
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 15.12.2015 

Č.j. 9/2015 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 15.12.2015 o 17.00 hod.  

v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

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

Ing. František Kán 

 

P r í t o m n í : 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

Anna Senková,  Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Miroslav 

Nikel 

 

N e p r í t o m n í  : 
Mgr. Martin Duraj 
 

O s p r a v e d l n e n í : 
Mgr. Martin Duraj 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Ing. Janka Jančová prac. obecného úradu, Marta Zlúkyová prac. obec. úradu, Romana Molentová- 

prac. obec. úradu, Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce, ostatní občania podľa 

prezenčnej listiny 

 
Program ( schválený po úprave a doplnení ) : 

    

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.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  miestnych daniach a miestnom    poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o nakladaní s komunálnym odpadom 

9.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa na     

plnenie povinnej školskej dochádzky 

10.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku  

       a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

12. Návrh rozpočtu na rok 2016, orientačne na roky 2017,2018  

13. Zámer na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov  

14. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2016   

15. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ p. Pánis –PAMI) 

16. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ Agrospoločnosť Polomka s.r.o.) 

17. Diskusia 

18. Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

Predsedajúci Ing. František Kán, starosta obce privítal prítomných. Oznámil, že Obecné 

zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto  

včas upozornení. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  

prítomní 6 poslanci.  Ospravedlnený za neúčasť je poslanec Mgr. Martin Duraj. Zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

uznášania schopné.  Starosta oznámil, že  zo zasadnutie sa bude robiť zvukový záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a zároveň požiadal o doplnenie 

dvoch bodov  : 

Bod 15 - Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ p. Pánis –PAMI) 

Bod 16 - Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ Agrospoločnosť Polomka 

s.r.o.) Nasledujúce body budú posunuté vzostupne. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch, ktorý bol doplnený o bod č.15: Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ p. Pánis 

– PAMI) a o bod č. 16 : Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ Agrospoločnosť 

Polomka s.r.o.).  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu  u r č i l o : 

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Miroslava Nikla a Annu Senkovú  za overovateľov zápisnice.  
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4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie predsedov a členov   návrhovej komisie .  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Ing. Petra Piliara za 

predsedu návrhovej komisie, Ivetu Muchovú a Stanislav Janča za členov návrhovej komisie. 

 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

Kontrolu plnenia uznesení prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Soňa Bridišová . Zo zasadnutia 

konaného dňa 26.11.2015 neboli Obecným zastupiteľstvo uložené žiadne úlohy. 

 

6.Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Informáciu o činnosti obecného úradu predniesol starosta obce. Zhodnotil činnosť obecného úradu 

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 - obec Bacúch sa dostala do investičného plánu s časťou rekonštrukcie verejného vodovodu zo 

zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s. Banská Bystrica. Urobili by sme aspoň 

jednu najporuchovejšiu ulicu - Chalupkovu. Budeme vidieť koľko tam bude finančných 

prostriedkov.  

- mali sme kontrolu z environmentálneho fondu na projekt Zateplenie obvodového plášťa budovy 

školy, podľa našich vedomosti je to v poriadku. Pôjde podpísať záznam o vykonaní kontroly.   

- riešime zvady a hádky medzi občanmi obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informácie o činnosti obecného úradu 

v nasledovnom rozsahu: 

- o zaradení obce Bacúch do investičného plánu s časťou rekonštrukcie verejného vodovodu 

zo zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica 

- o vykonaní kontroly na projekt Zateplenie obvodového plášťa budovy ZŠ a MŠ. 
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7.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  miestnych daniach a miestnom    poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :   

     Národná rada SR v čl. V. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zmenila ustanovenie § 77 ods. 1, § 77 ods. 9, § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov. 

    Podľa  § 77  ods.  1  zákona  č. 582/2004 Z. z.  o  miestnych  daniach  a miestnom   poplatku  za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok sa platí za 

  a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

  b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

  c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená    

      zodpovednosť výrobcov, 

  d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho   

      odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

  e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

    Podľa § 77  ods. 9  zákona  č.  582/2004 Z.  z.  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za 

komunálne   odpady  a   drobné  stavebné  odpady  v znení neskorších predpisov obec do poplatku 

podľa odseku 1 môže zahrnúť 

   a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

   b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych   

       odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

   Podľa § 81 ods. 3 prvá veta zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca 

odpadu. 

    S cieľom zabezpečenia zodpovednejšieho vzťahu občanov k zbernej nádobe je nevyhnutné, aby 

občan zaplatil obci náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, a preto sa náklady 

na zbernú nádobu nezahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

    Podľa nového zákona o odpadoch náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša 

obec, a preto sme ich zahrnuli do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

    Podľa § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou 

alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

   Podľa § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

    Podľa § 80 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

    Z ustanovenia § 80 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vyplýva, že pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný platiť obci 

zvlášť poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukoval pri bežných udržiavacích prácach. 
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V dôsledku uvedeného obec je povinná  v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov určiť sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad v rozpätí najmenej 

0,015 € a najviac 0,078 € za kilogram. 

     Z vyššie uvedených skutočností bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, 

pretože pôvodné všeobecne záväzné nariadenie už nie je v súlade s poslednou novelou zákona  č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov. 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Starosta – podľa tohto zákona si občania musia platiť podľa váhy stavebného odpadu, ktorého 

cena už nie je zahrnutá do poplatku. Problém je v tom, že občania stavebný odpad dajú aj do 1100 

l kontajnerov aj do kuka nádob a firma má potom problém pri vývoze a takéto kontajneri  odmieta 

brat, nakoľko im poškodí zberný voz, musíme ich vytriediť.  

Ing. Peter Piliar –prijať to musíme , jedine tie ceny. Poplatok za stavebný odpad už nie je 

v poplatku za odpad. Problém je v tom ako sa to bude vážiť, ako sa to bude separovať.   
 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 91/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 

ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 

3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpiso 

I.konštatuje, že  
návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch – o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  

vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke obce dňa 27.11.2015. 

   II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

   
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o nakladaní s komunálnym odpadom  

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

Národná rada SR schválila nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2016.   

    Cieľom nového zákona je najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú 

skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych 

vplyvov vzniku a nakladanie s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí. 
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     Medzi ďalšie zmeny patrí výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu 

od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky 

komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (elektrozariadení, 

batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov) a vytriedený biologicky rozložiteľný 

odpad.  

    Zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a s tým spojené prevzatie plnenia 

finančných požiadaviek smerom k zberu, spracovaniu a recyklácii vybraných prúdov odpadov sa 

môže prejaviť v znížení miestneho poplatku za komunálny odpad. Reálne zníženie miestneho 

poplatku je však priamo úmerné ochotou občanov výrazným spôsobom zvýšiť efektivitu triedenia 

odpadov.  

   Predpokladá sa výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie ako celok, najmä však na 

ovzdušie, vodu a pôdu. Nový zákon má prispieť k zvýšeniu vytriedeného odpadu z komunálneho 

odpadu, a tým aj k zníženiu množstva ukladaného odpadu na skládky odpadov. 

    Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným 

triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov hradí obec z miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.  

 

   Náklady spôsobené nedôsledným triedením znášajú obce. S cieľom zabezpečenia dôslednejšieho 

triedenia zložiek odpadu a zníženia nákladov na komunálny odpad, obec v budúcnosti bude 

musieť zabezpečiť jednu osobu, ktorá bude kontrolovať triedenie odpadu, odoberať oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu a vyberať poplatok za uloženie drobného stavebného 

odpadu do zbernej nádoby, a taktiež bude musieť vytvoriť zberný dvor v obci, alebo spoločný 

zberný dvor pre viac obcí. 

    Podľa nového zákona recyklačný fond vstúpi do likvidácie 31. decembra 2016. Prostriedky 

recyklačného fondu budú prevedené do Environmentálneho fondu a ich použitie bude viazané na 

podporu triedeného zberu. Prostriedky z recyklačného fondu bude možné poskytnúť na budovanie 

zberného dvora pre obec. Z uvedeného navrhujem požiadať o finančné prostriedky na budovanie 

zberného dvora v obci. V prípade, že obec plánuje čerpať tieto prostriedky na budovanie zberného 

dvora, projekt musí byť ukončený do konca roka 2016. 

    Nový zákon podstatne prísnejšie upravuje zodpovednosť za porušenie povinností na úseku 

odpadového hospodárstva. Obec môže uložiť občanovi pokutu až do výšky 1 500 €, čo je 

desaťnásobne viac oproti predchádzajúcemu zákonu. Na druhej strane sa sprísňuje aj 

zodpovednosť obce za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, a to uložením 

pokuty až do výšky 120 000 €. 

    Náklady na zber, dôslednejšie triedenie a preprava komunálneho odpadu (zamestnanie jednej 

osoby, vytvorenie zberného dvora) sa musia premietnuť aj v rozpočte obce na rok 2016, pretože 

v opačnom prípade obec bude znášať zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového 

hospodárstva, za ktorú obec zaplatí podstatne viac. 

     Z vyššie uvedených skutočností bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie 

o nakladaní s komunálnym odpadom.  

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom je v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Starosta – zatiaľ nemáme  podpísanú zmluvu z organizáciou Zodpovednosti Výrobcov. Pôjde sa 

v spôsobe separovania ako doposiaľ. Keď budeme mať materiály k separácií, budeme rozdávať 
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občanom.  Budeme dávať žiadosť na vybudovanie zberného alebo spoločného zberného dvora. 

Budeme sa snažiť dohodnúť  technické podmienky aby boli jasné a dobre realizovateľné. 

Ing. Peter Piliar – bolo by dobré ísť do výzvy ale na spoločný zberný dvor . Ľudia s nedajú 

prevychovať zo dňa na deň. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 92/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, 

ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o nakladaní s komunálnym odpadom 

bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na 

internetovej stránke obce dňa 27.11.2015. 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.  

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa na     

plnenie povinnej školskej dochádzky  

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

Jednou z povinností zriaďovateľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec je podľa   § 20 ods. 3 

zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

S účinnosťou  1. septembra 2015  došlo ku zmene školského zákona novelou č. 188/2015 Z.z., kde 

zmeny sa dotkli i náležitostí predmetného zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

ktorá bola ustanovená od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v 

ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Starosta obce 

v spolupráci s riaditeľom základnej školy určia dni a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným 

nariadením. 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie 

je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Uznesenie č. 93/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 

596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej 

tabuli obce dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke obce dňa 27.11.2015. 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 6/2015 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku  

      a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

     S účinnosťou od 1. januára 2010 vstúpil do platnosti čl. II. zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

     Z § 6 ods. 12 nového písm. d) vyplýva, že obec je povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia na rok 2016 všeobecne záväzným nariadením. 

     Obec môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie, a to zmenou 

všeobecne záväzného nariadenia. Výška dotácie sa môže určiť v rozličnej výške alebo v rovnakej 

výške na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie 

je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 94/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 v zmysle § 6 ods. 3 
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zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke 

obce dňa 27.11.2015. 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016. 

 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

Stanovisko hlavého kontrolóra spracované v zmysle §18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znené neskorších predpisov spracovala a na zasadnutí predniesla Ing. Soňa Bridišová- hlavná 

kontrolórka obce. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 95/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na rok 2016 

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2016, orientačne na roky 2017,2018  

 

Starosta – obec je v dobrej finančnej kondícií. Nikdy v živote nebola táto obec finančne na tom tak 

dobre ako teraz. Snažíme sa vyžívať financovanie z cudzích zdrojov. Je potrebné využiť poslednú 

šancu aká tu teraz je a to plánovacie obdobie eurofondov 2014 – 2020, všetky relevantné projekty 

sa pokúsiť financovať z  cudzích zdrojov. Rozpočet je spracovaný dobre, ale nevieme, čo nám 

doba prinesie. Zistili sme, že bojler , ktorý sa nachádza v budove pri futbalovom ihrisku je možné 

napojiť  na slnečné kolektory.   

p. Jančo Stanislav – predseda finančnej komisie prečítal stanovisko finančnej komisie, ktoré tvorí 

prílohu zápisnice.  

p. Molentová Roman – prečítala  pripomienky Ing. Jozefa Duraja k návrhu rozpočtu , doručené na 

obecný úrad 11.12.2015. Pripomienky tvoria prílohu zápisnice.  

Ing. Jančová Janka – účtovníčka obecného úradu – rozpočet je vypracovaný nad rámec legislatívy. 

Pripomienky Ing. Jozefa Duraja sa týkajú prevažne korektúry textovej časti. Ing. Duraj Jozef 

v pripomienkach žiada do priorít obce na rok 2016 doplniť v časti neinvestičné akcie „ 

Zabezpečenie rekonštrukcie obecného jarku nad záhradami občanov zo Smrekovej ulice 

s predpokladom finančnej čiastky ......eur z rozpočtu obce “. Zdôvodnenie zaradenia tejto priority : 

na základe písomnej žiadosti občanov zo Smrekovej ulice, v súlade so zápisnicou o priebehu 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 21.05.2015  a v súlade s uznesením 

číslo 45/2015.  

Finančná komisia riešila a v prípade, že na opravu jarku treba len pracovnú silu netreba 

vyčleňovať financie. Prostriedky na to vyčlenené máme, ale treba uviesť čo sa tam vlastne má 

robiť, či tam treba kocky alebo niečo tam treba betónovať.  Komisia pre životné prostredie obec 
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prejde a určí prioritné akcie. Máme rozpočtové opatrenia a z rozpočtu sa môžu financie  vyčleniť 

aj neskôr.   

Starosta - v tomto prípade občania dali písomnú žiadosť, ale sú tu aj ústne žiadosti ohľadom 

jarkov. Ak rozhodne obecné zastupiteľstvo  urobíme verejné obstarávanie, objednáme firmu 

a budeme robiť jarky po celej obci. S našimi aktivačnými pracovníkmi sa to urobiť nedá.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 96/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.schvaľuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

zostavený návrh rozpočtu na rok 2016, po pripomienkovaní v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

-v príjmovej časti               432.044 € 

-vo výdavkovej časti          432.044 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 31.500 € 

-v príjmovej časti                         0 € 

-vo výdavkovej časti           31.500 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 31.500 € 

 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 31.500 € 

II.berie na vedomie 

a)stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2016 

b)orientačný návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018. 

 

13. Zámer na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov  

 

Starosta – s Agrospoločnosťou a.s. Polomka máme súdny spor ohľadom omeškania platieb za 

prenájom obecných pozemkov , ktoré sme prenajali Agrospoločnosti a.s. Polomka na 5 rokov. 

Súdne pojednávanie bolo odročené a dnes bol na obecnom úrade p. Oceľ, ktorý prisľúbil, že 

všetko uhradí do 15.1.2016. Ak nezaplatí bude súdne pojednávanie.  

 

Ing. Jančová Janka -zámer na priamy prenájom pozemkov vznikol tým, že občania sa dozvedeli, 

že údajne Agrospoločnosť končí  a na obecný úrad bola doručená žiadosť od Družstva vlastníkov 

oviec z Polomky.  P. Oceľ taktiež požiadal o prenájom týchto pozemkov. Pozemky sa nachádzajú 

v okolí areálu hospodárskeho dvora. 

Hodnota prenajímaných nehnuteľností je 146076 m2 x 0,0262 BPEJ/m2 = 3827,11 €.    Najnižšia 

cena za ktorá sa nehnuteľnosť ponúka je minimálna cena stanovená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov t.j.  1% z hodnoty pôdy, čo činí 38,27 € za rok. 

Kritériom pre hodnotenie je, že budúci nájomca nesmie mať žiadne nevysporiadané záväzky voči 

obci a výška navrhovanej ceny nájmu v EUR/ha/kalendárny rok.  
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Obec vlastní pozemky – zastavanú plochu v okolí stavieb a taktiež pod všetkými stavbami, ktoré 

sú vo vlastníctve Agrospoločnosti a.s. Polomka. Prenájom týchto pozemkov je neporovnateľne 

vyšší ako prenájom poľnohospodárskej pôdy.  

Obecné zastupiteľstvo k tomuto bodu programu neprijalo žiadne uznesenie.   

 

14. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2016   

 

Starosta  - podľa jeho názoru zasadnutie obecného zastupiteľstva stačí 1 krát za dva mesiace 

p. Jančo Stanislav – navrhuje zvolávať zasadnutia každý druhý mesiac  a v prípade potreby sa 

môže zvolať mimoriadne zasadnutia. Návrh na termíny zasadnutí poslanci po prerokovaní upravili 

nasledovne :  

21.01.2016 o 18.00 hod. 

31.03.2016 o 18. 00 hod. 

26.05.2016 o 18.00 hod. 

23.06.2016 o 18.00 hod. 

29.09.2016 o 18.00 hod. 

24.11.2016 o 18.00 hod 

15.12.2016 o 18.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6         (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Zdenko  Šándor, 

                                      Miroslav Nikel )              

                proti :  1     ( Ing. Peter Piliar ) 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 97/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  pracovný kalendár zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2016. 

 

15. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ p. Pánis –PAMI) 

 

Ing. Jančová Janka – p. Pánisovi k 31.12.2015 končí nájomná zmluva  s obcou Bacúch. Obec mu 

prenajala svoje pozemky v areály hospodárskeho dvora na dobu 5 rokov. Na uvedených 

pozemkov vlastní p. Pánis  stavbu  Pílnice a administratívnu budovu  ( vrátnicu ). Zároveň 

požiadal aj o odkúpenie uvedených pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Uznesenie č. 98/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti  p. Pánisa PAMI zo dňa 15.12.2015 

o prenájom pozemkov zastavaných   stavbami v osobnom vlastníctve schvaľuje  na základe § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom 

pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 802, katastrálne územie Bacúch, ktorých výlučným 

vlastníkom je obec Bacúch, ktoré tvoria časť zastavanej plochy – areálu hospodárskeho dvora 

o výmere 3525 m2, na obdobie nájmu od 1.1.2016 na dobu neurčitú, na účely drevospracujúceho 

podniku, v cene nájomného 0,33 eur/m2 ročne, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je zastavanosť predmetných pozemkov stavbou Pílnice a administratívnej stavby (vrátnice) vo 

vlastníctve p. Pánisa, zapísaných na LV č. 1741 a 1744. 

 

16. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (žiadateľ Agrospoločnosť Polomka s.r.o.) 

 

Firma Agrospoločnosť a.s. Polomka požiadala o prenájom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce 

Bacúch .  

p. Jančo Stanislav – ak si niekto chce niečo prenajať najprv by nemal byť prenajímateľovi  nič 

dlžný. Ak si Agrospoločnosť neplatí, máme možnosť získať stavby v jej vlastníctve exekučným 

príkazom a nájsť schopného človeka, ktorý bude poriadne hospodáriť. 

p. Nikel Miroslav -  on je toho názoru aby Agrospoločnosť a.s.  z areálu odišla. Budovy, ktoré 

vlastní sú v dezolátnom stave a ak by obec aj nejakú získala musela by do nej veľa investovať.  

Ing. Piliar Peter – na tomto zasadnutí  to nevyriešime. Ako si on pamätá už aj pred 10 rokmi sme 

chceli získať niekoho, kto by tam hospodáril. Navrhuje tento bod programu presunúť na budúce 

zasadnutie, keď budeme vedieť či firma Agrospoločnosť uhradila všetky záväzky voči obci 

Bacúch.  

K uvedenému bodu obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie. 

 

17. Diskusia 

 

Starosta -  vzhľadom na to, že sa zaujímame o eurofondy, ale nakoľko nemáme schválený nový 

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce potrebuje aby poslanci schválili predĺženie 

platnosti starého na dobu, kým nebude schválený nový.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 99/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Bacúch  do dátumu schválenia nového programu.  

 

Ing. Jozef Duraj – prečítal a tiež v písomnej forme do zápisnice doložil  písomné podklady do 

diskusie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a pre overovateľov zápisnice o priebehu zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Bacúchu, ktoré tvoria prílohu zápisnice 

p. Cesnak Ján – chce sa prihlásiť za správcu separovaného zberu v obci. Naučí občanov separovať 

odpad.   
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18.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Miroslav Nikel  

 

Anna Senková 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


