S t a r o s t a
Číslo: XI/ 2019

o b c e

B á n ov
Bánov 11.11.2019

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11.novembra 2019 t. j. v
pondelok

o 16:30

hod.

v zasadačke

obecného

úradu

v Bánove,

s nasledovným

programom:
1. Otvorenie zasadnutia – PhDr. Miloš Rybár, starosta obce
2. Schválenie navrhnutého programu zasadnutia OZ – PhDr. Miloš Rybár, starosta obce
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi – Návrh
- Predkladá PhDr. Miloš Rybár, starosta obce
4. Ţiadosť Dhap, s.r.o. – IBV 15 rodinných domov Bánov – odkanalizovanie
- Predkladá Mgr. Oľga Švihoríková, prednostka OcÚ Bánov
5. Záver

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

1

Prítomní
sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 7 poslancov. Z rokovania OZ sa ospravedlnili
poslanci : Mgr. Petronela Mazúchová, Mgr. Miroslava Petrášová, p. Michal Rácek a
Ing. Marián Krajčír.
1. Otvorenie
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár otvoril a viedol zasadnutie OZ, ktoré bolo zvolané podľa
odseku 1, § 12, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za zapisovateľku určil pán
starosta pani Ivanu Kršákovú. Overovateľmi zápisnice z predchádzajúceho X. zasadnutia
boli Mgr. Petronela Mazúchová a Mgr. Soňa Kleinová.
K predchádzajúcej zápisnici neboli ţiadne pripomienky. Za overovateľov správnosti XI.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva určil pán starosta poslancov Mgr. Martinu Kováčovú,
Ing. Ivana Valachoviča.
Za členov návrhovej komisie určil pán starosta poslancov p. Branislava Oremusa, PhDr.
Helenu Juríkovú, Mgr. Soňu Kleinovú.
Hlasovanie:

za: 7 : Ing. Marek Šimunek, Branislav Oremus, Mgr. Martin Dananai,
Mgr. Martina Kováčová, Mgr. Soňa Kleinová, PhDr. Helena Juríková,
Ing. Ivan Valachovič
proti: 0
zdrţal sa: 0
2. Schválenie navrhnutého programu zasadnutia OZ
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár dal v úvode rokovania hlasovať za navrhnutý program.
OZ v Bánove schvaľuje navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:

za: 7 : Ing. Marek Šimunek, Branislav Oremus, Mgr. Martin Dananai,
Mgr. Martina Kováčová, Mgr. Soňa Kleinová, PhDr. Helena Juríková,
Ing. Ivan Valachovič
proti: 0
zdrţal sa: 0

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi – Návrh
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár dal slovo prítomnej JUDr. Valérii Sedlákovej,
prokurátorke Okresnej prokuratúry Nové Zámky. Pani prokurátorka pripomenula
prítomným, ţe na predchádzajúcom OZ bol prerokovaný protest prokurátora pod spisovou
značkou Pd 134/19/4404 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v obci Bánov, schválenému uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Bánov z 26.10.2005 číslo XXXV/20051026 , ktorý podala na základe
previerky. Na dnešné OZ bola pozvaná, aby si uplatnila nasledovné pripomienky.
V hlavičke nariadenia navrhla namiesto slov „VZN obce Bánov“ uviesť názov všeobecne
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záväzného zariadenia aj s uvedením čísla (.../2019). V Článku 1 navrhla nahradiť text
takým textom, ktorý vymedzuje účel nariadenia v zmysle zákonného zmocnenia na
vydanie všeobecne záväzného nariadenia. V Článku 2 navrhla vypustiť označené odseky
a následné ostatné prečíslovať na odsek 1, odsek 2 ... Ďalej navrhla nahradiť slovo
„výkon“ slovom „príkon“. Navrhla uviesť aj univerzálnu sadzbu poplatku pre tie zdroje,
ktoré nie sú uvedené v nariadení paušálnou sumou od 3,32 eur do 663,87 eur úmerne
k mnoţstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, alebo k spotrebe palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Navrhla zmeniť úvodnú formuláciu v
pôvodnom odseku 5 článku 2 návrhu nariadenia „Poplatková a oznamovacia povinnosť sa
nevzťahuje na“ na slová zákonného splnomocnenia, a to „Obec vyčleňuje malé zdroje,
ktorým poplatok nebude vyrubovať a na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje
oznamovacia povinnosť podľa §6 odsek 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
a to :“ Text článku 3 navrhla zmeniť na „Náleţitosti oznámenia podľa §6 odsek 4 zákona č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov“.
Článok 4 navrhla vypustiť . V Článku 5 navrhla doplniť nový odsek určujúci spôsob
platenia. V Článku 6 navrhla zmeniť text nariadenia na : „ Pri zániku zdroja znečisťovania
ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia
v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, neţ došlo k zániku zdroja. Za tým
účelom je prevádzkovateľ povinný oznámiť obci Bánov zánik zdroja do 15 dní od jeho
zániku, vrátane údajov podľa prílohy číslo 1 VZN.“ Článok 7 navrhla vypustiť a v Článku 8
navrhla vypustiť prílohy VZN pod číslo 2 aţ 4 – tieto nesúvisia s predmetom úpravy VZN.
Vzhľadom na tieto pripomienky si prokurátorka Okresnej prokuratúry Nové Zámky JUDr.
Valéria Sedláková uplatnila poradný hlas prokurátora v zmysle § 21 odsek 1 písmeno d)
zákona č. 153/2001 o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorým navrhla
predloţený návrh schváliť po akceptácii vznesených pripomienok.
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár poprosil predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala
návrh na uznesenie.
OZ v Bánove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi v obci Bánov, po zapracovaní pripomienok prokurátorky
Okresnej prokuratúry Nové Zámky JUDr. Valérie Sedlákovej
Hlasovanie:

za: 7 : Ing. Marek Šimunek, Branislav Oremus, Mgr. Martin Dananai,
Mgr. Martina Kováčová, Mgr. Soňa Kleinová, PhDr. Helena Juríková,
Ing. Ivan Valachovič
proti: 0
zdrţal sa: 0

4. Žiadosť Dhap, s.r.o. – IBV 15 rodinných domov Bánov – odkanalizovanie
Starosta obce odovzdal slovo prednostke Obecného úradu Bánov Mgr. Oľge Švihoríkovej.
Pani prednostka pripomenula prítomným, ţe na minulom OZ bola preloţená ţiadosť
spoločnosti Dhap, s.r.o. o stanovisko k vydaniu súhlasu o pripojenie sa na verejnú
kanalizáciu. Prečítala doplnenie ţiadosti, o poţadované stanovisko – vyjadrenie
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Nové Zámky ktorým bolo prerokovanie
predmetnej ţiadosť podmienené. Stanovisko Ing. Jozefa Flimela vedúceho VTÚ OZ Nové
Zámky znelo nasledovne: „ Podľa posudku Ing. Malíka je moţné napojiť jedenásť bytových
jednotiek na verejnú kanalizáciu, ktorá je majetkom obce Bánov. Kanalizácia slúţi na
odvádzanie splaškových vôd z bytových domov na ulici Pri kaštieli. Kapacita je obmedzená
jestvujúcou prečerpávacou stanicou. Po napojení ďalších jedenásť bytových jednotiek
bude čerpacia stanica vyuţitá na 100% kapacity. S napojením na jestvujúcu kanalizačnú
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sieť, patriacu obci Bánov súhlasíme. K napojeniu je potrebný súhlas vlastníka kanalizácie.
Z predloţených podkladov je moţné posúdiť, ţe čerpacia stanica na ulici Pri kaštieli je
schopná prečerpať odpadové vody aj z novo pripojených jedenástich bytových jednotiek.“
Následne dostal slovo prítomný hosť p. Marián Duchoň, konateľ spoločnosti Dhap, s.r.o. .
Pán Duchoň vravel o tom, ţe v roku 2016 rozparceloval pozemok vo svojom vlastníctve pre
plánovanú výstavbu IBV 15 rodinných domov. Postupom času dal vypracovať projekty na
rozšírenie vodovodu pre plánovanú výstavbu 15 rodinných domov, ktorým by sa napojil
na verejný vodovod a na splaškovú gravitačnú kanalizáciu ktorou by sa napojil na verejnú
kanalizáciu obce Bánov. Avšak kanalizácia na ulici Šurianskej na ktorú sa plánoval
napojiť nebola do dnešného dňa vybudovaná. Preto ţiada obec Bánov o pripojenie sa na
obecné rozvody verejnej kanalizácie pre bytovky 5x6 b. j. + 1x9 b. j. v rozsahu 11
rodinných domov a existujúceho Polyfunkčného objektu. Po uvedení splaškovej gravitačnej
kanalizácie do prevádzky by ju za 1 euro odovzdal obci Bánov do uţívania. Pán starosta
otvoril rozpravu k tomuto bodu. PhDr. Helena Juríková vyslovila svoje presvedčenie, ţe
novovybudovaná kanalizácia spoločnosťou Dhap, s.r.o. bude prínosom pre obec a verí, ţe
bude fungovať bez problémov. Mgr. Martin Dananai v rozprave k tomuto bodu vyslovil svoj
názor, ţe čerpacia stanica je dobre vybudovaná, avšak ho znepokojuje skutočnosť, ţe
pripojením 11 rodinných domov bude čerpacia stanica vyuţitá na 100% kapacity a pri
prípadnom upchatí môţu nastať komplikácie. Ing. Marek Šimunek sa v rozprave pýtal,
komu bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť fakturovať vodné a stočné.
Mgr. Martin Dananai vysvetlil, ţe sa rozšíri zmluva medzi Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, ktorá bude predmetnú kanalizáciu a vodovod prevádzkovať. Kaţdý dom
bude mať svoj vlastný vodomer a na základe toho im bude fakturované vodné aj stočné.
OZ v Bánove súhlasí so ţiadosťou Dhap, s.r.o. o vydanie súhlasu o pripojenie sa na
verejnú kanalizáciu.
Hlasovanie:

za: 7 : Ing. Marek Šimunek, Branislav Oremus, Mgr. Martin Dananai,
Mgr. Martina Kováčová, Mgr. Soňa Kleinová, PhDr. Helena Juríková,
Ing. Ivan Valachovič
proti: 0
zdrţal sa: 0

5. Záver
Starosta obce Bánov PhDr. Miloš Rybár poďakoval prítomným poslancom a hosťom za
účasť a ukončil XI. zasadnutie OZ.
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Overovatelia :
Mgr. Martina Kováčová

........................................

Ing. Ivan Valachovič

........................................

PhDr. Miloš Rybár

..........................................

Mgr. Oľga Švihoríková

..........................................

Ivana Kršáková

.......................................
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