Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 11/2012
zo dňa 21.marca 2012
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e:
1. Informácie primátora mesta k projektovému zámeru „Zberný dvor Tvrdošín“

B. S c h v a ľ u j e:
1. Odstúpenie od Zmluvy o dielo na predmet diela „Zberný dvor Tvrdošín“, ktorá bola uzatvorená
s dodávateľom stavby EURO-BUILDING, a.s., dňa 10.11.2011. Dôvodom pre odstúpenie je
podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v čl.13 a to tým, že dodávateľ do 10 dní od
prevzatia staveniska nezačal s realizáciou prác podľa časového harmonogramu, čím sa Dodávateľ
dostal do omeškania s plnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu ukončenia do
18.5.2012. Týmto postupom je vážne ohrozené celé dielo Zberný dvor Tvrdošín, kde Mesto
Tvrdošín pri nesplnení termínu ukončenia stavby do 30.5.2012 podľa Zmluvy o NFP bude musieť
už čerpané finančné prostriedky na nákup tovarov - techniky a ostatného vybavenia zberného dvora
v čiastke cca 1 mil. € vrátiť.
2. Rokovacie konanie bez zverejnenia pre realizáciu diela Zberný dvor Tvrdošín, ktoré bude
uskutočnené podľa zák. o verejnom obstarávaní č. č. 25/2006Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
3. Na rokovacie konanie v zmysle predchádzajúce bodu bude vyzvaná príspevková organizácia mesta
Tvrdošín - Technické služby mesta Tvrdošín. Technické služby spĺňajú podmienky Rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora vo veci C-107/98 (Teckal), ktoré následne prebral aj Úrad pre verejné
obstarávanie už v niekoľkých vydaných usmerneniach, kde sa uvádza: „obec ako verejný
obstarávateľ nemusí v súvislosti so zabezpečovaním úloh, ktoré boli obci zverené vo verejnom
záujme bezpodmienečne postupovať podľa právnych predpisov upravujúcich oblasť verejného
obstarávania, ak zákazku zadáva spoločnosti, nad ktorou vykonáva podobnú kontrolu, ako
vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi a zároveň táto spoločnosť vykonáva
rozhodujúcu časť svojej činnosti pre obec.
4. Úpravu rozpočtu mesta s tým, aby bol zabezpečený celý priebeh financovania diela Zberný dvor
Tvrdošín z rozpočtu mesta z programu Odpadové hospodárstvo, podprogram 6.2 Zberný dvor
v čiastke 809 378,30 € s DPH v súlade so Zmluvou o dielo medzi Mestom Tvrdošín a Technickými
službami mesta Tvrdošín, ktorej súčasťou je aj schválený rozpočet. Na vykrytie kapitálových
výdavkov budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu. V prípade, ak Poskytovateľ NFP
schváli postup realizácie diela, následne formou refundácie budú finančné prostriedky vo výške
95% zo schváleného rozpočtu Príjemcovi vrátené.
5. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Tvrdošín – príspevkovej organizácie
mesta, zo dňa 28.2.1994, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín, kde v časti d/ - hlavná činnosť
sa dopĺňa nasledovne: Zber, triedenie a likvidáciu separovaných zložiek podľa §39 zákona
o odpadoch.

C. U k l a d á:
1. Riaditeľovi Technických služieb mesta Tvrdošín, zabezpečiť celý priebeh realizácie diela „Zberný
dvor Tvrdošín“ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov a to postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pri zákazkách na dodanie
tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.
Z: v texte
T: ihneď

