnutia  Obecného

zastupitel'stva).
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f)  Realizátorovi  konečných  úprav  chodnĺka  na  Nitrianskej  u].  podá  obec  rcklamáciu

v zmysle reklamačnej lehoty (keď si dobre pamätám, zástupca ZsVS uviedol lehotu 60

mesiacov od kolaudácie).

Pýtam  sa:  Prečo  starosta obce dohodu nedodržal?   Obec podala reklamáciu na konečné

úpravy   chodn]'ka   na   Nitrianskej   ul.?      (Ušetrili   by   sa   finančné   prostriedky   obci,

zabezpečila by sa bezpečnosť na chodníku)

6.     Listom  zo  dňa  21.09.2016  0bec  Šintav{t  občanom  oznámila  spôsob  vybavenia petĺcie,

ktorý  neobsahoval  záver  s konkrétnym  riešenĺm,  uŽ  vôbec  nie  v prospech  občanov,

naopak poukázala na závažný prob]ém s likvidáciou odpadových vôd, ktorí tĺto občania

majú-nievlastnouvinou,obecnezabezpeči]adobudovanieverejnejkanalizácieajvtejto

časti  obce  (hovorí  sa:  „Najlepšia obrana je  útok." -  spôsob  nie  hodný zástupcu  obce).

Pýtam  sa:  Fekálne  vozidlo má dostatočné vybavenie,  čo  sa týka množstva napájaných

hadíc? Aj hadice je povimý zabezpečiť si občan?

7.     Obec nesprávne vyúčtovala spotrebu vody.

Pýtam   sa:   Za   nesprávne   vyúčtovanie   nie   je   zodpovedná   osoba,   ktorá   realizuje

vyúčtovanie?   Podl'a   infomácii   občan(..``.   obce   aj    z iných   ulĺc   ako   Nitrianska   sa

pochybenie na OÚ vyskytuje, či už vo..`'yúčtovanĺ spotreby vody a]ebo vo vyúčtovaní za

odvádzanie odpadových vôd.

Odvolávate  sa  na  §  28  ods.  3  a4  zákona  o verejných`~v±h` Podl'a  mojich

infomácií, konečný spotrebiteľ, teda občan ul. Nitrianska za spotrebovanú vodu platil na

základe  odpočtu  z vodomeru  (teda  sa  s obcou  dohodol,  už  pred  rokmi).  Teda  nebol

dôvod, ani nie je, uplatňovať § 28 ods. 4 z*ona o verejných vodovodoch.

Na  riešenie  strát  vody  na  vodovode  mala  obec  prijať  opatrenia,  konzultovat'  problém

s občanmi,     vykonať    kontrolu     na    odberových     miestach,     konzultovat'    problém

s odbomíkmi,  využiť  vhodnú  metodiku  a  meraciu  techniku  na  zistenie  straty  vody,

.čiemych odberov a pod.

Naopak,   stanovisko  obce  je  „vyhrážať"  sa  občanom  s vyúčtovaním  spotrebovaného

množstva vody na základe  smemých  čĺsel  spotreby  vody.  Toto  opatrenie  by  sa dotklo

najviac občanov v dôchodkovom veku, vóovcov, vdov, nakoľko práve tĺto občania vodu

šetria,   použĺvajú   podľa   možnosti   vodu   z   vlastnej    studne   (voda   možno   nespĺňa

ukazovatele kvality pitnej vody).

8.     Práve  týmto   občanom   zároveň  ponúknete   „službu"   Zmluvu   o združenĺ   finančných

prostriedkov za účelom zabezpečenia spoločnej realizácie vodovodných prĺpojok. Takáto

služba  bude  stáť  občanov  nie  malé  finančné  prostriedky.  Výkopové  práce,  vodomemá
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/// Šachta, napojeria, podkopávkové práce, nepredvídatel'né práce s tým súvisiace, zásypový

materiál, betón, možno asfalt sú v súčasnej  dobe veľmi drahé  služby, ktoré  si  stavebné

spoločnosti dajú veľmi dobre zaplatiť.

Pýtam  sa:  Takýmto  spôsobom  idete  týmto  ľuďom  pomáhať?  Prečo  obec  nepredložila

rozpočet tejto služby a až následne neoslovila občanov s touto ponukou?

9.     Obec  vynaložila  finančné  prostriedky  2-krát  za  PD.  Prvýkrát  pri  územnom  konaní,

druhýkrát po kolaudácii stavby „Šintava -Zaokruhovanie obecného vodovodu".

Pýtam sa: Chybou občanov ul. Nitrianska?

Obec   zabezpečila   súhlasné   stanovisko   ZsVS    s technickým   riešením   vybudovania

vodovodných prĺpoj ok.

Pýtam sa: Akú sumu zaplatila obec za toto stanovisko? ZsVS môže byť len spokojná, Že

bude  mat'  zabezpečených  odberatel'ov  a teda  i  zisk  za  dodávku  vody.  V  neposlednom

rade  práve  ZsVS  ušetrila  na  občanoch,  na  nevybudovaných  vodovodných  prĺpojkach,

finančné  prostriedky.  Títo  občania  naopak  prinesú  spoločnosti  financie,  nakol'ko  za

pripojerie na verejný vodovod si musí každý Žiadateľ zaplatit' (cca 150 eur).

10.  V zmysle  §   15  ods.1  pĺsm.  Í)  zákona't) verejných  vodovodoch je  vlastník  verejného

vodovodu  povinný  zabezpečiť  vybudovnnie,  opravu  a údržbu  pripojenia  vodovodnej

prĺpojky na vei.ejný vodovod na vlastné náklady. Technické podmienky pripojenia v čl. 2

písm. c) uvádzajú: Vodovodná pripojka sa spravidla pripája na VV navŕtavacím pásom

s uzáverom.   Pripojenie   na   rozvádzaciu   vetvu   s uzáverom   je   súčast'ou   verejného

vodovodu  (vlastník  verejného  vodovodu je  ZsVS).  Odbočenie  s uzáverom  a meradlo

umiestnené  na vodovodnej  prĺpojke  sú  prĺslušenstvom  verejného  vodovodu   v zmysle

technických podmienok pripojenia uvedené v čl. 2 písm. a). Vodovodná pripojka je úsek

potrubia    spájajúci    vetvu    verejnej     vodovodnej     siete    svnútomým    vodovodom

nehnuteľnosti  (Technické  podmienky  pripojenia v čl.  2  písm.  c)),  nie je  odbočenie  ani
• pripojenie.

Pýtam sa:  Kto je vlastnik verejného vodovodu? ZsVS  alebo občan ul. Nitrianska? Čo je

budovanie   pripojenia   vodovodnej   prĺpojky?   Akým   spôsobom   ZsVS   ako   vlastník

verejného  vodovodu  buduje  pripojenie  vodovodnej  prípojky?  V slovnĺku  slovenského

jazyka  je   význam   slova   budovat'   vysvetlený   ako:   stavať,   uskutočňovať   výstavbu,

vytvárať niečo nové. Ako alebo podľa čoho si význam slova budovať vysvetl'uje obec aj

vlastník  verejného  vodovodu?    Podľa  ot)ce  aj  ZsVS je  budovanie  pripojenia  osadenie

(montáž, inštalácia) navŕtavacieho pásu s uzáverom?
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Záverom si dovolím adresovať pár slov Vám pán starosta.

Je mi  veľmi  ľúto,  Že  vzniknutá situáL`ia ohl'adom napájania sa na verejný vodovod

vyvolala   medzi   občanmi   avami,   medzi   občanmi   aobčanmi   vlnu   hnevu,   nenávistj,

osočovania, ohovárania, poškodzovania dobrého mena mnoh}h občanom.

Osobne  som  sa  vo  Vašej  osobe  sklamala.   Správate  sa  arogantne,  posmeškársky,

útočne,   klamete,   zavádzate,   porušujete   dohody.   Váš   list   beriem   na   vedomie,   zmluvu

o združení     finančných     prostriedkov     za     `.`'ičelom     zabezpečenia     spoločnej     realizácie

vodovodných prípojok Vám za takýchto podn`[ienok nepodpíšem.  Zariadim sa podl'a svojich

možnostĺ a schopností.

S pozdravom. `uíĹ /

Miro va Jurašiková

Rozdeľovnĺk:

Obec Šintava, Obecný úrad č. 244, 925 51  Šin`i`,iva

Obecné zastupiteľstvo Obce Šintava, Obe,c}.iý ú,`aí.i č. 244, 925  51  Šintava

-`A----__
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Návrh na uznesenie:

Obecné zastupitel'stvo v Šintave

•`.       berienavedomie

odpoveď na list č.114/2016 z 11.10.2016  -Miroslava Juašíková, Šintava č. 480, vodovodné

prípojky



ZičldjJJ#

Dôvodová správa:

ftdri Č ď- /  t ` r `0 .

Žiadateľ   žiada   o prekládku   káblového   rozvodu   pre   prečerpaciu   stanicu,   ale   podl'a

dostupných dokladov na obecnom úrade je zrejmé, Že rozdelenie merania uŽ bolo prevedené

vr.   2002   fimou   Jučaga   Václav   -Elmos,   sídlo   Šintava   281   vzmysle   projektovej

dokumentácie. Prevedená práca bola preplatená v sume 108 974,70 Sk.

Obec  má  uzatvorenú  zmluvu  o odbere  elektrickej  energie  na  prečerpačke  ČOV  so  Zsl.

energetikou a na doteraj šĺ stav je vyhovujúci.

Pokiaľ   Žiadatel'   požaduje    zmenu   rozvodu   -je   potrebné    sa    stýmto    obrátiť   na

zúpadoslovenskúenergetiku.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Šintave

berie na vedomie

Žiadosť  spoločnosti  Lodenica,  spol.   s r.o.   Šintava  č.  281   o prekládku  káblového  rozvodu

s tým, že Žiadatel' sa musĺ obrátiť so svojou žiadost'ou na Západoslovenskú energetiku, a.s.



-.----.

Daňový  doklad

Dodávatel'       ičo:   i4i30483
Dlč:    460701173/616

ELMoS   ~   Jurčaga  Václav
Elektromontáže , obchod, servis

Pivovarská  281
925   51   šlNTAVA

Peň.úst. :   SLSP  Galanta

FAKTÚRA

číslo  faktúry                        20020179

Odberateľ

Obecny  urad

925   51  Sintava

Zákl . dane-r-
0 ..  0 0

9647C , 40
2323,

Daň  z  pridanej   hodnoty  celkom   :
K  úhrade  celkom   :

0,00
964 7 ,  00

534 , 30

10181,30
108974,70

Cena  stanov.   dohodouPočet  príloh

#uršaga Váciav a ELMOS
Prevádzka 1

Pivovarská 28ť
925 51   Šintava

I)ečjatka  á
Cena  stanov

vložka   č.   101/T]                     Registrácia:   Okresný  súd  Tfnava



1.136
20020179

Príloha  k  faktúre  č. :   .........

5g:á:3:::ej  Tä::niäzecxým  :mžgá§nic:rgĺäE::::job. č.   2|/2000.dokumentácie

rám  vstupná  brána
joklovina  30/30
uholník   30/30
elektródy
farba
skrutky  M8/40
matice  Ms
betónová  zmes
pancierová  trubka  pr.29
pancierová  trubka  pr.36
spoj ka

1.2m
1ks

oprava  skrine  VRIS  na  stípe  pri  bráne
panty                                                         2  ks
farba                                                            0.2  kg
elektródy  2.5                                           0.05  b
trubka  pancierová  pr.36                   1.2  m
koleno  pancierové                               1  ks

rám  11.   vo  veslárskom  klube  a  konštrukcia
joklovina  30/30
uholník  30/30
vruty  6x50
skrutky  M8/70
matice  Ms
elektródy  2.5
farba
podložky  pr. 8
hmoždinky  pr.12

2m
4.6m
76ks
6ks
6ks
0.05   b
0.5   kg
6ks
sks

pancierová  trubka  pr.36                30  m
pancierová  trubka  pr.29
prechodky  PVC  pr.29
prechodky  PVC  pr.   36
betónová  zmes

vrátnica
chránička  pr.76

základ  pre  skrinku  RE  2
betónová  zmes
sietovina

15m
10ks
20ks

o.1   m3

1m

2:3  :3

66 . 70
42 . 80

570 . 00
155 . 80

3.00
0.90

1250 . 00
68 . 50

117 . 80
108 . 80

313 . 50
17 .10
57 . 00
77 . 90
12 . 00
3.60

250 . 00
95 . 90

141. 4 0
108 . 80

1077.20

11.50                      23.00
31.20                      31.20

570.00                      28.50
117.30                   140.80
108.80                   110.80

334.30

káblovej  trasy
66 . 70
42 . 80

2.30
4.00
0.90

570 . 00
155 . 80

0.50
1.00

117 . 30
68 . 50
4.40
4.90

1250 . 00

133 . 40
196 . 90
174 . 80

24 . 00
5.40

28 . 50
77 . 90
3.00
8.00

1173 . 00
1027 . 50

44 . 00
96 . 00

125 . 00
3117.4o

235.00                   235.00

1250.00                   375.00
76.70                   115.00

49o . oo



rozvody  káblov
kábel   AYKY   3Bx95+70
kábel  AyKÝ  4Bx35
kábel  AÝKy  4Bx25
spojka  240   S
spojka  35
dutinky  Al   120
dutinky  Al  240
rozvodnice  P  RE-1,
"                                    RE-2
1iatinová  skrinka  +prísluš.

prívod  k  čerpadlám
kábel   AÝKÝ   4Bx35
chránička  76
výstražná  fôlia

-2-

14m
10m
60m
1ks
1ks

14ks
3ks
1ks
1ks
1ks

dopravné  náklady:   23xlokm         230  km

284 . 40
114 .10

88 . 00
1403 . 00

549 . 60
41.60
75 . 80

4904 . 60
18452 . 20

1110 .10

114 .10
235 . 00

4.20

3981. 60
1141. 00
5280 . 00
1403 . 00

549 . 60
582 . 40
227.40

4904 . 60
18452 . 20

1110 .10
37631.90

5248 . 60
1410 . 00
• 126 . 00
6784 . 60

10.10               2323.00

práca:   zemné  práce,   konštrukcie,   montáže,   opravy,betonárske  a
stavebné  práce,   tesárske  práce,   inžinierska  činnost

260   h                           180.00            46800.00

-__----------------------------------------_____
zäklalčLná  cena:
DPH   10*      z   96470.40
DPH   23%      z   2323
-_-------------------------------------------____
K  úhrade:

Václav  Jurčaga

98793 . 40
9647.00
534.30

----------,--
108974.70

JUHčqgaVa'cjav®E\L
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