
 

Obec Bacúch, 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

_________________________________________________________________ 
v  Bacúchu dňa 13.09.2018 

Č.j. 4/2018 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 13.09.2018 o 18.00 hod.   

v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

P r e d s e d a j ú c i –   zástupca starostu obce : 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

P r í t o m n í : 

Ing. Peter Piliar, Iveta Muchová,  Stanislav Jančo, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Anna Senková  

Ing. Zdenko Šándor 

 

N e p r í t o m n í  : 

  

O s p r a v e d l n e n í : 

 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Romana Molentová - zapisovateľka 

Ing. Janka Jančová 

 

Navrhovaný 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.Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

7.Informácia o schválení žiadosti o NFP na stavebné úpravy domu smútku 

8.Návrh starostu obce na zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie 

9.Vyžiadanie okresnej prokuratúry Brezno o podanie vysvetlenia k užívaniu (kolaudácie) stavby 

    Kultúrneho domu 

10.Podnet Okresnej prokuratúry Brezno na vykonanie štátneho stavebného dohľadu 

11.Stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu tried 

12.Vypracovanie projektu na podporu opatrovateľskej služby 

13.Návrh na odmenu zástupcovi starostu obce 

14.Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 

15.Rozpočtové opatrenie 5/2018 

16.Rozpočtové opatrenie 6/2018 

17.Interpelácia poslancov 

18.Diskusia 

19.Záver   
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Návrh na doplnenie: 

Žiadosť ZŠ Beňuš o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov  

a voľno-časových aktivít v školskom roku 2018/2019  

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starosta obce Ing. Zdenko Šándor. Privítal 

prítomných . Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo z dôvodu čerpania dovolenky starostu obce 

a taktiež zástupcu obce preložené  z termínu 27.09.2018 na termín 13.09.2018.   Poslanci obecného 

zastupiteľstva boli na to včas upozornení.  Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov 

Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 7 poslanci.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 

12 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

Na úvod rokovania oznámil, že  na rokovaní sa bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ. 

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   
 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva obce Bacúch s doplnením za bod 

16.: bod 17. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2018. Poslanci najprv 

hlasovali o pôvodnom návrhu programu a potom hlasovali o návrhu programu s doplnením bodom č. 

17 – Žiadosť ZŠ Beňuš. 

 

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch :  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

Hlasovali za:          7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Za doplnenie programu hlasovali: 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

Hlasovali za:          7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Návrh uznesenia bol prijatý  pod č. 33/2018. 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  u r č u j e : 

a) Romana Molentová, za zapisovateľku zápisnice   

b) Iveta Muchová a Miroslav Nikel,  za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7  (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                         

Hlasovali za:         7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                   

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 34/2018. 

 

 

4. Voľba návrhovej komisie 
 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie:  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch volí: 

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie,  Anna Senková a Ing. Peter Piliar za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                        

Hlasovali za:         7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                     Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                   

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 35/2018. 
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5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Kontrolu plnenia uznesení  prečítala Romana Molentová. Kontrolovala uznesenia zo dňa 23.05.2017. 

Uznesenie č.  28/2017 previesť nevyhnutnú údržbu a  opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 

a garážou č. 536 – nesplnené. 

Poslanec Duraj pripomenul, že hlavná kontrolórka stále opakuje to isté, nemá pripravené správy 

a jednotlivé kontroly má spresniť.  

 

 

6.  Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 
 

Predsedajúci informoval, že v období plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 

27.09.2018 zo strany starostu obce ako aj zo strany zástupcu starostu obce nie je možné z dôvodu 

čerpania dovolenky viesť v tomto termíne zasadnutie obecného zastupiteľstva, vznikla potreba 

zmeny plánu termínov zasadnutí. Po vzájomnej konzultácii medzi starostom a zástupcom bol 

dohodnutý termín na deň 13.09.2018, ktorým sa v podstate presunulo zastupiteľstvo z 27.09.2018.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

a) doplnenie termínu pracovného kalendára zasadnutí a to termín 13.09.2018 (štvrtok)  

o 18.00 hod. 

b) zrušenie termínu zasadnutia pracovného kalendára a to termín 27.09.2018 (štvrtok)  

o 18.00 hod. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7                        

 

Prítomní poslanci:  7        (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,  

                                           Anna  Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                   

Hlasovali za:          7         (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,    

                                          Anna  Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 36/2018 

 

 

7. Informácia o schválení žiadosti o NFP na stavebné úpravy domu smútku 

 
Predsedajúci podal informáciu, že Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave 

schválila rozhodnutím č. 074BB220041 zo dňa 15.08.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

na stavebné úpravy domu smútku Bacúch vo výške 34.738,73 EUR. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie. 

Informáciu, že Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave schválila rozhodnutím č. 

074BB220041 zo dňa 15.08.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebné úpravy domu 

smútku Bacúch vo výške 34.738,73 EUR. 

 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7       (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,   

                                         Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

                    

Hlasovali za:        7        (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                        Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 37/2018 

 

 

8. Návrh starostu obce na zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie 

 

Predsedajúci prečítal list Ing. Františka Kána, starostu obce zo dňa 5.9.2018 o návrhu na zníženie 

rozsahu výkonu funkcie starostu obce od 01.10.2018. List tvorí prílohu zápisnice. Predseda 

návrhovej komisie prečítal dôvodovú správu a predsedajúci informoval, že jeho pracovná pozícia mu 

nedovoľuje zastupovať starostu  a nikto z poslancov nechce funkciu starostu na zastupovanie 

prevziať . Predsedajúci  vyzval poslancov k vyjadreniu. 

Poslanec Duraj nesúhlasí so znížením na 70%, nakoľko už teraz starosta nerobí tak ako by mal, 

z rozpočtu obce odčerpáva veľa peňazí. Navrhuj, aby obec riadila trojčlenná komisia, zároveň 

navrhuje znížiť výkon funkcie na 30%. Poslanec Nikel  sa vyjadril, že nikto nechce  zastupovať 

starostu  a navrhol, aby to zobral poslanec Duraj, čo rázne odmietol.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať:  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje   

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

predpisov a na základe návrhu starostu obce o zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie, starostovi obce 

Bacúch rozsah výkonu funkcie starostu na znížený úväzok, koeficient pracovného úväzku 0,7 

s účinnosťou od 1.10.2018. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                        Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        
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Hlasovali za:          4   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel)                       

                proti :     1   (Mgr. Martin Duraj) 

                   zdržali sa: 2 (Anna Senková, Iveta Muchová) 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 38/2018. 

 

 

9. Vyžiadanie Okresnej  prokuratúry Brezno o podanie vysvetlenia k užívaniu 

(kolaudácie) stavby Kultúrny dom Bacúch 

Predsedajúci stručne informoval poslancov o vyžiadaní z Okresnej prokuratúry Brezno a prečítal 

dôvodovú správu. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať:  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

     berie na vedomie 

informáciu o vyžiadaní Okresnej prokuratúry Brezno k podaniu vysvetlenia k legálnosti užívania 

stavby Kultúrny dom Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci: 7  (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                   Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

 Hlasovali za:        7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                   Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

               proti : 0 

                 zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 39/2018. 

 

 

10. Podnet Okresnej prokuratúry Brezno na vykonanie štátneho stavebného 

dohľadu 

Predsedajúci informoval obecné zastupiteľstvo, že Okresná prokuratúra Brezno, podala podnet na 

vykonanie štátneho stavebného dohľadu na budovu kultúrneho domu. Oznámením Spoločného 

obecného úradu v Polomke bolo začaté konanie Štátneho stavebného dozoru vo veci zistenia 

stavebno- technického stavu budovy kultúrneho domu. Konanie zvolal Ing. Stanislav Príboj 

o výsledku budú poslanci informovaní. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu, o začatí Štátneho stavebného dohľadu, ktoré začalo na podnet Okresnej prokuratúry 

Brezno z dôvodu zistenia stavebno-technického stavu budovy kultúrneho domu Bacúch. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                 Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

                        

Hlasovali za:    7  (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                              Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                           

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 40/2018. 

 

 

11.Stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu tried 

Predsedajúci informoval, že v základnej škole došlo k poklesu žiakov a v školskom roku 2018/2019 

nastúpi do spojených ročníkov 17 žiakov. Do prvého ročníka nenastúpil ani jeden žiak. Člen Rady 

školy pri Základnej škole za obec poslanec Stanislav Jančo prečítal stanovisko na ktorom sa dohodli 

členovia rady na svojom zasadnutí dňa 22.08.2018. Rada školy pri Základnej škole neodporúča 

i napriek zvýšeným ekonomickým nákladom spojiť ročníky v školskom roku 2018/2019 do jednej 

triedy z dôvodu dopadu na kvalitu vyučovania žiakov  so zdravotným  znevýhodnením v 4. ročníku.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

 stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu ročníkov do jednej triedy na školský rok 

2018/2019 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                      Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

Hlasovali za:         7      (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                      Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

            proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 41/2018. 
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12. Vypracovanie projektu na podporu opatrovateľskej služby 

Predsedajúci informoval o možnosti získania NFP na podporu opatrovateľskej služby podaním 

projektu v druhom kole. V prvok kole bolo podané viac projektov, ako je možné podporiť riadiaci 

orgán pre Banskobystrický kraj zrušil výzvu pre II. kolo. Poslanec Duraj sa pýtal na povinnosť obce 

mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb. Obec v súčasnosti nemá vypracovaný, starosta 

obce požiadal BBSK o predĺženie lehoty do 30.09.2018.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o možnosti získania NFP v rámci výzvy Podpora opatrovateľskej služby. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7      (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,      

                                         Anna  Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

                    

Hlasovali za:         7        (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,                          

                                         Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                  proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 42/2018. 

 

 

13. Návrh na odmenu zástupcovi starostu obce 

Predsedajúci požiadal o predsedu návrhovej komisie o prečítanie dôvodovej správy. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na návrh starostu obce v zmysle čl. 3 ods. 1) Zásad odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

schvaľuje  

odmenu zástupcovi starostu obce Ing. Zdenkovi Šándorovi vo výške 500 eur. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7  (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                    Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

 Hlasovali za:       7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                    Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 43/2018. 
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14.Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 

Predsedajúci prečítal Príkaz starostu obce na uskutočnenie inventarizácie majetku obce ku dňu 

31.12.2018, ktorý bol vydaní na základe  smernice obce. 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia a predsedajúci dal hlasovať: 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

príkaz starostu obce na uskutočnenie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2018, zostavenie 

ústrednej a inventarizačných komisií a harmonogram vykonania úloh. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                      Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                                           

Hlasovali za:         7    (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                    Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

              proti : 0 

         zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 44/2018. 

 

 

15. Rozpočtové opatrenie 5/2018 

 

Predsedajúci vyzval Ing. Jančovú aby podala informáciu k rozpočtovému opatrenie 5/2018. 

dôvodom rozpočtového opatrenia je po prevzdušnení a zapieskovaní previesť dosev futbalového 

        ihriska s navýšením na túto položku vo výške 150 eur, 

zároveň počas letného obdobia došlo k prehodnoteniu potreby počtu hodín na správu ihriska 

       s predpokladaním navýšením na odmenu a odvody s tým súvisiace vo výške 350 eur – odmena 

       v rozsahu 350 hodín pre správcu ihriska 

Poslanec Duraj sa informoval, kto kontroluje počet odpracovaných hodín súvislosti s plánom údržby 

aká je spotreba PHM a kto 

schválil plán údržby. Ďalej sa vyjadril, že obec stojí správa ihriska veľa peňazí. 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia a predsedajúci dal hlasovať: 

Návrh na uznesenie: 

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 5/2018 zo dňa 29.06.2018, 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 
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niektorých zákonov – povolené prečerpania výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, so znížením 

celkového rozpočtového hospodárenia, v celkovej sume 500eur. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                      Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                                           

Hlasovali za:         7     (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                   Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

              proti : 0 

         zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 45/2018. 

 

 

16.Rozpočtové opatrenie 6/2018 

 
Predsedajúci vyzval Ing. Jančovú, aby podala informáciu k rozpočtovému opatrenie 6/2018 

dôvodom rozpočtového opatrenia je výmena 3 ks starých lámp verejného osvetlenia za Led steet 

lampy pri rázcestí a rozšírenie 2 ks lámp na ulici Mlynská a Okružná, v prípade potreby aj 

ďalších, obec v tejto veci komunikuje s firmou ALCONET s.r.o., ktorá bola dodávateľom 

diela Rekonštrukcia verejného osvetlenia, predpokladaný rozpočet je vo výške 3500 eur 

jesenný dosev futbalového ihriska vo výške 350 eur 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia a predsedajúci dal hlasovať. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 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 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č.6/2018 – povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, so 

znížení m celkového rozpočtového opatrenia v celkovej výške 3850 eur 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci:  7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová, Anna   

                                      Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                                           

Hlasovali za:           7   (Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Iveta Muchová,         

                                      Anna  Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel )                        

              

              proti : 0 

         zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 46/2018. 
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17. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2018 
 

Predsedajúci prečítal žiadosť ZŠ Beňuš  a dal hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní  výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších nariadení  a na základe žiadosti  Základnej školy Beňuš zo dňa  

 

Návrh na uznesenie: 

schvaľuje 
 

poskytnutie finančných prostriedkov na  záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov 

s trvalým  pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 40 % dotácie  ( 

vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2018 vo výške 84,167 € 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok) na 

obdobie január až jún 2018 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 382,68 eur. 

 

Počet všetkých poslancov :       7 

Prítomní poslanci :      7  (Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel, Anna Senková, Stanislav                  

                                          Jančo, Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šándor, Mgr. Martin Duraj )                                                                                                            

 

Hlasovali za :               7    (Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel, Anna Senková, Stanislav                  

                                            Jančo, Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šándor, Mgr. Martin Duraj )                                                                                                            

                                                                       

                 proti  :     0 

                 zdržali sa :  0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 47/2018. 

 

 

18. Interpelácia poslancov 

 
 K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

19. Diskusia  

 

Poslanec Mgr. Martin Duraj –  odporúča vykonať posúdenie havarijného  stavu budovy kultúrneho   

                                                  domu, hlavne schodište  

Poslanec Nikel – stavebná komisia môže urobiť obhliadku kultúrneho domu, dorieši to so starostom 

 

Predsedajúci udelil slovo občanom: 

Občan J. Duraj : 

- obec má veľa problémov, no v prvom rade sa jedná o vodu, obec dostala pokutu a ďalej sa 

   nerieši problém, vypúšťanie odpadových vôd do obecného potoka  
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20. Záver 

 
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva . 

 

 

Zápisnicu zapísala : Romana Molentová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Iveta Muchová 

 

Miroslav Nikel  

 
 

 

          Ing. František Kán 

                                                                                                               starosta obce 

 


