
Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre ČOV Obce Suhohrad.  

 

Táto správa nie je oficiálnym stanoviskom spoločnej Pracovnej skupiny Obcí Záhorská Ves a Suchohrad.  
Táto správa je stanoviskom Pracovnej skupiny Obce Suchohrad a hodnotí činnosť spoločnej Pracovnej 

skupiny.Bude predložená na najbližšie zasadnutie spoločnej Pracovnej skupiny Obcí Záhorská Ves a 

Suchohrad. 

Pracovná skupina Obce Suchohrad bola zriadená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Suchohrade 

č.31/2020 zo dňa 11.12.2020. Jej činnosť bola obmedzená, nakoľko na výzvu o zriadenie spoločnej pracovnej 

skupiny nereagovala Obec Záhorská Ves. Za Združenie obcí neboli poskytnuté požadované dokumenty a 

podklady. Údaje poskytla len obec Suchohrad (p.Vaseková), ostatné boli získané zo zverejňovaných 

dokumentov. Výsledky ekonomického posúdenia vyšli jednoznačne v neprospech obce Suchohrad, o čom bolo 

informované OZ v Suchohrade. Pracovná skupina pripomienkovala základné dokumenty Združenia. 

Nakoľko OZ v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí 24.6.2021 prejednávalo rozšírenie ČOV a vypracovanie 

novej projektovej dokumentácie (podľa zápisnice z o zasadnutia pôvodná dokumentácia je zastaraná, treba novú 

podľa platných noriem) a nakoľko starosta Obce Suchohrad túto požiadavku predostrel aj OZ v Suchohrade, 

OZ v Suchohrade sa 25.6.2021 uznieslo hlasovaním ZA všetkých siedmych poslancov nasledovne: 

UZN č. 18/2021 
OZ schvaľuje 
Objednanie komplexného auditu (technológia, ekonomika a základné dokumenty) Združenia obcí Záhorská 

Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV OZ bude rokovať o rozšírením ČOV za podmienok, že 

sa upravia stanovy a nastavia sa jasné pravidlá prevádzky pre obe obce 
OZ žiada Spoločné stretnutie vedenia obce oboch obcí, kde sa doriešia pravidlá prevádzky ČOV 

Členovia pracovnej skupiny sa zúčastnili dvoch spoločných stretnutí v Záhorskej Vsi, na ktorých sa o.i. 

dohodlo: 

- Zriadenie spoločnej pracovnej skupiny. Členmi pracovnej skupiny za Záhorskú Ves budú členovia 

Obecnej rady Mgr.Klik, J.Korych a P.Lučánský 

- JUDr.Vicenová navrhla vykonanie kontroly (namiesto auditu) pracovnou skupinou a úpravu stanov  

- Obec Záhorská Ves poskytne požadované dokumenty a podklady pracovnej skupine za Združenie 

obcí, obecné úrady poskytnú podklady podľa potreby 

- Technická kontrola ČOV odborníkom, ktorého sprostredkuje Ing.P.Višváder 

- Skúšobná prevádzky so vzájomným poskytovaním informácií o vyvezenom množstve obomi obcami, 

v trvaní 1 mesiac a s vyhodnotením 12.11.2021 

Z oboch stretnutí mal byť urobený záznam, ktorý mal byť poskytnutý poslancom. Žiadosť o jeho predloženie 

bola odignorovaná, oficiálny záznam pracovná skupina nemá k dispozícii. 

Spoločná pracovná skupina zasadala celkom 7 krát. Jej členovia okrem toho pracovali samostatne. Oceňujeme 

angažovanosť členov spoločnej skupiny za Záhorskú Ves Mgr.V.Klika a J.Korycha, ktorí sa pravidelne 

zúčastňovali stretnutí a spolupracovali na spoločných úlohách. Ich záujem o doriešenie záležitosti bol zjavný.  

Zápisnice zo zasadnutí boli priebežne posielané všetkým starostom a poslancom oboch obcí. 

Úlohy spoločnej pracovnej skupiny: 

1. Kontrola základných dokumentov: úloha splnená pre nespoluprácu len čiastočne 

• Stanovy: úloha splnená 
Pripomienky zo stretnutia oboch obcí zo dňa 30.9.2021 boli zapracované a po konzultácii s 

odborníkom na komunálne právo JUDr.Pirošíkom boli stanovy upravené a odoslané 12.11.2021 na 



pripomienkovanie. Pripomienky k novým stanovám doručili len starostovia obcí, boli zapracované a 

stanovy boli odporučené na schválenie. Zastupiteľstvá oboch obcí prijatie stanov odporučili. Doba 

spracovania stanov sa trochu predĺžila, nakoľko bola starostom obce predložená dovtedy nezistená 

zmluva medzi obcami s rozdielnymi podmienkami spolupráce oproti zmluve aktuálnej. Zmluva bola 

vyhodnotená ako neplatná, nakoľko ju neschválilo ani jedno OZ. Náklady na konzultáciou s 

právnikom hradili členovia skupiny z vlastných zdrojov.   

• Stanovy, uvedenie do praxe: : úloha nesplnená  
Postup by mal byť nasledovný:  zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu v pôvodnom zložení, prijať 

nové znenie stanov a následne zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu v novom zložení a obsadiť 

ostatné orgány združenia. Do dnešného dňa, napriek dopytovaniu, nemáme informáciu o prijatí 

stanov a o zasadnutí najvyššieho orgánu. Obsadenie orgánov združenia a zvolanie zasadnutia v 

zmysle stanov: nemáme odpoveď do dnešného dňa 

• Ostatné dokumenty: úloha nesplnená (čiastočne splnená) z dôvodu nespolupráce 
Ďalšie zistenia k základným dokumentom: je neplatný prevádzkový poriadok ČOV, treba vypracovať 

(pravdepodobne) chýbajúce Zásady hospodárenia. Chýba praktický prevádzkový poriadok. 

Neaktuálne znenie jedinej internej Smernice. Pracovná skupina upozornila na nevysporiadané práva k 

pozemku pod ČOV a manipulačného priestoru okolo, navrhla riešenie. Zmluva bola vypracovaná a 

prerokovaná na zasadnutí OZ. Nemáme spätnú väzbu. 

• Na základe upozornenia a návrhu riešenia pracovnej skupiny bola pripravená dohoda obcí o užívaní 

pozemku pod ČOV a v manipulačnom priestore ČOV 

 

2. Kontrola ekonomiky: úloha nesplnená z dôvodu nespolupráce 

- pracovnej skupine neboli poskytnuté požadované podklady. Vzhľadom na nedodržanie dohody zo 

stretnutia oboch obcí (poskytnutie podkladov a závery testovacej prevádzky) nie je možné 

vypracovať metodiku ani určiť skutočné náklady 
- Dohodnutá testovacia mesačná prevádzka v mesiaci október 2021 - úloha nesplnená pre 

nespoluprácu. 
 Starosta obce Suchohrad až vlastným pátraním zistil údaje k vývozu na ČOV. Za Suchohrad sú 

podložené vedeným zoznamom a faktúrami.  Záhorská Ves poskytla nesprávne údaje, na základe 

protestu pracovnej skupiny boli následne dodané správne. 
Z nich vyplýva, že kapacita ČOV pokrýva potreby oboch obcí dostatočne. Suchohrad vyváža len v 

jeden vývozný deň (zvyšok bol prenechaný v prospech Záhorskej Vsi dohodou starostov) v objeme 

priemerne 19 fekálov denne. 
Záhorská Ves vyváža aj v sobotu, teda 5 dní v týždni, a podľa poskytnutých údajov vyváža 11,6 

fekálu denne. Tento výsledok podľa nášho názoru nezodpovedá skutočnosti. V mesiaci december 

Obec Záhorská Ves vyvážala aj v stredu, vo vývozný deň Suchohradu. Podľa neoficiálnych zistení je 

priemerný počet vyvezených fekálov zo Záhorskej Vsi 14-15 denne. 
- Dohodnuté zaznamenanie počiatočného a koncového stavu meradla pri vypúšťaní vyčistenej 

vody z ČOV - neposkytnuté údaje 
- Podľa analýzy vypracovanej prof. Drtilom, nemajú náklady na čistenie presiahnuť 1euro za m3 ani v 

našich podmienkach a pri vývoze vozidlom. Súčasné náklady vysoko túto sumu prekračujú a pre 

nespoluprácu Obce Záhorská Ves nedokážeme zistiť dôvod ani skutočný stav. 
- Podľa výsledku hospodárenia z predchádzajúceho roka má Združenie určiť cenu za čistenie 

odpadovej vody, platnú pre nasledujúci rok. Odpoveď na otázku nemáme, podklady nebolo 

umožnené získať. 

3. Kontrola technológie: úloha nesplnená (čiastočne splnená) z dôvodu nespolupráce 
Špecialistom bol vypracovaný návrh riešenia, členovia komisie sa zúčastnili stretnutia. Nezodpovedaná 

otázka vysokých nákladov ani pričastých výmen technologických zariadení, na čo upozornila firma, 

ktorú doporučil prof.Drtil. Nesúlad s projektovou dokumentáciou pre nespoluprácu nevieme vysvetliť. 

Pracovná skupina k dnešnému dňu stále nemá k dispozícii platnú projektovú dokumentáciu. 



 

Zhodnotenie činnosti pracovnej skupiny: z dôvodu nespolupráce, bránením prístupu k údajom a 

dokumentom výsledky nezodpovedajú nasadeniu a ochote pracovnej skupiny. Písomne sme upozornili, že 

termíny výziev na dotácie sa blížia. V ani jednom  z dohodnutých bodov sme sa však do dnešného dňa 

neposunuli. Po obsadení orgánov Združenia môže pracovná skupina svoju činnosť ukončiť, nakoľko bude 

zriadený oficiálny výkonný aj kontrolný orgán Združenia. Napriek výzve však do dnešného dňa nemáme 

informáciu o prijatí nového znenia stanov ani o zasadnutí najvyššieho orgánu.  

V Suchohrade 24.3.2022 

Pripravila: A.Grujbárová 

 

 

 


