TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA
968 01 Nová Baňa, Dlhá Lúka č. 18

Vážení poslanci
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Vážený pán Jozef Bamiak
Vážená pani PhDr. Katarína Segetová

V Novej Bani, dňa 10.12.2021

VEC: Odpoveď na interpeláciu občana pána Jozefa Barniaka, predloženého
na zasadnutí MZ, zo dňa 24.11.2021
Na základe podnetu p. Jozef Barniaka, predloženého zo dňa 24.11.2021, predkladám Mestskému
zastupiteľstvu Nová Baňa, ako riaditeľ Technických služieb NB, nasledovné písomné:

Stanovisko:
Vážené mestské zastupiteľstvo,
V celom rozsahu odmietam obsah tvrdení daného občana v jeho podnete, zo dňa
24.11.2021. Mám za to, že tieto tvrdenia danej osoby sú žiaľ účelovo zaujaté a cielené voči mojej
osobe, ako i vedeniu v záujme poškodenia Technických služieb mesta Nová Baňa. Pričom žiadne
z tvrdení daného občana sa nezakladajú preukázateľne na pravdivom a ani vecnom základe.
I.

K jednotlivým bodom podnetu menovaného, pre bližšie ozrejmenie, uvádzam nasledovné:

Otázka občana č. 7: cit: „Personálne obsadenie - vedúci!“
Z môjho pohľadu sa jedná o neštandardne formulovanú otázku, neviem z hľadiska vecnej
stránky, čo pán Barniak ňou presne sledoval. Od môjho príchodu do funkcie, nebolo
personálne obsadzované miesto: „vedúceho“. Žiaden zamestnanec nebol prijímaný a ani
obsadzovaný na danú pozíciu.

V čase môjho nástupu bol vedúcim pán Pavlov, ktorý odišiel do riadneho starobného dôchodku a
pán Kasan dal výpoveď, ešte pred mojim samotným príchodom do funkcie riaditeľa TSNB. Daná
pozícia, nebola preto obsadzovaná. Pokiaľ má daný občan na mysli osobu pána Eliasa, tento bol
prijatý na pozíciu referent, ešte v dobe. keď pán Pavlov bol na TSNB v trvalom pracovnom
pomere ako vedúci. Daný zamestnanec je naďalej personálne obsadený ako „referent“.
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Otázka občana č. 8: Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
a.s. Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. + výtlky - zle! Kto
kontroluje vykonané práce?! - zle

Nerozumiem dôvodu, prečo je daná nevecná otázka kladená na vedenie Technických
služieb mesta Nová Baňa. Doporučujem, aby sa pán Barniak obrátil na príslušný orgán
najmä - Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a. s. nakoľko som názoru, že dané výhrady
sú v ich plnej kompetencii.

Otázka občana č. 6: Obstarávanie osobného motorového vozidla: cit. „NISSAN!“
Pokiaľ pán Barniak namieta proces verejného obstarávania automobilu Nissan Navara pre
Technické služby mesta Nová Baňa, nie som si vedomý osobne žiadneho pochybenia. Proces
verejného obstarávania prebehol štandardným spôsobom. HK bolo vytknuté len toľko, že boli
podľa jej osobného názoru, veľmi podrobne špecifikované technické parametre na vozidlo.
(Vytýkala napr. Bluetooth+ Rádio, izofix a pod.) Mám však za to, že uvedené parametre sú
bežným štandardom výbavy vozidiel a to, každého vozidla vyrábaného po roku 2015. S tým,
že vytýkané napr. „rádio s bluetooth je predsa bežným štandardom a kritériom motorových
vozidiel.- zahŕňa možnú funkciu „hands-freef ktorá jediná umožňuje viesť pracovný rozhovor
pri vedení vozidla a tým plne sa venovať vodičovi vozidla jazde v súlade s platnou legislatívou
a plniť si tak povinnosti, dané počas pracovnej doby. Zároveň vozidlo je majetkom TSNB i do
budúcna.

Otázka občana č. 1: Kontajnerové prístrešky
Stotožňujem sa s vyjadrením mesta, zo dňa 06.12.2021 a mám za to, že pán Barniak
neprávom napáda vedenie Technických služieb mesta Nová Baňa a proces verejného
obstarávania, iba z toho dôvodu, že firma jeho spriaznenej osoby (manželky) konkrétne.
SC ZAMKON, s.r.o. nebola úspešná, ako jedna z uchádzačov v riadnom verejnom
obstarávaní.

Dôkaz: Výpis z Obchodného registra a výsledok VO - všetko verejne dostupné.

Menovaný občan vyvíjal v tomto smere nátlak na vedenie Technických služieb NB už v
minulosti stým, aby firma jeho manželky dostala danú zákazku čo som a priori, odmietol.
A to práve s odôvodnením, že sú jasné výsledky verejného obstarávania a jeho ponuka pre
Technické služby NB bola o 10 000 € vyššia oproti víťaznému uchádzačovi. Výsledkom tak
uvedeného je, že menovaný občan neustále napáda cielene a vedome vedenie a činnosť
Technických služieb. Považujem, preto dané podnety menovaného ( neúspešného
uchádzača) za cielené s jediným motívom a to: poškodenie vedenia a riadnej činnosti
Technických služieb.
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Otázka občana č. 2 a 3: Testy a právne služby
Plne sa stotožňujem s vyjadrením mesta, zo dňa 06.12.2021 a dodávam, že v čase 1. vlny
COVID-19, keď nikto nevedel predpokladať, ako sa táto pandémia vyvinie som plne zabezpečil
chod TSNB bez toho, aby bol ohrozený ich proces, bez toho aby bol ohrozený zber
komunálneho odpadu, separovaného odpadu, vývoz septikov a aby nebola prerušená
akákoľvek činnosť TSNB vyplývajúca z ich hlavnej činnosti. Nie som si vedomý preto
žiadneho pochybenia.

Čo sa týka poskytovaných externých právnych služieb, daná kancelária zachránila
Technických službám mesta Nová Baňa, nemalé finančné prostriedky a vyriešila spory
s firmami skutočne promptným spôsobom. Dané služby sú jednoznačne prínosom pre Technické
služby mesta Nová Baňa.
Otázka občana č. 4: Kosenie

Stotožňujem sa s vyjadrením mesta zo dňa 06.12.2021, dopĺňam, že za proces verejného
obstarávania a pri otváraní ponúk, ktoré prišli do súťaže, vystupuje v procese kolektívny orgán
a to: 3 členná komisia vo VO ( verejnom obstarávaní). Táto si nedopatrením nevšimla
skutočnosť, že predmet podnikania tzv. „voľnú živnosť“ daný súťažiaci nemal ohlásenú na
Živnostenskom úrade. Pričom súťažiaci mal ohlásené len poskytovanie služieb v sekcií:
„lesníctvo“ mal mať správne ohlásené „záhradníctvo“. Ako zo živnostenského zákona vyplýva,
vysúťaženému živnostníkovi chýbalo len ohlásenie „tzv. voľnej živnosti“.
Na toto bolo
dostačujúce len ohlásenie príslušnom Živnostenskom úrade a zaplatenie živnostníkom správneho
poplatku. Žiadne iné nedostatky podľa nám známych informácií, dané konanie nemalo.

Zároveň je potrebné dodať, že v čase vystavenia faktúry toto oprávnenie živnostník už mal
a ohlásil. Napriek uvedenému Zmluva bola zrušená a následne vyhlásené nové verejné
obstarávanie. Z uvedeného vyplýva, že vedenie Technických služieb NB si splnilo svoje
zákonné povinnosti a prijalo príslušné opatrenia.

Otázka občana č. 5: Múr cintorína

Mám za to, že pochybenie v procese verejného obstarávania zo strany Technických služieb NB,
nenastalo. Keďže Technické služby v konaní postupovali správne a to na základe
predložených podkladov mesta a konkrétne Ing. Spurným, vedúcim odboru výstavby. Nemal som
dôvod pochybovať o správnosti predložených materiálov a podkladov - výkaz výmer pre VO,
ktoré boli dodané Ing. Spurným, ktorý si svoje pochybenie aj priznal.
V ďalšom, ako riaditeľ TSNB som po ich zistení vyvodil právne kroky, ako i iniciatívu
v rokovaní s firmou Zhotoviteľa, ktorá nedodržala zmluvné podmienky. A vec bola
uzatvorená mimosúdnou cestou formou: Dohody o urovnaní podľa Obchodného zákonníka.
Preto tvrdenia daného občana sa opätovne nezakladajú na pravdivom základe. Keďže vedenie
Technických služieb neostalo nečinné, ale aktívne viedlo právne kroky a jednanie s danou
firmou v záujme vyriešenia daných zistení a predídeniu súdneho sporu. Z uvedeného
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teda vyplýva, že vedenie Technických služieb NB si splnilo svoje zákonné povinnosti a
prijalo príslušné opatrenia.

II.

Záver:

Vážené mestské zastupiteľstvo,

na záver uvádzam, že za účelom dodržiavania právnych predpisov, interných noriem a zákona
o verejnom obstarávaní bolo primátorom mesta Nová Baňa vydaných 6 záväzných pokynov pre
Technické služby. A vedenie Technických služieb tieto akceptuje a prísne dodržiava, zároveň sa
uzatvorila Zmluva s externým subjektom za účelom odborného vedenia procesu verejného
obstarávania.
Všetky výzvy vo verejnom obstarávaní, ktoré spracuje externá firma sú, ešte pred jej
samotným vyhlásením (zverejnením výzvy) odobrené vedením mesta: a to konkrétne
právničkou mesta, hlavnou kontrolórkou mesta, až následne sú výzvy v procese VO
zverejňované.

Uvedené uvádzam, pre doplnenie informácií pre poslancov Mestského zastupiteľstva a občanov
mesta Nová Baňa.

S pozdravom ostáva,

Ľuboš P a 1 a j

Technické služby mesta Nová Baňa
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