Správa o činnosti na úseku výstavby za rok 2013

v Stavebný úrad – činnosť odboru v oblasti správnej agendy
Ku dňu 10.12. 2013 Stavebný úrad vo Vysokej nad Kysucou riešil nasledovne:
Počet

Územné rozhodnutia:
-

Vydané rozhodnutia

1

-

Rozpracované rozhodnutia

1

-

Vyznačenie právoplatnosti

1

Stavebné povolenia:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

8

-

1

-

Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania
(novostavby a prístavby)
Oznámenia o začatí stavebného konania (rekonštrukcie, prestavby,
nadstavby)
Miestne zisťovania a obhliadky

-

Vyznačenie právoplatnosti

8

-

Odvolanie Okresnému stavebnému úradu v Žiline

8

Počet

-

Zrušené rozhodnutia, vrátenie na nové prejednanie

3

-

Odvolanie voči rozhodnutiu

2

Podnet Okresnej prokuratúry v Čadci
-

Prejednanie upozornenia prokurátora
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7

Počet
3

Ohlásenie stavebných úprav a drobných stavieb:
-

Vydané ohlásenie o povolení stavby

12

-

Miestne zisťovania a obhliadky

12

Nariadenie nevyhnutných úprav:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

1

-

Miestne zisťovania a obhliadky

1

Kolaudačné rozhodnutia:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

11

-

Oznámenia o začatí kolaudačného konania

11

-

Miestne obhliadky a zisťovania

11

Dodatočné povolenie stavby :

Počet

-

Vydané rozhodnutia

1

-

Rozpracované konania

3

-

Miestne zisťovania a obhliadky

4

Rozhodnutia o odstránení stavby:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

1

-

Miestne zisťovania a obhliadky

1

Štátny stavebný dohľad:

Počet

-

Miestne zisťovania a obhliadky

5

-

Odporučenie stavebnému úradu na zastavenie konania

4
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Počet

Zastavenie stavebných prác:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

4

-

Miestne zisťovania a obhliadky

4

Stavebné priestupky:

Počet

-

Rozpracované rozhodnutia

4

-

Miestne zisťovania a obhliadky

4

Vyvlastňovacie konanie - zriadenie vecného bremena:

Počet

-

Miestne zisťovania a obhliadky

1

-

Rozpracované rozhodnutia

1

Rozhodnutia o výrube stromov mimo lesných pozemkov:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

3

-

Miestne zisťovania a obhliadky

3

Vydanie povolenia a súhlasu na prevádzku hazardných Počet
hier:
-

2

Vydané rozhodnutia

Osvedčenie o postavení nehnuteľnosti
-

19

Vydané rozhodnutia

Povolenie stavby na cintoríne:
-

Počet
12

Vydané povolenia
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Počet

Stanovisko obce k pripravovaným investičným zámerom:
-

Počet
5

Vydané stanoviská

SÚHRNÉ SPRÁVY Z VÝBEROVÝCH KONANÍ
- ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU A KTORÉ NIE SÚ
NADLIMITNÉ ANI PODLINITNÉ (§ 9 ods. 9 zákona )
1. ŠTVRŤROK 2013
-

V 1. štvrťroku 2013 obec Vysoká nad Kysucou nerealizovala zákazky s nízkou
hodnotou.

2. ŠTVRŤROK 2013
P.
č.

Predmet zákazky ( názov)

Dátum
zverejnenia

Vybraný
uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

1.

Riešenie havarijného stavu ZŠ E.A.
Cernana Vysoká nad Kysucou
SO – Výmena okien a dverí –
dodatočné práce – stavebné práce

10.05.2013
až
14.6.2013

B&B s.r.o.
Korňa 889

23.675,90 €

2.

Spoločne za bezpečnosť
obyvateľov a ochranu krajiny bez
hraníc – zabezpečenie procesu
verejného obstarávania

05.06.2013
až
21.06.2012

PPLA, s.r.o.
Pohraničníkov
56,
851 10
Bratislava

3.000,00 €

3.

Riešenie havarijného stavu ZŠ
Horný Kelčov SO – Rekonštrukcia
strechy – stavebné práce

12.06.2013
až
27.06.2013

STAVKRYT
Ján Debnár
Tajovského
14/4
036 01 Martin

9.804,00 €

4.

Oprava MK
v obci Vysoká nad Kysucou – I.
etapa

12.06.2013
až
28.06.2013

Ekostav s.r.o.
Oščadnica 19

6.495,12 €
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3. ŠTVRŤROK 2013
P.
č.

Predmet zákazky ( názov)

Dátum
zverejnenia

Vybraný
uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

1.

Zníženie kriminality
a výtržníctva obce Vysoká nad
Kysucou pomocou kamerového
systému – realizačné práce

19.06.2013
až
04.07.2013

Bonul, s.r.o.,
Novozámocká 224
949 05 Nitra

5.970,00

2.

Budova zdravotného strediskaVýmena okien a dverí– realizačné
práce

25.06.2013
až
06.09.2013

STAVMARKET
spol. s.r.o.,
023 54 Turzovka
2/200

15.888,70

3.

Vstupné schody do budovy OcÚ
Vysoká nad Kysucou–

29.07. 2013
až
19.08.2013

Kamenárstvo
Hazucha Vladimír
Čierne 64
023 56 Makov

1.936,00

30.07.2013
až
26.08.2013

Ing. Pavol ŠutýEkostav,
Oščadnica 19
023 01 Oščadnica

10.239,85

4.09.2013
až
16.09.2013

B&B spol. s.r.o.,
Korňa 889
023 21 Korňa

1.799,22

realizačné práce
4.

Opravy miestnych komunikácií
v obci Vysoká nad Kysucou –
II. etapa– realizačné práce

5.

Oprava budovy OcÚ
Vysoká nad Kysucou–
realizačné práce

6.

Propagačný materiál obce
Vysoká nad Kysucou v počte
1000 ks, veľkosť A5, skladací
formát, mapa obce + foto
a krátky text

17.09.2013
až
25.09.2013

Magma – Mária
Ščuriová
Svrčinovec 198
023 12 Svrčinovec

1.200,00

7.

Vypracovanie pasportu
miestnych komunikácií
a dopravného značenia v obci
Vysoká nad Kysucou

18.09.2013
až
30.09.2013

Ing. Vladimír
Pisarík
Javorova 4
010 07 Žilina

4.500,00
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4. ŠTVRŤROK 2013 (ku dňu 10.12.2013)
P.
č.

Predmet zákazky ( názov)

Dátum
zverejnenia

Vybraný
uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

1.

Zvýšenie bezpečnosti v obciach
Vysoká nad Kysucou a Bíla

1.10.2013
až
11.10.2013

Telegrafia
a.s.,
Lomená 7,
040 01
Košice	
  

25.080,00 €

2.

Odstránenie havárijného stavu ZŠ
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
– rekonštrukcia socialných
zariadení II. podlažie

22.11.2013
až
02.12..2013

B&B s.r.o.
Korňa 889

35.000,02 €

vProjekty a žiadosti o nenávratný finančný
príspevok:
A) Rok 2011
§ Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov
programu a projektu:
Spoločne za bezpečnosť obyvateľov

a ochranu krajiny bez hraníc
Cieľ projektu:
Spoločný projekt mesta Bytče ako vedúceho partnera projektu, mesta Púchov , obce
Vysoká nad Kysucou a cezhraničného partnera mesta Karolínka, skvalitnenie
technického vybavenia hasičských zborov, podpora spolupráce medzi jednotkami
požiarnej ochrany, zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných
požiarnych zboroch a, o prírodných a technologických rizikách.
Náklady : Celkové náklady projektu – 999.676,42€.
Požadované náklady z ERDF – 849.724,95 €
z toho pre obec Vysoká nad Kysucou 177.309,62 €
Vyjadrenie:
Projekt bol rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV2012-2173/370712-4 zo dňa 03.12.2012 schválený
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V súčasnej dobe je ukončené výberové konanie na verejného obstarávateľa a prebieha
verejné obstarávanie na výber dodávateľa dodania tovaru, ktoré zabezpečuje mesto
Bytča ako vedúci partner projektu.

B) Rok 2012
§ Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva SR, cestou Obvodného úradu Žilina
(Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Názov programu a projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A.

Cernana Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti - výmena okien, zateplenie a výmena
sanity
Náklady: celkové náklady: zateplenie ....................................87.300,00 €
výmena okien ............................120.066,00 €
výmena sanity............................. 51.071,00 €
spolu..........................................258.437,00 €
požadovaná dotácia : 245.515,00 € (95%)
vlastné zdroje: 12.922,00 €
Vyjadrenie :
- projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 100.000,00€ na
výmenu okien (v súčasnosti projekt ukončený).

§ Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov programu a projektu: Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad

Kysucou a Bíla
Cieľ projektu: Spoločný projekt obce Vysoká nad Kysucou a Bíla
vytvorenia bezdrôtového rozhlasu
Náklady : celkové náklady projektu – 31.820,40 €€.
požadované náklady z ERDF – 30.229,38 €
vlastné zdroje – 1.591,02 €

za účelom

Vyjadrenie :
- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 15.793,71 € - 50%.
Zvyšných 50% bude financované z vlastných zdrojov (Uznesenie OZ č. 3-2/2013 zo
dňa 05.03.2013) V súčasnej ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľov
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dodania tovaru – Telegrafia a.s. , Košice. Vzhľadom k tomu, že proces verejného
obstarávania na výber dodávateľa prác sa značne predlžil, uskutočnenie
dodávateľských prác je plánované v roku 2014.

C) Rok 2013
§ Poskytovateľ NFP : Ministerstvo kultúry- sekcia kultúrneho dedičstva
Názov programu a projektu: Monografia obce Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu: Vydanie prvej monografie obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bude
popisovať charakteristické danosti územia, dejiny obce, zber a zachovanie
historických faktov a udalostí.
Celkový rozpočet: 14.600 €
Požadovaná dotácia : 13.870 €
Vlastné zdroje: 730 €
Vyjadrenie:
- projekt nebol schválený

§ Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov programu a projektu: Orientácia v teréne aj histórií susediacich

obcí Vysoká nad Kysucou a Bílá
Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti
cezhraničnej spolupráce, vybudovaním náučného chodníka:
- zvýšenie ekonomického významu turizmu v prihraničnom regióne
- zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti
- udržanie prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne so zameraním na turizmus.
Náklady : celkové náklady projektu – 40.960,30 €.
požadované náklady z ERDF – 34.816,25 €
vlastné zdroje – 6.144,05 €
Vyjadrenie:
- projekt nebol schválený (rozhodnutie ministra pôdohospodárstva zo dňa 1.7.2013)
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§ Poskytovateľ: Obvodný úrad v Žiline
Názov projektu: Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad

Kysucou pomocou kamerového systému
Cieľ projektu:
-

Pomocou kamerového systému – komplexná ochrana života, zdravia a majetku
obyvateľov obce a obce samotnej
Náklady projektu:
- celkom...............................................................................................28.288,00 €
- požadovaná dotácia ..........................................................................22.630,40 €
- zdroje obce .........................................................................................5.657,60 €
Vyjadrenie :
- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala na základe Uznesenia Rady vlády SR
pre oblasť kriminality dotáciu vo výške 4.000 €. Uznesenie OZ č. 4-4/2013 zo dňa
17.04.2013 OZ vo Vysokej nad Kysucou schválilo výšku vlastných zdrojov 2.000 €
- upravený rozpočet projektu 6.000 €. V súčasnej dobe projekt ukončený.

§ Poskytovateľ: Nadácia Pontis, nadačný fond Kia Motors Slovakia
Názov projektu: Revitalizácia detského ihriska pre mentálne postihnuté

detí zo špeciálnej triedy ZŠ Horný Kelčov
Cieľ projektu:
- Vytvoriť vhodný priestor pre pohybové a voľnočasové aktivity detí
Náklady projektu:
-

celkom...............................................................................................4.160,00 €
požadovaná dotácia ..........................................................................1.500,00 €
zdroje obce .......................................................................................2.660,00 €

Vyjadrenie :
projekt bol vyhodnotený ako čiastočne úspešný - obec získala dotáciu vo výške
1.500,00 €, v súčasnosti je ukončený.

§ Poskytovateľ: Grantový program Futbal to je hra, nadačný fond Slovenskej
sporiteľne
Názov projektu: Zakúpenie športového a technického zariadenia pre TJ

Spartak Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu:
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- zlepšiť kvalitu hracej plochy,
- zakúpenie futbalových dresov pre mládežnícke kategórie,
- zvýšiť záujem o futbalovú činnosť v obci
Náklady projektu:
-

celkom.................................................................................................3.160,00 €
požadovaná dotácia ............................................................................2.500,00 €
zdroje obce ............................................................................................600,00 €

Vyjadrenie :
- projekt nebol úspešný – rozhodnutie zo dňa 29.5.2013.
§ Poskytovateľ: Slovenská sporiteľňa – zlepšime spoločne Slovensko
Názov projektu: Medzinárodné stretnutie hasičov veteránov
Cieľ projektu:
-

stretnutie hasičov veteránov z Vysokej nad Kysucou, Makova, Velkých Karlovíc,
Horní Bečvy – výmena skúsenosti
- posilnenie povedomia občanov k dobrovoľnej hasičskej práci,
- ocenenie dobrovoľných hasičov - veteránov za ich dlhoročnú prácu,
- prehliadka hasičskej techniky
Náklady projektu:
-

celkom............................................................................................................8.000 €
požadovaná dotácia .......................................................................................8.000 €
zdroje obce ......................................................................................................0,00 €

Vyjadrenie :
- na základe verejného hlasovania na internetovej stránke www.spolocne.sk.,
projekt bol úspešný čiastočne – obec Vysoká nad Kysucou získala dotáciu vo výške
4.500 €. Projekt zrealizovaný a ukončený.

§ Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov projektu: Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry

miestnych komunikácií
Cieľ projektu:
-

Uznesenie vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 – účelovo určenie na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obcí po zimnej prevádzke
Náklady projektu:
-

celkom...............................................................................................14.625,61 €
zdroje obce .................................................................................................0,00 €
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Vyjadrenie :
projekt bol vyhodnotený ako úspešný- obec získala dotáciu vo výške 14.625,61 €
Úprava ciest – Jedľovník, Ústredie (smer Beňová), H. Kelčov – k Domu nádeje,
Poľana, Semeteš- do Solíkov je v súčasnosti ukončená.

§ Poskytovateľ: Višegradský fond- Our customs with your customs
Cieľ projektu:
- Spoločný projekt obcí V4 - Vysoká nad Kysucou, Bíla (ČR), Lekawica (PL)
Náklady projektu:
-

celkom................................................................................................8.530,00 €
požadovaná dotácia (70%)................................................................5.971,00 €
zdroje obce ...........................................................................................559,00 €

Vyjadrenie :
- projekt nebol doteraz vyhodnotený.

§ Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov programu a projektu: O nás u vás, o vás u nás
Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou a mestom Karolínka.
Spoznanie a propágacia regiónov:
- prenosná výstava fotografií a publikácia
- spoločenské akcie, športové a kultúrne podujatia
Náklady : celkové náklady projektu – 22.884,65 €.
požadované náklady z EÚ – 19.451,95 €................................................85%
spolufinancovanie z rozpočtu kraja – 2.288,46 €....................................10%
spolufinancovanie z rozpočtu obce – 1.144,24 €.......................................5%
Vyjadrenie:
Na základe oznámenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2013/06600-6 zo dňa –
projekt „O nás u vás a o Vás u nás“ bol schválený čiastočne:
Rozpočet mikroprojektu po krátení:
Celkový rozpočet mikroprojektu: 11 086,40 €
Príspevok z ERDF: 9.423,44 €
Príspevok zo ŠR: 1.108,64 €
Spolufinancovanie : 554,32 €
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§ Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu: Skvalitnenie záchranných prác v podhorskej obci Vysoká

nad Kysucou
Cieľ projektu:
- Obnova techniky a materiálu DHZ Vysoká nad Kysucou
Náklady projektu:
-

celkom....................................................................................................44.784,00 €
požadovaná dotácia .............................................................................. 42.512,80 €
zdroje obce ...............................................................................................2.271,20 €

Vyjadrenie :
- projekt nebol doteraz vyhodnotený.

§ Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu: Hasiči deťom
Cieľ projektu:
-

Vytvorenie hasičského krúžku, zameranie a priblíženie činnosti hasičov
záchranárov, zvýšenie povedomia u detí v oblasti ochrany pred požiarmi.
Náklady projektu:
-

celkom......................................................................................................2.465,00 €
požadovaná dotácia ................................................................................ 2.341,75 €
zdroje obce ..................................................................................................123,25 €

Vyjadrenie :
- projekt nebol doteraz vyhodnotený.
§ Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva SR, cestou Okresného úradu Žilina
(Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Názov programu a projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A.

Cernana Vysoká nad Kysucou- výmena sanity
Cieľ projektu Rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Vyjadrenie :
- projekt bol úspešný čiastočne – na základe vyjadrenia Okresného úradu v Žiline,
odboru školstva, č. 13/00006-13 zo dňa 15.11.2013, obec získala dotáciu vo výške
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35.000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení
rekonštrukcia sociálnych zariadení na II. poschodí).

(v súčasnosti sa realizuje

Projekty, ktoré boli podané v roku 2013, ale budú posudzované
v roku 2014:
§ Poskytovateľ NFP : Ministerstvo kultúry- sekcia kultúrneho dedičstva
Názov programu a projektu: Monografia obce Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu: Vydanie prvej monografie obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bude
popisovať charakteristické danosti územia, dejiny obce, zber a zachovanie
historických faktov a udalostí.
Celkový rozpočet: 14.600 €
Požadovaná dotácia : 13.870 €
Vlastné zdroje: 730 €

	
  
§ Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava ,
Oblasť: rozvoj odpadového hospodárstva
Činnosť: Zavedenie separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov
Názov projektu: Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu
Cieľ projektu: rozšírenie separovaného zberu
Náklady: celkové náklady: 38.380,00 €
požadovaná dotácia 36.460,00 €
vlastné zdroje: 1930 €

§ Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava ,
Oblasť: ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Činnosť: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu: Zakúpenie špeciálneho zametacieho vozila
Náklady: celkové náklady: 110.850,00 €
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požadovaná dotácia 105.307,50 €
vlastné zdroje: 5.242,50 €

Investičné akcie - realizované dodávateľskými organizáciami ku
dňu 10.12.013

A) Opravy miestnych komunikácií
Na základe uznesenia vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 Ministerstvo dopravy, výstavy
a regionálneho rozvoja bola obci Vysoká nad Kysucou poskytnutá účelová dotácia vo
výške 14..625, 61 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti
obcí po zimnej prevádzke.
Dňa 22.5.2013 Komisia pre oblasť životného prostredia pri OZ Vysoká nad Kysucou,
rozšírená o starostu obce a ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu
najviac poškodených miestnych komunikácií:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MK Slončíky smer Poľana
Most do Škradného
MK Jedľovník (Markuliak, Cipko)
MK železničná stanica (Beňo)
Semeteš „Solíky“
Semeteš „Šupíky“

Na základe uvedeného, obec Vysoká nad Kysucou vyhlásila výzvu na výber dodávateľa
v dvoch etapách .
Úspešným dodávateľ stavebných prác v I. etape sa stala spoločnosť Ekostav Oščadnica
s.r.o., 023 01 Oščadnica 19 - cena prác 6.495,12 €.
Úspešným dodávateľ stavebných prác v II. etape sa stala spoločnosť Ing. Pavol ŠutýEkostav, 023 01 Oščadnica 19 - cena prác 10.239,85 €.
Vzhľadom k tomu, že celková cenová ponuka víťazných uchádzačov je 16.734,97 € , čo
je o 2.109,36 € viac ako je pridelená dotácia, OZ rozhodlo, že o túto sumu bude
vykonaných menej prác na MK Semeteš „Šupíky“.
Stav:
- MK Jedľovník, MKÚstredie (smer Beňová), H. Kelčov – k Domu nádeje,. MK
Poľana, MK Semeteš- do Solíkov ukončené

B) Oprava strechy ZŠ Horný Kelčov
Dňa 22.5.2013 Komisia pre oblasť životného prostredia pri OZ Vysoká nad Kysucou,
rozšírená o starostu obce a ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu
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budovy ZŠ Horný Kelčov a zistila, že triedy a miestnosti II. nadzemného podlažia sú
z veľkej časti zatečené a zaplesnené dôsledkom toho, že strešná konštrukcia je značne
poškodená a vyžaduje si
celkovú výmenu strešného plášťa modifikáciou
hydroizolačných asfaltových pásov. Obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce na rok
2013 schválilo pre Opravu strechy ZŠ H. Kelčov 10.000,00 €.
Obec Vysoká nad Kysucou vyhlásila výzvu na výber dodávateľa. Úspešným
dodávateľ stavebných prác sa stala spoločnosť STAVKRYT Ján Debnár, Tajovského
14/4, 036 01 Martin. Cena víťazného uchádzača na zhotovenie stavebných prác
predstavovala čiastku 9.804,-00 €.
Stav:
Po podpísaní zmluvy o dielo, spoločnosť STAVKRYT Ján Debnár, Tajovského 14/4,
036 01 Martin, začala so stavebnými prácami dňa 15.07.2013 a 24.07.2013 stavebné
práce ukončila.

C) Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Obec Vysoká nad Kysucou zaslala (cestou bývalého Krajského školského úradu
v Žiline) v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorou sa
určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie
havarijných situácií, žiadosť o poskytnutie dotácie na dofinancovanie havarijného
stavu školského zariadenia - Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, č.p.
316.
V zmysle spracovaného projektu a s prihliadnutím na havarijný stav sa predpokladali
náklady vo výške :
- zateplenie budovy ...........................................87.300,00 EUR
- výmena okien a dverí.....................................120.066,00 EUR
- výmena sanity................................................ 51.071,00 EUR
- spolu.............................................................. 258.437,00 EUR
Obvodný úrad Žilina, odbor školstva, listom zo dňa 18.3.2013 oznámil obci Vysoká
nad Kysucou, že žiadosť bola z časti akceptovaná a obci poskytuje dotáciu vo výške
100.000,00 € .
Na základov výsledkov verejného obstarávania ( výzva zo dňa 10.3.2011 a výzva zo
dňa 10.5.2013) bol vybraný dodávateľ stavebných prác na výmenu okien a dverí spoločnosť B&B s.r.o., Korňa 889. Cena prác na základe výberového konania pre
výmenu okien a vchodových dverí v zmysle zmluvy a jej dodatkov predstavovala
čiastku 129.081,45 €.
Stav:
Po podpísaní zmluvy o dielo, spoločnosť B&B s.r.o, Korňa 889, začala so stavebnými
prácami dňa 27.5.2013 a 19.7.2013 stavebné práce ukončila.
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Práce spočívali:
-

demontáž pôvodných výplní otvorov – okná a dvere,
montáž nových vchodových dverí a okien - celkovo bolo vymenených
129 ks okien a 3ks vchodových dverí,
demontáž vonkajších a vnútorných parapetov a montáž nových,
spracovanie vnútorných špaliet okolo okien a dverí,
maľovanie špaliet okolo okien a maľovanie olejových soklíkov,
vymurovanie schodiskovej steny, vstupnej steny,
vonkajšie a vnútorné omietky schodiskovej steny, vstupnej steny,
oprava oceľových vrát do kotolne.

D) Úprava svahu pri št. ceste II/487
Obec Vysoká nad Kysucou v snahe zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na št. ceste
II/487 oslovila spoluvlastníkov nehnuteľnosti C- KN 1493, na ktorej sa nachádza
kamenná pivnica, ktorá je nefunkčná a rastie na nej lipa malolistá, za účelom
odstránenia pivnice a j lipy. Pivnica spoločne s lipou sa nachádzajú v tesnej blízkosti
štátnej cesty a cca 20 m od železničného priecestia so závorami. Z dôvodu, že
v tomto mieste často dochádza k dopravným nehodám, nie je v danom mieste
chodník, je zvýšené riziko možnosti úrazov pre chodcov. Takisto je tu znížená
viditeľnosť a obmedzená zimná údržba št. cesty II/487.
Oslovení spoluvlastníci súhlasili s odstránením pivnice a aj lipy.
Stav:
Pracovníci obce dňa 15.8.2013 odstránili lipu a spoločnosť P+V Sakson s.r.o.,
Staškov poskytla mechanizmy na úpravu svahu. Cena za prácu strojnými
mechanizmami predstavovala výšku 234,00 €. Ostatne práce boli vykonané
svojpomocne pracovníkmi obce.

E) Vstupné schody do budovy OcÚ a kultúrneho domu
Obec Vysoká nad Kysucou dňa 29.7.2013 vyhlásila výzvu na výber dodávateľa pre
zhotovenie vstupných schodov do budovy OcÚ a kultúrneho domu.
Na základov výsledkov verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ stavebných
prác- spoločnosť Kamenárstvo Hazucha Vladimír, Čierne 64, Makov. Cena prác na
základe výberového konania predstavovala čiastku 1.928,00 €.
Stav:
Spoločnosť Kamenárstvo Hazucha, Makov, začala so stavebnými prácami dňa
19.8.2013 a 28.8.2013 práce ukončila. Stavebné práce spočívali s výmenou vstupných
schodov o ploche 8,80 m2- dlažba „Tarn“ s protišmykovou drážkou.
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F) Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou
kamerového systému
Cieľ projektu:
Pomocou kamerového systému – komplexná ochrana života, zdravia a majetku
obyvateľov obce a obce samotnej
Náklady projektu:
-

celkom...............................................................................................28.288,00 €
požadovaná dotácia ............................................................................22.630,40 €
zdroje obce ..........................................................................................5.657,60 €

-

Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala na základe Uznesenia Rady vlády SR
pre oblasť kriminality dotáciu vo výške 4.000 €. Uznesenie OZ č. 4-4/2013 zo dňa
17.04.2013 - OZ vo Vysokej nad Kysucou schválilo výšku vlastných zdrojov
2.000 € - upravený rozpočet projektu 6.000 €.

-

Na základe výsledkov prieskumu trhu bol vybraný dodávateľ prác- spoločnosť
Bonul, s.r.o., Novozámocka224, 949 05 Nitra. Cena prác na základe výberového
konania predstavovala čiastku 5970,00 €.

-

Stav:
Spoločnosť Bonul, s.r.o., Novozámocka224, 949 05 Nitra, začala s montážnymi
prácami dňa 30.8.2013 a v tento deň aj práce ukončila. Montážne práce spočívalicentrála a 4 ks stacionárne kamery Súčasťou predmetu zákazky bolo aj zaškolenie
pracovníkov na prácu s kamerovým systémom..

-

G) Výmena okien na budove zdravotného strediska
Obec Vysoká nad Kysucou dňa 25.6.2013 vyhlásila výzvu na výber dodávateľa pre
zhotovenie stavebných prác – „Výmena okien na budove zdravotného strediska“.
Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ stavebných prácspoločnosť STAVMARKET spol.s.r.o., Turzovka. Cena prác na základe výberového
konania predstavovala čiastku 15.888,70 €. Vzhľadom k tomu, že obec Vysoká nad
Kysucou nemala dostatok finančných prostriedkov na výmenu všetkých okien
a vchodových dverí, uzatvorila dňa 16.9.2013 s vybraným dodávateľom stavebných
prác, dodatok k Zmluve o dielo č.1, kde bolo dohodnuté že sa uskutočnia nasledovné
práce:
- 8 ks okien rozmerov 2960x 2060 delenie 1/3,
- 6 ks okien rozmerov 1760x 2060 delenie 1/2,
- 3 ks okien WC rozmerov 560x 1150
- Dodávka a montáž vnútorných parapetov (alternatíva vyhotovenia dlažba)
Celková demontáž, montáž, doprava, vykládka,
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-

Cena celkom s DPH ..........................................................................11.187,60 EUR

Stav:
Spoločnosť STAVMARKET spol. s.r.o.,023 54 Turzovka	
   začala so stavebnými
prácami dňa 28.10. 2013 a 20.11.2013 práce ukončila.

H) Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Obec Vysoká nad Kysucou zaslala (cestou bývalého Krajského školského úradu
v Žiline) v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorou sa
určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie
havarijných situácií, žiadosť o poskytnutie dotácie na dofinancovanie havarijného
stavu školského zariadenia - Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, č.p.
316.
Okresný úrad Žilina, odbor školstva, listom č. 13/00006-13 zo dňa 15.11.2013
oznámil obci Vysoká nad Kysucou, že žiadosť bola z časti akceptovaná a obci
poskytuje dotáciu vo výške 35.000,00 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Na základov výsledkov verejného obstarávania ( výzva zo dňa 22.11.2013) bol
vybraný dodávateľ stavebných prác na rekonštrukciu sociálnych zariasení II.
poschodie - spoločnosť B&B s.r.o., Korňa 889. Cena prác na základe výberového
konania predstavuje čiastku 35.000,02 €.
Stav:
Po podpísaní zmluvy o dielo, spoločnosť B&B s.r.o, Korňa 889, začala so stavebnými
prácami dňa 04.12.2013, predpoklad ukončenia prác je február 2014.

Vo vysokej nad Kysucou dňa 10.12.2013
Vypracoval: Ing. Ladislav Kubačák
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