
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 21.01.2016 

Č.j. 1/2016 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 21.01.2016 o 18.00 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 , Mgr. Martin Duraj 

 

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  : 

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.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

8.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2016 

9.   Záznam o kontrole zúčtovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2015 

10.  Žiadosť   o príspevok na rok 2016 (FK 09 Bacúch) 

11. Žiadosť o príspevok na rok 2016 (FK Horehron) 

12.  Žiadosť o príspevok na rok 2016 (Folklórna skupina Bacúšan) 

13.  Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (pod hospodárskym dvorom Bacúch     

a poľnohospodárskej pôdy) 

14.  Diskusia 

15.  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 7 poslanci.   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.  Starosta oznámil, že  zo zasadnutia sa bude 

robiť zvukový záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.01.2016   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený v predstihu k naštudovaniu.  

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo 

doplňujúce návrhy.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2016 

 

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

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Stanislava Janča a Ivetu Muchovú za overovateľov zápisnice.  
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4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie predsedu a členov   návrhovej komisie .  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Mgr. Martina Duraja 

za predsedu návrhovej komisie, Ing. Petra Piliara a Ing. Zdenka Šándora za členov návrhovej 

komisie. 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

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

konaného dňa 15.12.2015 uznesenie č. 98/2015- Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce ( 

žiadateľ p. Pánis, PAMI ). Zmluva je podpísaná a zverejnená. 

 

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 pracuje na projektoch Kamerový systém v obci Bacúch, Stavebné úpravy na dome 

smútku a Technické a technologické vybavenie zberného dvora z Programu rozvoja vidieka SR. 

Dnes sa otvárali obálky na verejné obstarávanie na  kamerový systém, celú dokumentáciu sme 

poslali na kontrolu úplnosti a správnosti. Ohľadom stavebných úprav na dome smútku sme 

požiadali životné prostredie o povolene na výrub drevín, rastúcich v jeho blízkosti. Rastie tam aj 

invázna krovina, na výrub ktorej  nám dalo životné prostredia tiež súhlas. Jednal o spracovaní 

projektu na zberný dvor ale problém je v tom, že máme malý počet obyvateľov.  

- jednal s neziskovou organizáciou Europa Progres n.o., ktorá  je určená pre zmiernenie finančnej 

záťaže občanov ale aj obci, ktoré majú posudzovať a vykonávať opatrovateľskú starostlivosť 

svojich seniorov v domácom prostredí. Pre opatrovaných aj pre opatrovateľky, ktoré sú teraz 

zamestnancami obce by sa nič nezmenilo, len obec by mala nižšie náklady.  

- bol spracovaný návrh projektu – interiér kancelárií obecného úradu. 

- boli sme v Banskej Bystrici prevziať z colného úradu prístupové heslá , nakoľko nám prešli 

ďalšie kompetencie 

- spracovali sme správu pre Bezpečnostnú radu okresu Brezno 

Mgr. Martin Duraj – opýtal sa kedy boli poslanci informovaní o projekte kamerový systém, 

v akom rozsahu sa bude robiť, odkiaľ sa budú čerpať financie, kto robil výzvu na obstarávanie, 

a kto ju spracoval a či sú dodržané termíny. Kto zaplatí projekt a ďalšie veci. Zverejnená bola 

13.1.2016 a 21.01.2016 sa vyhodnocovali ponuky, nie je to 15 dní. Je v platnosti nový zákon č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní.  

Starosta – s poslancami sa rozprávali, asi na decembrovom zasadnutí, keď informoval, že  je tam 5 

oblastí ktoré sa dajú skombinovať. Cesty, ktoré sme chceli robiť nebolo možné skombinovať so 
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stavebnými úpravami Domu smútku, sú osobitne a nemôžeme ísť do ciest aj do úprav Domu 

smútku. So stavebnými úpravami Domu smútku  sa dal skombinovať kamerový systém. Ak ho 

nechceme stačí povedať a okamžite ho  zruší. Kamerový systém potrebujeme aj pre ihrisko a tento 

projekt rieši umiestnenie  prvej kamery na začiatku obce na  ulici Hlavná a poslednej na ihrisku. 

Verejné obstarávanie nám robila externá firma Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o. 

Ing. Janka Jančová – obec bude mať výdavky na spracovanie projektu a na externý manažment, 

pri implementácií projektu z Programu rozvoja vidieka SR. Výdavky obce sú zakomponované 

v rozpočte, alebo sa dajú doplniť rozpočtovým opatrením.  

Ing. Peter Piliar – opýtal sa ako sme vyriešili stavebné úpravy ohľadom kancelárií, o ktorých sme 

jednali na predošlých zasadnutiach, poslanci sa môžu k tomu vyjadrovať. 

p. Romana Molentová – stavebné úpravy nebudú. Ing. Jančová sa presťahuje do kancelárie kde je 

teraz kuchynka. Kuchynka bude vzadu. Tam kde máme vodovod. Dali sme vypracovať návrh 

architektke. Vo všetkých kanceláriách budeme meniť podlahy.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie   
informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom rozsahu 

- o projekte – kamerový systém – obstarávanie 

- o spracovaní projektu na rekonštrukciu Domu smútku 

- o jednaní ohľadom projektu na zberný dvor 

- o jednaní s neziskovou organizáciou Europa Progres vo veci  opatrovateľskej starostlivosti 

- o spracovaní projektu interiérového vybavenia kancelárií obecného úradu 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce Bacúch predniesla Správu o kontrolnej činnosti za 

rok 2015.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel. Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  
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berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 

   
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2016 

 

Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bacúch na I. polrok 2016 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2016 

 

9. Záznam o kontrole zúčtovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2015 

 

Ing. Soňa Bridišová predniesla záznamy o kontrole dotácií, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2005. V roku 2015 boli dotácie poskytnuté 

Futbalovému klubu 09 Bacúch, Folklórnej skupine Bacúšan a Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Bacúch 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

záznam hlavného  kontrolóra o zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce poskytnutých za rok 2015 

subjektom: 

a) Futbalový klub 09 Bacúch 

b) Folklórna skupina Bacúšan 

c) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bacúch 

 

10. Žiadosť   o príspevok na rok 2016 (FK 09 Bacúch) 

 

Žiadosť prečítala p. Romana Molentova. Občianske združenie Futbalového klubu 09 Bacúch žiada 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch o finančný príspevok z rozpočtu obce pre činnosť 
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Futbalového klubu na rok 2016. Jedná sa o finančnú podporu na bežné výdavky spojené 

s činnosťou Futbalového klubu ( mužstvo dorastu a mužstvo mužov) a to na platby futbalovým 

zväzom( servisné poplatky, služby za rozhodcov), prenájom telocvične a šatní počas zimného 

obdobia a prepravu na zápasy a tréningy, v sume 5000,- eur 

Starosta – volal mu p. Kán Ján, že chce na ihrisku vybudovať osvetlenie, zatiaľ preveruje 

možnosti . Futbalisti robia dobré meno obci. 

p. Stanislav Jančo – finančná komisia vyčlenila z rozpočtu 4.500 € na podporu Futbalového klubu 

Bacúch. Vychádzali zo sumy 7000 € z toho 3000 € sa vyčlenilo z rozpočtu na náklady na 

prevádzkovanie ihriska.  Je na poslancoch ako sa rozhodnú. Náklady sa prejavia v roku 2016. 

p. Juraj Dolinský –  máme dve mužstva - dorast aj mužov. Muži hrajú 1.triedu  , dorastenci hrajú 

dlhodobo 3. ligu. Ihrisko si obhospodarujú sami. Chceli  hrať čo najvyššie, ale hrať v 5. lige 

nebolo finančne únosné.  

Mgr. Martin Duraj – všetky tie náklady ohľadom futbalového klubu, obec až príliš investovala do 

ihriska. Mohli by si nájsť nejakého sponzora. Obec zakúpila kosačku, platí elektrinu aj vodu, 

prevádzkovanie bude stáť obec veľmi veľa. Teraz už nebudú platiť za prenájom, nemohli by si to 

odrátať.  

p. Juraj Dolinský – môže povedať, že príspevok od obce je 25 % z ich rozpočtu. Ostatné získavajú 

od sponzorov p. Kán Ján, p. Ivan Dolinský. Nedávajú si zúčtovať svoj čas,  naftu, cesty. Oni 

nechcú obec využívať, ale keď to robíme, robme to na úrovni. Ak to chceme robiť na úrovni 

musíme mať finančné krytie. Všetci už vedia o našom ihrisku. Teraz bude ťažšie si štandard 

udržať.   

Starosta – ihrisko nám nezoberie nik a prispelo k celkovému rozvoju tejto obce. Ľudia, ktorí okolo 

toho robia, snažia sa získať aj sponzorov. Robia okolo ihriska  poriadne  a  so zápalom. Teraz sú 

ohrozené chodecké preteky, ktoré pomohli medzinárodne zviditeľniť obec Bacúch. Boli sme 

vyhodnotený jeden rok na 14. mieste a jeden rok na 15. mieste na svete v rámci hodnotenia 

všetkých športových a organizačných záležitostí.  Všetko je to o ochote ľudí. Keď sa tomu nebude 

nik venovať nič sa nebude robiť.   

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Uznesenie č. 8/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe žiadosti zo dňa 05.11.2015 

schvaľuje 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce a na základe žiadosti Futbalového klubu 09 Bacúch finančný príspevok na bežné 

výdavky spojené s činnosťou futbalového klubu na rok 2016 vo výške 4500 €. 

 

11. Žiadosť o príspevok na rok 2016 (FK Horehron) 

 

Žiadosť prečítala p. Romana Molentvá. 1. Fk Horehron Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 27, 

Závadka nad Hronom v zastúpení prezidentom FK Jánom Tešlárom, Vás týmto žiada 

o poskytnutie príspevku 1500,- €, podľa vzájomnej dohody starostov obcí a vedenia 1. FK 
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Horehron – na zabezpečenie záujmových aktivít pre deti a mládež uvedeného futbalového klubu 

na rok 2016, ktorý vznikol spojením obcí Pohorelá, Závadka nad Hronom, Bacúch a Polomka. 

Príspevok, o ktorý Vás žiadame bude použité na zabezpečenie aktivít tréningových procesov, 

prípravných zápasov, halových turnajov a majstrovských futbalových zápasov. Konkrétny účel 

použitia bude zahŕňať náklady na : doprava na tréningové procesy, doprava na priateľské 

a majstrovské futbalové zápasy, občerstvenie pre rozhodcov, súperov na domácom ihrisku, 

občerstvenie pre žiakov v prípade celodenných aktivít, nákup futbalových dresov a iných 

pomôcok, potrebných pre chod družstva, údržba ihriska a príprava ihriska pred majstrovským 

futbalovým zápasom, poplatky rozhodcom a Stredoslovenskému futbalovému zväzu. 

Voľnočasová aktivita poskytne žiakom efektívne využitie voľného času, upevňovanie zdravia, 

rozvoja kondície.  

P. Stanislav Jančo– finančná komisia tak ako minulý rok nedoporučuje poskytnutie príspevku, 

nakoľko deti z našej obce tam nehrajú. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe žiadosti zo dňa 21.10.2015 

zamieta 

žiadosť FK Horehron, Závadka nad Hronom o poskytnutie dotácie na rok 2016, nakoľko v FK 

Horehron sa neangažuje žiadne dieťa ani mládež vo veku 5-18 rokov  s trvalým pobytom v obci 

Bacúch. 

 

12. Žiadosť o príspevok na rok 2016 (Folklórna skupina Bacúšan) 

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce prečítala p. Molentová – Folklórna skupina Bacúšan žiada 

o zváženia o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Folklórnu skupinu Bacúšan v roku 2016 vo 

výške 1500,- €. Peniaze budú použité na opravy krojov, na nákupy nových súčiastok. 

Konkrétnejšie plánujú tohto roku dve pásma jedno so salašníckou témou, kde by bolo potreba 

zakúpiť k mužskému kroju široké opasky a krpce. Druhé pásmo by malo tému MDŽ, kde by bolo 

potrebné ušiť cca 6-8 kostýmov. Potrebujú tiež dokončiť uniformy pre kurucov. Konkrétne 3 

kabátce a 2 čiapky. Uvedené kostýmy zostávajú v majetku Folklórnej skupiny Bacúšan a budú 

používané v nasledovných rokoch pre prezentáciu obce.  

Starosta – toto tiež je zoskupenie ľudí, ktorí dobre reprezentujú obec. Venujú sa tomu vo svojom 

voľnom čase a dostávajú nás do povedomia sveta a treba ich podporiť. V lete sa predstavili 

galaprogramom, ktorý rezonoval v širokom okolí.   

p. Stanislav Jančo – finančná komisia doporučuje schváliť príspevok pre Folklórnu skupinu 

Bacúcšan vo výške 1500,-€  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 
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Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe žiadosti Folklórnej skupiny Bacúšan zo dňa 13.01.2016 

schvaľuje 

príspevok pre  Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  spojené s činnosťou Folklórnej 

skupiny Bacúšan na rok 2016 vo výške 1500 €. 

 

13. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce (pod hospodárskym dvorom Bacúch     

a poľnohospodárskej pôdy) 

 

Starosta –  Agrospoločnosťou a.s. Polomka zaplatila celú istinu. Budeme žiadať aj zaplatenie 

úrokov z omeškania, ktorý rieši advokátska kancelária.  Konateľ Agrospoločnosti odmieta 

podpísať nájomnú zmluvu na 1 rok ale podpíše len na 5 rokov. Musíme dbať aby si riadne 

realizovali platby, ak nie postupovať ako  teraz.   Pán Oceľ sa pred starostom vyjadril, že tam chce 

chovať ošípané. Ide to znovu naštartovať, robil tam rekultiváciu areálu , chce to oplotiť a chce tam 

nastoliť nový poriadok.  

Ing. Janka Jančová – 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. Predĺženie nájmu na 1 

rok sme konzultovali s JUDr. Hlinkom, ale  Agrospoločnosť dodatok k zmluve o prenájom 

odmietla podpísať. Prenájom zastavenej plochy a poľnohospodárskej plochy musíme chápať ako 

celok.  

Ing. Peter Piliar –  na 1 rok by si žiaden poľnohospodár zmluvu nepodpísal a poľnohospodára, 

ktorý by mal vypracovaný dlhodobý zámer je ťažké nájsť. Prikláňa sa k tomu aby sa to prenajalo 

firme Agrospoločnosť. O odpredaji ani neuvažujeme.  

Ing. Zdenko Šándor – do novej zmluvy treba taktiež zakomponovať, že keď nebude platiť načas, 

bude platiť penále.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

navrhuje 

starostovi obce uzatvoriť zmluvu s Agrospoločnosťou Polomka s.r.o. na dobu 5 rokov v súlade s § 

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

z dôvodu hodného zreteľa, ktorým je zastavanosť predmetných pozemkov stavbami vo vlastníctve 
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Agrospoločnosti Polomka s.r.o., ktoré slúžia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri 

prevádzkovaní podniku ako celku v k.ú. Bacúch. 

 

14. Diskusia   

 

p. Romana Molentová prečítala žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

Bacúch – Výbor ZO JDSD Bacúch pripravuje pre svojich členov v rámci jubilejného roku 2016 – 

15. Výročie založenia ZO JDS akcie, ktoré by im mali pripomenúť uplynulých 15 rokov členstva. 

Väčšina z našich 50 seniorov je v organizácií už od jej založenia. Naplánované akcie by mali byť 

poďakovaním pre nich za ich aktívnu činnosť a reprezentáciu nielen našej organizácie, ale i našej 

obce v rámci okresu, ale i kraja . Keďže sme nezisková organizácia a nevlastníme ani IČO 

príspevok 2 € za člena v žiadnom prípade nemôže pokryť aspoň čiastočne výdavky na plánované 

akcie, obraciame sa teda na obec Bacúch v zastúpení p. starostu a členov Obecného zastupiteľstva 

o poskytnutie možných finančných prostriedkov z rozpočtu obce, aby sme mohli dôstojne 

pripraviť niektoré naše plánované akcie. Ide najmä o akcie :  

účasť na X roč. OŠH v Michalovej, , účasť na XV. roč. OP SSS v Hronci, účasť na XV. roč. 

Okresného zrazu turistov seniorov v Osrblí, príprava osláv 15. výročia založenia ZO JDS Bacúch ( 

kultúrny program, ocenenia + darčeky, občerstvenie), Zabezpečia pre členov organizácie 

poznávací –rekreačný zájazd – drevený kostolík vo Vlkanová-Hronsek a kúpele Patince. 

p. Romana Molentová –  je to súčasť rozpočtu obce, nakoľko JDS nemôže dostať dotáciu, takže 

sme poslancov oboznámili so žiadosťou. Vyjadrí sa k tomu  kultúrna komisia a do marca by sme 

pripravili úpravu rozpočtu, nakoľko oproti minulému roku sme ponížili reprezentačné a na 

dopravu v rozpočte nemáme vyčlenené financie . Jedná sa cca o sumu 1000,-€ . 

Ing. Peter Piliar -  Jednota dôchodcov  je príkladom aj pre mladých ľudí ako by mali takéto 

organizácie fungovať. 

p. Miroslav Nikel – opýtal sa či by sa dal vyriešiť ten jarok , ktorý tečie pri panelovej ceste  od 

majetkov, nakoľko nestačí brať vodu.  Z celej pastvy ide popod majetky do zbernej  šachty pri 

majetkoch a vyteká popri panelovej ceste.  

Starosta – osloví p. Pánisa, aby si jarok vyčistil 

p. Juraj Dolinský – majetky musia mať dezinfekčnú jamu. Je tam urobená meliorácia, ale je 

znefunkčnená.  

Mgr. Martin Duraj- je mu to nepríjemné , ale kotolňa nefunguje ako má. Mala tam ísť aj 

kontrolórka, do dnešného dňa nebola. Z 27.10.2015 je zápis  technika požiarnej ochrany , kde 

konštatuje, že pán starosta má prijať opatrenia ohľadom kotolne a komína, nie je tam žiaden 

záznam.  Prevádzkuje sa aj starý kotol na pevné palivo, ktorý nemá revíziu a ohrozuje 

zamestnancov kotolne, nevedú sa predpísané záznamy. Opäť tam vstupujú nezamestnaní, môže sa 

tam niečo stať. Nevie prečo sa to nedá do poriadku. Nie je komínový štítok a revízia nového kotla 

a pec sa prevádzkuje. Je to hrubé porušenie vyhlášky a  zákona ohľadom prevádzkovanie kotolne. 

Starosta sľúbil, že v lete sa založia regulátory, nezaložili sa.  Je to veľmi nebezpečné. Pri nákupe 

štiepky nedochádza ku kontrole vlhkosti. Spravilo sa to len 1 krát a teraz dodávateľ len niečo 

napíše ručne  do dodacieho listu a nič nedeklaruje. Tá pec sa nám pokazí.  Štiepka je vlhká. Dáva 

návrh aby hlavná kontrolórka skontrolovala kotolňu. 

Starosta – do starej pece sme zakúrili aby sa spálilo staré drevo. Od dodávateľa pece niekoľkokrát 

žiadal revíznu správu a doposiaľ ju neposlal. Komín má certifikát od kominára. Komínový štítok 

sme žiadali a doposiaľ nám ho nedal, ale prisľúbil, že donesie. Štiepka bola teraz vlhká, lebo 

dodávateľovi zmokla, niekto z nej stiahol plachtu. Predtým bola suchá, že sa z nej prášilo.  

Ing. Soňa Bridišová – ona nie je zodpovedná a ani odborne spôsobila kontrolovať kotolňu. Je 

potrebné zavolať bezpečnostného technika.  

Ing. Janka Jančová – zodpovedný za kotolňu je starosta. 
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Mgr. Martin Duraj – ohľadom prevádzky vozidiel ani starosta nevedie záznamy, kedy začal jazdu 

a kedy ukončil jazdu na obecnom aute, podľa prijatej smernice sa to má robiť a má sa to 

vyhodnocovať. Smernice sú staré a musíme ich novelizovať v zmysle zákonov ( ohľadom zákona 

o verejnom obstarávaní ). Navrhuje aby zastupiteľstvo schválilo, aby starosta  dokladoval, každý 

jeden odchod z obce,  kde bol a o čom rokoval, zastupiteľstvo má právo kontrolovať starostu. 

Starosta si nevykazuje služobné cesty. 

Starosta – veľa služobných ciest robím na svojom súkromnom aute a nežiadam preplatiť palivo. 

Keď budem sedieť na obecnom úrade a lepiť v kotolni štítky, táto obec nedostane nič.  

Ing. Peter Piliar – záznam zo služobnej cesty, kde bol jednať prekladá v informáciách o činnosti 

obecného úradu, keď ide o podstatné veci. On chce vedieť, keď ide napríklad do Bratislavy, čo 

vybavil, ale čo bol jednať v Brezne je v rámci jeho povolania.  

Ing. Janka Jančová – pýta sa poslancov či má poslanec právo , keď chce vidieť napr.  podací 

denník , ako starosta chodí na služobné cesty, či chcú všetci poslanci chodiť na obecný úrad 

kontrolovať dokumenty, alebo či veria hlavnej kontrolórke, alebo ju prepustíme.  Hlavný kontrolór 

si musí dopredu vyžiadať doklady a nie okamžite mi predložte doklady. Značne to vyrušuje to od 

práce. Poslanec Mgr. Martin Duraj príde na obecný úrad a žiada aby mu okamžite boli ukázané 

doklady, ktoré si vyžiada.  

Ing. Soňa Bridišová – robila personalistiku v nemocnici, a keď ju nejaký úrad chcel kontrolovať, 

dopredu jej napísal aké doklady si má ku kontrole pripraviť . Taktiež ani ona,  ako kontrolórka 

obce si nemôže dovoliť žiadať okamžité predloženie dokladov. Musí povedať dopredu čo chce 

kontrolovať a čo jej majú  zamestnanci pripraviť .  

Starosta –  na účte máme o 100 000,- € viac ako keď nastupoval za starostu, urobilo sa ihrisko, on 

nie je odkázaný voziť sa na obecnom aute a väčšinou jazdí  na svojom aute. Toto plánovacie 

obdobie je posledné plánovacie obdobie, kedy môžeme získať financie z európskej únie. Ak bude 

starosta sedieť na stoličke nevybaví nič. Požiada právnika o stanovisko čo je nárokovateľné   zo 

strany poslanca,  a v akom časovom horizonte, lebo tak chodiť a  vyrušovať z práce je nemožné.  

Mgr. Martin Duraj – on nekontroluje, on žiada informácie aby mohol zastupiteľstvu predložiť čo 

sa nerobí. Poslanci budú len sedieť a počúvať čo im starosta rozpráva. Neverí starostovi ani 

hlavnej kontrolórke. On má právo nahliadať do dokumentov.  

p. Anna Senková – zvolili sme hlavnú kontrolórku a má plnú dôveru. 

Ing. Zdenko Šándor – starosta pracuje nie 8 hodín ale 24 hodín denne.   

Ing. Jozef Duraj – prečítal písomné podklady do diskusie na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

dňa 21.1.2016. Prečítal pozitívne a negatívne hodnotenia.  

Starosta -  budeme nútení zamestnať  jednu pracovnú silu, ktorá bude odpisovať a riešiť odpovede  

rodine Durajovej.     

Mgr. Martin Duraj – na predošlom zasadnutí v diskusií dal  starosta poslancom schváliť uznesenie 

na predĺženie  Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja obce Bacúch a ani im to nevysvetlil. 

Ing. Janka Jančová – toto je rozsiahly písomný príspevok do diskusie. Mal sa poslancom dať 

aspoň 3 dni vopred. Poslanci sa nemôžu vyjadriť na tak rozsiahly dotaz  ihneď.  Ja na poslancoch 

ako sa rozhodnú o čom budú diskutovať,  čo vypustia, a taktiež nie sú povinní na všetko reagovať. 

Je to rozprava.    

p. Romana Molentová – každý má iný štýl písania zápisnice, sú overené overovateľmi. 

Ing. Peter Piliar – v podkladoch od Ing. Jozefa Duraja sú veci, ktoré sa dajú  a tiež opravia hneď. 

Ing. Soňa Bridišová – poslanci sa už skôr dohodli, že sa bude robiť stručný zápis, zápisnica nie je 

doslovný prepis. A poslanci tiež nemusia na každý dotaz  reagovať.  

Vzhľadom na značný rozsah týchto podkladov sa poslanci dohodli, že im podklady do diskusie 

budú preposlané, aby sa k nim mohli vyjadriť na budúcom zasadnutí. 
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15.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Jančo  

 

Iveta Muchová 

 

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


