ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE VÝSTAVBY A ROZVOJA DEDINY
obecného zastupiteľstva obce Báč
Miesto: Obecný úrad Báč
Deň a čas: 23. 04. 2020, od 16:30
Prítomní členovia: Ing. László Tóth (predseda komisie), Ing. Alexander Lengyel
Pozvaní hostia: Mgr. Helena Vonyiková (starostka obce), Karolína Luzsicová (zástupca starostky)
Priebeh rokovania:
V úvode zasadnutia predseda komisie privítal prítomných a predstavil programové body
rokovania. Konštatoval, že zasadnutie zvolal z dôvodu, že tento rok ani po návrhu a urgenciách
poslancov sa ešte neuskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko starostka obce
odmietala ju zvolať z dôvodu platnosti mimoriadnych nariadení vlády SR týkajúcich sa
zhromažďovania občanov vyplývajúcich z pandémie COVID-19. Z tohto dôvodu predseda komisie
na dnešné rokovanie pozval okrem starostky a členov komisie aj ostatných poslancov. Annamária
Farkas Méry sa ospravedlnila z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Oskár Tési o dôvode svojej
neprítomnosti predsedu komisie neinformoval. Komisia je uznášaniaschopná, nakoľko zo svojich
troch členov sú dvaja prítomní. Následne predseda komisie predstavil body rokovania v zmysle
pozvánky:
1.Diskusia o dokumente Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dunajská Streda
2.Informácia starostky obce o stave realizácie projektov Cyklocentrum a Komunitné centrum
3.Informácie starostky obce vo veci Godmány III
k bodu 1. programu zasadnutia:
Predseda komisie informoval prítomných o priebehu verejného pripomienkovania RÚSES,
ktorého objednávateľom je Slovenská agentúra životného prostredia a ktorý určuje dôležité ciele a
návrhy opatrení pre zabezpečenie ekologickej stability okresu Dunajská Streda. Zároveň poprosil
poslancov, aby si každý preštudoval pripravovaný dokument, najmä záležitosti týkajúce sa obce Báč
a žiadal aby sa vo veci opäť zvolalo stretnutie na prerokovanie pripomienok poslancov a za cieľom
sformulovania spoločného stanoviska obce.
Starostka obce žiadala prítomných poslancov aby podporovali zachovanie lesných pozemkov popri
ceste I/63 a tiež žiadala poslancov o radu, čo urobiť so starou poľnou cestou (tzv. „Mise út“)
vedúcou do obce Kyselica, ktorá podľa jej vedomostí momentálne nie je prejazdná.
Poslankyňa K. Luzsicová sa po prerokovaní tohto bodu ospravedlnila a odišla.
Odporúčanie komisie k bodu č.1:
Komisia podporuje návrh predsedu komisie, aby si poslanci preštudovali predmetný ekologický
dokument a po troch týždňoch na ďalšom stretnutí prerokovali pripomienky poslancov a následne sa
tie zapracovali do stanoviska obce.
Komisia tiež podporuje, aby sa obec Báč pripojila k spoločnému stanovisku viacerých okolitých
obcí, ak sa tie predložia obci na preštudovanie a nebudú v rozpore so záujmami obce.
Komisia žiada starostku obce, aby v súvislosti s neprejazdnosťou poľnej cesty „Mise út“ požiadala
starostku obce Kyselica o súčinnosť a vyriešenie problému.

k bodu 2. programu zasadnutia:
Starostka obce informovala prítomných o priebehu a stave uskutočnenia projektov
cyklistického centra a komunitného centra.
V súvislosti s Cyklocentrom povedala:
Termín na ukončenie projektu SacraVelo, v rámci ktorého sa realizuje Cyklocentrum, bol opäť
predĺžený, teraz do konca júna. Cyklocentrum je už hotové, zostali už len drobné nedostatky.
Žiadosť o kolaudačné konanie bolo zaslaná na stavebný úrad v Blatnej na Ostrove. Finančná čiastka
vo výške cca. 250 tisíc eur bola vyplatená z preklenovacieho úveru zhotoviteľovi stavby. Problémy
sa vyskytli pri poskytnutí dotácie, z ktorých boli na obecný účet zatiaľ refundované výdavky len vo
výške cca. 91 tisíc eur. Boli podané aj ďalšie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výškach cca. 43 a 110
tisíc. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 110 tisíc kontrolný orgán
ministerstva pôdohospodárstva SR odmieta s podaním vysvetlenia, že na strane obce došlo k
porušeniu zmluvy z nedodržania podmienok určených vo verejnom obstarávaní, že stavba bude
dokončená do troch mesiacov. Starostka obce povedala, že nemala vedomosti o tom, že termín
realizácie bol jedným z rozhodujúcich kritérií vo verejnom obstarávaní pri výbere zhotoviteľa
stavby. Stavba teda podľa toho mala byť ukončená do 90 dní. Bola síce vedomá toho, že ZoD
obsahuje termín výstavby, no nevedela, že sa to nemôže zmeniť. Starostka sa sťažovala na externú
manažérku. Na otázky poslancov povedala, že stavba bola otvorená v strede septembra 2018 a
pôvodne podľa zmluvy mala byť dokončená do konca 2019.
V súvislosti s komunitným centrom povedala:
Táto stavba sa má uskutočniť podľa ZoD v hodnote cca. 150 tisíc eur. Mala byť dokončená podľa
pôvodnej zmluvy o dielo do 90 dní, v decembri 2019. Ani túto stavbu nebolo možné dokončiť do
tohto termínu a preto bol pôvodný termín na dokončenie predĺžený na viac ako 300 dní. Stavba už je
teraz takmer dokončená, chýbajú už len drobnosti. O kolaudáciu ešte táto stavba nebola požiadaná.
Zhotoviteľ stavby okrem 4 tisíc eur už bol vyplatený. Starostka povedala, že na riadiaci orgán bude
zaslaná jedna žiadosť o poskytnutie dotácie v sume cca. 150 tisíc eur. Na otázku poslancov, či pri
výbere dodávateľa stavby aj v tomto prípade bolo rozhodujúce kritérium na termín uskutočnenia
stavby, povedala, že nie. Ďalej na otázku poslancov povedala, že podľa informácií od externej
manažérky projektu, obec nemusí požiadať riadiaci orgán o zmenu zmluvy a v nej uvedeného
termínu na dokončenie projektu.
Komisia žiada starostku o nasledovné:
Komisia žiada starostku obce aby podnikla všetky možné kroky v záujme nápravy vo veci dotácie na
cyklistické centrum, aby obec neprišla o dotáciu a to čo najskôr a zároveň upozorňuje starostku na
to, že každý deň omeškania zvyšku dotácie zaťažuje obecný rozpočet, nakoľko faktúry zhotoviteľa
stavby boli preplatené z preklenovacieho úveru, ktorá je zúročená.
Komisia žiada starostku obce, aby na Pôdohospodárskej platobnej agentúre osobne preverila, či v
prípade komunitného centra obec naozaj nemusí požiadať o predĺženie termínu realizácie projektu,
aby obec náhodou neporušila zmluvu a neprišla o dotáciu aj v tomto prípade.
k bodu 3. programu zasadnutia:
Starostka obce poslancom povedala, že súčasný stav charakterizuje právna neistota, nakoľko kraj
síce vydalo oznámenie o zrušení svojho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté krajským prokurátorom,
ale zatiaľ vo veci nevydalo nové rozhodnutie.
Na otázku poslancov, že či vie niečo o kolíkoch nachádzajúcich sa vedľa poľnej cesty v rohu
Godmány III, povedala, že nie.
Poslanci vyjadrili svoj názor v súvislosti s protestom prokurátora a oznámením okresného úradu v
Trnave, že vo veci musíme počkať na nové rozhodnutie okresného úradu v Trnave, nakoľko

trnavský okres vyhovel protestu prokurátora a oznámením zrušil svoje predošlé rozhodnutie ale
doteraz vo veci odvolania poslancov nevydalo nové rozhodnutie. Ďalej poslanci pripomenuli
starostke, aby upozornenie krajského prokurátora nebrala ľahkovážne a že cieľom podania
poslancov na prokuratúru vo veci Godmány III, bolo zrušenie nezákonne vydaných rozhodnutí a nie
vznesenie žaloby proti starostke. Poslanci požadujú, aby sa starostka v budúcnosti zdržiavala
nezákonných postupov a dúfajú, že starostka bude s poslancami komunikovať otvorene, úprimne a
bez zatajovania skutočností, lebo si uvedomuje, že toto je spoločný záujem obce a jej komunity.
Komisia žiada starostku obce o nasledovné:
Komisia žiada starostku, aby zistila, že kto a čo vymeriaval a čo označil kolíkmi pri poľnej ceste pod
lokalitou Godmány III a v prípade, že sa začne akákoľvek výstavba v súvislosti s Godmány III, aby
okamžite nariadila stavebnú uzáveru v lokalite a to odvolajúc sa na protest okresného a krajského
prokurátora a odvolajúc sa na to, že vo veci odvolania proti vydaným stavebným povoleniam je
nutné počkať na nové rozhodnutie dotknutých odvolacích orgánov druhého stupňa.

Zápisnicu vyhotovil: Ing. László Tóth
Zápisnicu overil: Ing. Alexander Lengyel

