
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 
                            

U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 konaného dňa 28.06.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

7. Správa hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach 

8. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2017 

9. Návrh Zmluvy o dielo s BBSK o postúpení práv a povinností týkajúcich sa 

Stavebného objektu: Splašková kanalizácia a prípojky, časť: „Kanalizácia – zberač 

BA-výtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“   

10. Informácia o uložení pokuty Okresným úradom Brezno, odbor starostlivosti 

o životné prostredie za porušenie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

11. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom 

období 2018-2022 

12. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  

13. Rozpočtové opatrenie 3/2018 

14. Rozpočtové opatrenie 4/2018 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver   

 
 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 

 
                                                číslo 21/2018       zo dňa 28.06.2018             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch s doplnením bodov za bod 8. ako:  

bod 9. 

Návrh Zmluvy o dielo s BBSK o postúpení práv a povinností týkajúcich sa Stavebného 

objektu: Splašková kanalizácia a prípojky, časť: „Kanalizácia – zberač BA-výtlačné potrubie 

od km 0,226 do km 0,249“   

bod 10. 

Informácia o uložení pokuty Okresným úradom Brezno, odbor starostlivosti o životné 

prostredie za porušenie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

bod 11. 

Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 

2018-2022 

bod 12 

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.  

 

Ostatné body programu ako body 13., 14.,15.,16. a 17. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

                                                            



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 22/2018       zo dňa 28.06.2018           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Ing. Janka Jančová za zapisovateľa zápisnice   

b) Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 
 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                           

 

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 
                          

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 
 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 23/2018       zo dňa 28.06.2018           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Ing. Peter Piliar  za predsedu návrhovej komisie,  Stanislav Jančo a Iveta Muchová za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

 

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 24/2018       zo dňa 28.06.2018           

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

ber ie  na vedomie  

 

informáciu o činnosti obecného úradu obce Bacúch ako aj iné informácie: 

 

- Projektové zámery : výzva k domu smútku, NFP na nákup elektromobilu, detský mobiliár pre školu 

- Obec uzavrela Zmluvu o budúcej zmluvy na odborné prevádzkovanie ČOV 

- Obec získala od MV SR protipovodňový príves 

- Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici 

doručeného dňa 7.5.2018 k podnetu Ing. Jozefa Duraja na podozrenie z  kontaminácii  pitnej  vody a    

odvádzania  odpadových    vôd    z obecného  úradu  a z prevádzky pohostinstva Espresso Club – 

Stanislav Horáček. RÚVZ  o tomto podnete a vyjadrenie k nemu informoval inštitúcie: Obec Bacúch, 

Okresný úrad Brezno - odbor starostlivosti o životné prostredie, Inšpektorát životného prostredia 

v Banskej Bystrici, Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. v Banskej Bystrici, 

- Povinnosť obciam  vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, ktorá vyplýva obciam z novely 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a predložiť ho Vyššiemu územnému celku do 

30. júna 2018. Obec Bacúch požiadala VÚC o predĺženie tejto povinnosti do 30.09.2018, 

- Vytváranie nelegálnych skládok odpadov  za miestnym cintorínom, kde obec podala o tomto podnet na 

Okresný úrad Brezno – odbor starostlivosti o životné prostredie, a zhromažďovanie skládky odpadov na 

verejnom priestranstve zo strany občana obce J. Cesnaka, 

- Prosba ZMOSu o sprístupnenie emailových adries poslancov zastupiteľstiev  v rámci Národného 

projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy za účelom sprístupnenia výstupov 

z projektových aktivít. Poslanec, v prípade záujmu nech pošle súhlas so sprístupnením svojej emailovej 

adresy na tento účel  na email obce. 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

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

       

                                                                                             Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 25/2018    zo dňa 28.06.2018 

 

k bodu 7.  Správa hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 
 

Informáciu hlavného kontrolóra  o členstve obce Bacúch v združeniach. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                           

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 26/2018       zo dňa 28.06.2018       

     

K bodu 8.    Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie končiace 31.12.2017 

  

II. Schvaľuje 

 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 11.241,80 € 

vysporiadať nasledovne:   

a) príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce vo výške 

87.329,75 €   

b) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku rozpočtu) vo výške 1.125,00 €  

c) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 97.446,55 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce 

vo výške 91.259,95 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.  

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                           

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 27/2018       zo dňa 28.06.2018       

     

K bodu 9.  Návrh Zmluvy o dielo s BBSK o postúpení práv a povinností týkajúcich sa 

Stavebného objektu: Splašková kanalizácia a prípojky, časť: „Kanalizácia – zberač BA-

výtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. súhlasí 

s prevzatím práv a povinností z BBSK (postupca) na obec Bacúch (postupník) vzťahujúcich sa 

k Stavebnému objektu s názvom: Splašková kanalizácia a prípojky, časť: „Kanalizácia – zberač 

BA-výtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“  a vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na 

uskutočnenie stavebných prác „Most na ceste III/2383 (06661) medzi BBSK a zhotoviteľom 

II. schvaľuje 

 

zaplatiť ( nahradiť )  BBSK náklady vynaložené BBSK titulom ceny za stavebné práce na 

Stavebnom objekte na základe Zmluvy o dielo č. 768/2018/ODDIPVP v celkovej sume 

8.687,68 Eur . 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo 

                                                    Iveta  Muchová                                                                                                         

Hlasovali za (menovite):            Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 28/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 10.  Informácia o uložení pokuty Okresným úradom Brezno, odbor starostlivosti 

o životné prostredie za porušenie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

informáciu, že Rozhodnutím Okresného úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 19.06.2018, doručenej dňa 25.06.2018 bola obci 

Bacúch uložená pokutu vo výške 1.000,00  eur za vypúšťanie komunálnych odpadových vôd 

do povrchových vôd recipienta Bacúšský potok bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, 

čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 74, ods. 1, písm. e) zákona o vodách. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

  

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

     

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 29/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 11.  Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom 

období 2018-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje 

 

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch  na celé 

volebné obdobie 2018 – 2022  

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 

starostu, starostovi obce Bacúch na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu 

funkcie starostu na plný  úväzok. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

  

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 30/2018       zo dňa 28.06.2018      

 

 K bodu 12. Určenie volebných obvodov  pre voľby do orgánov samosprávy obcí  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.  určuje  

v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov jeden viacmandátový volebný obvod a 7 poslancov pripadajúcich na 

volebný obvod, v ktorom sa na volebné obdobie 2018-2022 budú voliť poslanci obecného 

zastupiteľstva  

II.  tvorí  

v zmysle § 9 ods. 5  zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov v obci Bacúch jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby 

starostu obce, pre volebné obdobie 2018-2022 

III.  žiada  

starostu obce zverejniť v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určenie volebného obvodu a určenie počtu 

poslancov, ktorí sa majú vo volebnom obvode voliť pre volebné obdobie 2018-2022. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

  

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

     

                                                             



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 31/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 13.  Rozpočtové opatrenie 3/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, 

ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 

500 Eur rozpočtovým opatrením 

 

berie na vedomie 

 

rozpočtové opatrenie 3/2018 zo dňa 02.05.2018, ktorým sa  povoľuje v súlade  s § 14 ods. 2 

písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie  výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu, so znížením prebytku bežného hospodárenia v celkovej sume 500 eur . 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

  

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

     

                                                             



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 32/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 14.  Rozpočtové opatrenie 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, 

ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 

500 Eur rozpočtovým opatrením 

 

berie na vedomie 

 

rozpočtové opatrenie 4/2018 zo dňa 01.06.2018, ktorým sa  povoľuje v súlade  s § 14 ods. 2 

písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 500 eur . 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):    Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

  

Hlasovali za (menovite):             Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, 

                                                    Iveta Muchová                                                                                                          

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  29.06.2018 

 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 

 

 


