
Správa o stave ochrany majetku obce  

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Bacúch čl. 15 ods. 4) 

predkladám OZ správu o stave ochrany majetku obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a správca ako aj ostatní zamestnanci Osú povinní majetok 

obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinní najmä udržiavať a užívať majetok obce, chrániť 

majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky 

na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred 

príslušnými orgánmi, viesť majetok v predpísanej evidencii.  

 

Starosta obce a správca zodpovedá za kľúčový režim v jednotlivých budovách 

a v kanceláriách. Náhradné kľúče od všetkých budov, iných uzamykateľných priestorov a kancelárií 

obecného úradu z bezpečnostného hľadiska by mali byť uložené v trezore kancelárii starostu obce. 

Náhradné kľúče od všetkých budov, iných uzamykateľných priestorov a kancelárií správcu 

z bezpečnostného hľadiska by mali byť uložené v trezore kancelárii štatutárneho orgánu správcu. Táto 

časť je v rozpore zo zásadami hospodárenia s majetkom obce, nakoľko náhradné kľúče spravuje 

p. Zlúkyová, ktorá zodpovedá za výber daní na obci. 

 

Na ochranu majetku obce ako preventívne opatrenia sa používajú:  

 mechanické zábrany (oplotenie, zamrežovanie jednotlivých objektov a umiestnenie trezorov, 

pokladníc), podľa potreby jednotlivých objektov, 

 zabezpečovacia technika ochraňuje kancelárie OÚ (elektronická signalizácia). Elektronická 

požiarna signalizácia v budove chýba.  

 

Kontrolu ochrany majetku obce vykonáva:  

 starosta obce,  

 správca,  

 hlavný kontrolór obce,  

 finančná komisia obecného zastupiteľstva.  

 

1) Kontrola stavu nevyužívaných objektov obce. 

Dňa 7.3.2017 zasadala komisia životného prostredia a výstavby v zložení M. Nikel, Ing. Kopták, 

Ing. Šándor a V. Bubelíny. Komisia mala za úlohu vykonať fyzickú obhliadku nevyžívaných stavieb 

majetku obce.  Zápis z tejto komisie a jej odporúčania bol prednesený na zastupiteľstve. Bolo prijaté 

uznesenie: 

 Uznesenie OZ č. 28/2017 – OZ uložilo OÚ zverejniť informáciu o prenájme budov č. 11 

a 244,245 na web obce – splnené. 

Ďalej previesť nevyhnutnú údržbu a opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 a garážou 

536 – nesplnené. 

K dnešnému dňu nebolo uznesenie vykonané. 



2) Kontrola stavu využívaných objektov obce. 

Dňa 10.05.2017 prebehol audit a revízia už v obci spracovaného bezpečnostného projektu, ktorý 

vykonáva firma Somi Systems, a. s. Odborná firma znovu zrevidovala fyzický stav a vykonala zápis 

z kontrolného dňa s odporúčacími poznámkami, ktoré treba dopracovať. 

Obidva zápisy Vám predkladám k nahliadnutiu. Sú tiež k dispozícii na OÚ. Žiadne ďalšie návrhy 

a opatrenia nenavrhujem. Len doriešiť stávajúce. 

 

3) Kontrola v oblasti osobných údajov. 

Ďalšie zmeny, ktoré prináša DGPR v oblasti osobných údajov:                                                  

 nové povinnosti pre prevádzkovateľov (oznamovanie porušenia ochrany kontrolnému orgánu), 

 rozširujúca definícia osobných údajov, 

 nové práva dotknutých osôb „právo byť zabudnutý“, 

 menia sa podmienky pre zriadenie zodpovednej osoby, atď. 

Túto problematiku komplexne zaisťuje firma SOMI SYSTEMS, a.s. Ktorá bude priebežne školiť 

všetkých dotknutých zamestnancov obce. 

 

 

V Bacúchu: 20.4.2018 

Vypracovala:  Bridišová 

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

       Ing. Soňa Bridišová    

     hlavná kontrolórka obce Bacúch 

 

  


