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Starosta obce

Čts1~ ~/V~
Prík~: 05001 Muránska Dlhá Lúka 111

Vec: Žiadosť o zaslanie dokladov podľa zákona NR SR Č. 211/2000 Zz. v znení neskorších
zmien a doplnkov.

Žiadam starostu obce v súlade so zákonom Č. 211/2000 Zz. v znení neskorších zmien
a doplnkov o verejnom prístupe k informáciám o úplné zverejnenie nasledovných dokladov:

Žiadosť zo dňa 11. 11. 2014

1, Výsledky hospodárenia na sušičke ovocia BIOMASTER za roky 2012, 2013 a2014 do
dnešného dňa. Konkrétne spotreba elektrickej energie na sušičku, tržby za usušené komodity
a mé náklady spojené s touto sušičkou. Ja som pýtal konkrétne spotrebu elektrickej energie
na konkrétne odberné miesto a nie za budovu obecného úradu + humna. Nie je výhovorka,
že súčasný stav mi nemóžete zverejniť lebo fakturécia bude až vjanuári. Predsa každé
odberné miesto má svoj odpočet a vy každý deň móžete odpočítať konkrétnu spotrebu.
Žiadam aj zverejnenie koľko eur bob vyplatených za uvedené obdobie za elektrickú energiu.

2, Verejná súťaž — zverejnili ste mi, že súťaž na dodávku kontajnerov pre stavbu školy ešte
nie je uzavretá. Ako to keď ste zverejnili v médiách oznámili, že otváranie obábok bude 17.
Septembra 2014, ja som pýtal informáciu z výsledku tohto otvárania obábok. Preto žiadam
aby mi boli zverejnené výsledky z otvárania obálok z 17. 9. 2014..

Žiadosť zo dňa 10. 11. 2014

1, Žiadam doplniť faktúru Č. 209/2013 zo dňa 15. 11. 2013 o dodací list materiálu a schválený
rozpočet a cenovú ponuku na montáž kamerového systému.

2, Žiadam doplniťfaktúru Č. 142013 z 23. 8. 2013 schválený rozpočet a dodací list materiálu.

Hore uvedené dokumenty žiadam zaslať na moju e mailovú adresu, vrtis@post.sk, v
zákonom stanovenej dobe.

V Muránskej Dlhej Lúke 19. 11. 2014 Ján Vrtiš



Obec Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka

Eg> Ján Vrtiš
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Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: VMura‘nskej D/hej Lúke, d,la

969/2014 Ing. Rusňák 02.12.2014

Vec: Žiadost‘ - odpoved‘

Na základe Vašej ~iadosti podl‘a zákona 211/2000 Z.~. o slobodnom prístupe k informáciám
Vám odpovedáme nasled~vne: O O.

1. Spotrebu elektFickej e~nergie sme Vám~ už zasielali, ‘dĎa 18.11.2014. Sušička je napojená
na el hodiny l~tore su spoločne pre b~dovu humna, sušičky a obecneho uradu Nie je to
žiadna vyhovorka, že odpis spotr~by ~l~trickej energie robia pracovnici elektrami Po
ukončení roka. Ku dňu 25.11 .2O~1 ~ 1~o1a ~~o~reba na elektromere 13561,4 kWh.
Za obdobie 0~.01.2012-31.12.2d1~b~1d ~lat~n~ 10655,54 €‚ upozorňujeme, že táto
suma neodzrk~dl‘uje skutočne s Z~r*ktri1~u, pretože rok 2014 bol platený podľa
rozpisu p1atieb~zálohovo dopredu~\\i~~‘((~

~ L
2 Verejna sut‘až Muranska Diha E ä~~Iodulova zakladná škola, vysledky otvarama

‚ . ‘ . . ‘obalok zo 17.9.2014 ako aj vs~~y~ ~i~o~rmacie ol~1adom verejnej sutaze mozu byt
zverejnené až po ukončení verejú~jflsút‘aže. Verejíiá sút‘áž bude ukončená podpisom
zmluvy o dielo a naslednym nadol ~utim pravoplatnosti Informacie sa po nadobudnuti
pravoplatnosti zverejnia na profi1e~ ‘~~jneho obstaravateľa na stranke uradu pre verejne
obstarávanie, v zmysle zákona o ~~obstarávaní:

Bod 1. zo dňa 10.11.2014
- Dodací list materiálu neexistuje, ked‘ že sme nepreberali žiaden materiál. Rozpočet

systému a cenovú ponuku vám posielame. Cenová ponuka je robená na celý systém,
vybrali sa z nej len položky podľa rozpočtu do výšky 5030 €.

Bod 2. Zo dňa 23.8.2014
- Dodací list materiálu neexistuje, ked‘ že sme nepreberali žiaden materiál. Rozpočet

stavby Vám posielame v prílohe. -~

S pozdravom

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Prílohy: rozpočet kamerového systému, cenová ponuka kam. systému, rozpočet koliba (súpis vykonaných prác)
Telefón:058/ 4881 033 Fax: 058/4881032 IČO:00328545 DIČ:2020724728

E-mail: obecmdl11]~gmail.com (‘nod e-mail), obecmdl~centrum.sk (‘staiý e-mail)
Bai,koyé spojenje: VUB Revúca: 25126582/0200 (SEPA: SKJ9 0200 0000 0000 2512 6582)



~QZ~OďEi

UPRAVENÝ ROZPOČET FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
URČENÝCH NA REALIZÁCIU PROJEKTU

„Zhotovenie kamerového systému - dokončenie“

V súlade so schválenou výškou dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality a ciel‘mi projektu (na základe uznesenia Č. 1 Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality zo dňa 28.03.20 13) upravuje Obec Muránska Dlhá Lúka, rozpočet schváleného
projektu nas ledovne:

Tabul‘ka rozpočtu

Tento upravený rozpočet tvorí neoddelitel‘nú prílohu Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu na r. 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

Tabuľka predstavuje členenie poskytnutej dotácie, ktorá tvorí v zmysle zákona č. 583/2008
Z.z. najviac 80% predpokladaných výdavkov projektu (~ 11 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z.z.).
Príjemca sa zaväzuje z vlastných zdrojov spolufinancovat‘ aspoň 20% výdavkov z celkového
(upraveného) rozpočtu projektu.

Finančné prostriedky musia byt‘ využité v priamej súvislosti s ciel‘mi a aktivitami projektu.

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 14.5.2013

‘ Výška . ... . CIenen~e dot~cie
~ . . ‘. Celkové schválenej~ Nazov polozky . ‚ . ‚p, . vydavky dotác~c bezny kapitalový
L (v€~ ~v€~ ~yjdavok výdavok
1. Kábelsamonosný900m 2376 1 881 1 881
2. Kamera EX 435 2 ks 480 379
3. Montáž a oživenie 2 200 1 740 1 740

Celkorn 5 056 4000 4000

.. podpis štatutárneho zástupcu



Výkaz položiek rozpočtu:

CE‘~Jov~

. . . .~ Výška
.~ Clenenie dotacse Vyska ‚

‚ Vyska . vlastnychCelkove . v~Iastnych . ‚P. ‚ ‚ pozadovanej . alebo mych
‚. Nazov polozky vydavky ‚ . ‚ . ‚ ‚ alebo mych
C• ~v ~ dotacie bezny kapitalovy zdr&ov zdrojov (v %

“ ‘ (v €) výdavok výdavok (v z celkových

výdavkov)
1 Záznamové

zariadenie DS 4016
HCI ĺÝiO

2 Kamery DS 2AF
1572-8ks

3 Klávesnica DS .

I100KT
4 Sieťový zdroj

24V-8ks
5 PrevodníkVSR0l

Iks
6 Skrinkanapáj

zdroj a 8 ks
7 Rozvodná skunka

8 ks
8 Prevodník TLSM

321A-l2ks
9 Kábel samonosný

3300m Q ĺ~ů‘

10 Kábel CYKY 2x2,5
2300m

11 Páska nakonzoly -

40rn
12 Svorky4Oks

13 Pomocný materiál

14 Montáž

15 Zapojenie systému

16 Oživenie systému

17 Doprava

Celkom

ing. KNOPP Lubomír
Obchodno - technické služby

IČO: 10746129 lČ DPH: SK1020671 564
Daxnerova 9, Revúca
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Stavba : Oddychová zóna — KOLIBA
Miesto stavby : Muránska Dlhá Lúka
Investor : Obec Muránska D]há Lúka

Súpis vykonaných prác

Prehl‘ad rozpočtových náldadov v EUR
Popis poiožky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Jednotková Konštrukcie

výkaz-výmer výmera cena a práce
1. Zemné práce

1 .Odkopávky a prekopávky nezapaž.v horn.tr.4 do 100 m2 3,500 m3
2.Hľbenie t~h šírka do 60 cm v horntr.4 do 100 m3 5,000 m3
3Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach šdo 60 cm 5,000 m3
4Vodorovné premiestnertie výkopu do 500m horn.tr1-3 5,000 m3

SPOLU: 319,00 Euro
2. Základy
5.Vankúš pod záldady zo štrkopiesku tTiedeného 0,500 m3
6.Základové pásy z hetónu prostého tr.B 12,5- B15 /C 12/15/ 4,369 m3

SPOLU: 5 54,90 Euro
3. Zvislé a kompletné konštrukcie
7.Murivo z lomového kameňa tr. 1 3,798 m3
8.Komín z tehál plných 5,000 m
9.Komínová hlavica plechová 1,000 kus

SPOLU: 1 205,00 Euro

6. Úpravy povrchov a podlahy
~0.Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr.1 6,000 m3
11 Dlažba z kameňa hr.4 cm kladených do piesku 30,000 m2

SPOLU: 746,70 Euro
762. Konštrukcie tesárske
12.Montáž a dodávka kotevných želiez 12,000 kus
13Montáž a dodávka svorníkov dľžky nad 150 do 300 imn 6,000 kus
14.Montšž latovarna sInech ‚ rozpatie do 22cm, vrátane

vyrez.otvor do 0,25 m2 40,000 m2
l5.Montáž a dodávka drev.lavice v prístrešku atyp. 6,400 m
I 6.Montáž priestor.viazaných koiištr.z hraneného reziva

nad 120 do 224cm2 115,lOOm
17.1-kanoi SM1 l2Oxl4Omm 400-600 2,045 m3
1 8.Spojovacie a ochrarmé prostriedky k montáži konštrukvií viazanžňých 3,400m3

SPOLU : 2 319,40 Euro
764. Konštrukcie klarnpiarske
1 9.Streš.krytina Metro Sindel hr.0,Smm 40,000 m2
20.KlampPZ pl.lem.kom.inov na vlmt.krytine v ploche 2,000 m2
21.Klampiišta závetemá rš 330 9,300 m
22.Klamp.hrebeň strechy rš.250 4,800 m
23.Klamp.PZ pl.oplechovanie tnúrov rš. 400 7,000 m
24.Presun hmát pre klamp.konštr.v objektoch výšky do 6 m 0,271

SPOLU: 85 8,00 Euro
783. Nátery
25 .Nátery kov.stav.dopln.konštr.syntet.dvojnásobflé 5,000 m2
26.Nátery tesárskych konštr.syntetické lazur.lakom 2xlakovanie 140,000 m2
27.Nátery tesárskych konštn.Lastanoxom Q / Bochemit

QB-movovaná náhrada / 140,000 m2
SPOLU: 340,00 Euro

SPOLU BEZ DPH : 6 343,00 Euro
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