
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

______________________________________________________ 
 

Napísaná v  Bacúchu dňa 21.02.2019 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z   3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 21.02.2019 o 17.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel,  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  : 

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

obec. úradu, Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce 

 

Program  rokovania :  

 

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Informácia o kritickom stave vodovodu v obci Bacúch 

6.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

7.Správa  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

8.Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

9.Informácia z protipožiarnej kontroly DHZO Bacúch 

10.Zriaďovacia listina DHZO Bacúch  

11.Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 

12.Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

13.Informácia o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Základnej školy Bacúch 

14.Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2018 

15.Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu 

16.Interpelácia poslancov 

17.Diskusia 

18.Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec. Privítal prítomných. 

Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne. 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. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

Na  úvod rokovania oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ a tiež 

prítomný občan obce Bacúch Ing. Jozef Duraj,  robí videozáznam ( dôvod nebol uvedený ) 

 

2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 33/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

program 3. zasadntia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                              

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie číslo 34/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Miroslav Nikel a Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,   

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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          proti : 0 

     zdržali sa:    0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Uznesenie číslo 35/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

volí  

Ing. Milana Boroša za predsedu návrhovej komisie, Ing. Michala Kána a Tomáša Medveďa  za 

členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

5. Informácia  o kritickom stave vodovodu v obci 

 

Starosta  vyzval p. Molentovú, aby  prečítala  korešpondenciu medzi obecným úradom 

a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou  spoločnosťou a.s. a  Stredoslovenskou vodárenskou  

spoločnosťou a.s..  

           Ako prvú prečítala žiadosť z 15.01.2019  o riešenie havarijnej situácie vodovodu v obci 

Bacúch , ktorou starosta obce žiada o neodkladné  riešenie stavu. V posledných rokoch sa a to nie len 

v zimných mesiacoch opakuje nedostatok vody spôsobený menším, pre našu obec však dostatočným  

prítokom vody a množstvom drobných porúch v celej obci . V poslednej dobe len pravidelné nočné 

odstávky časti vodovodu zabezpečujú potrebné množstvo vody,  no súčasne vnášajú odberateľom do 

ohrievačov a iných spotrebičov vody nečistoty, ktoré tieto zariadenia nenávratne poškodzujú. 

Niektorí občania  nahlásili aj zdravotné problémy pravdepodobne spôsobené nečistotami vo vode. 

Ani výdatný zdroj vody napúšťaný do netesného potrubia uvedené problémy nevyrieši . Obec žiada 

riešenie stavu komplexnou výmenou dožívajúceho vodovodu na uliciach Lúčka a Potočná.   

           Obec dňa 05.02.2019 zaslal obidvom vodárenským spoločnostiam  pozvánku na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Dôvodom pozvania je podanie informácií o krokoch , ktoré vodárenské 

spoločnosti  podnikli a v budúcnosti podniknú k náprave problému.  

          Listom z 06.02.2019  Stredoslovenská vodárenské prevádzková spoločnosť , a.s zaujala 

stanovisko, v ktorom uvádza že v technickej evidencii StVPS preverili údaje o technickom stave 

rozvodného vodovodného potrubia na uliciach Lúčka, Potočná  a ul. Záhradná. Na ulici Lúčka 

uvádzajú za roky 2016-2018  5 ks opravených porúch. V rozmedzí rokov 2014 – 2018 nezaznamenali 

v rámci evidencie „ štandardov kvality“ ani jedinú opodstatnenú sťažnosť vo veci problémov 

s množstvom alebo nedostatočným tlakom dodávanej vody. Vzhľadom k poklesu výdatnosti vodných 

zdrojov odo dňa 17.12.2018 dovážal prevádzkovateľ vodu cisternami do vodojemu 2-krát do týždňa 
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a denne počas vianočných sviatkov 2018. Odo dňa 29.12.2018 pristúpili k odstávke dodávky vody do 

spotrebiska v čase nočných hodín  a to od 21:00 hod. do 06:30 hod.  s obmedzením na odstavovanie 

jednej ulice v obci t.j. ul. Plaviarska. Vykonávali pravidelné vyhľadávanie skrytých porúch a s ním 

spojené práce v podobe osadenia nových úsekových uzáverov v počte 5 ks. Za obdobie od 

04.12.2018 do 21.01.2019 bolo odstránených 8 ks porúch. StVPS odmieta tvrdenia o dlhodobo 

zanedbanej údržbe verejného vodovodu, resp. nerealizovania obnovy rozvodných vodovodných 

potrubí v obci.  V roku 2009 vlastník vodárenskej infraštruktúry t.j. spoločnosť StVS, a.s.  realizovala 

rekonštrukciu vodovodného potrubia v dĺžke 386 m a 21 ks prípojok. V roku 2017 rekonštruovala 

StVS, a.s. 631,50 m a 28 vodovodných prípojok ul. Chalúpková. V zmysle plánu obnovy spadá 

predmetné potrubie z materiálu oceľ do 3. kategórie s plánovanou obnovou na rok 2021.  Na záver 

StVPS doporučila nárokovať obnovu predmetných vodovodných potrubí z materiálu oceľ na 

zaradenie do investičného plánu vlastníka vodárenskej infraštruktúry  t.j. spoločnosti StVS, a.s.. 

        Listom zo dňa 13.02.2019 oznámili, že na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zástupca 

spoločnosti  nezúčastní. Oficiálne stanovisko k vzniknutej situácií v zásobovaní obce pitnou vodou 

zaujala spoločnosť listom zo dňa 06.02.2019 

       Listom zo dňa 18.02.2019, ktorý bol na obec doručený 21.02.2019,   k riešeniu situácie 

v zásobovaní vodou napísala stanovisko Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská 

Bystrica.  Uvádzajú, že požiadavky smerujúce k zlepšeniu existujúcej  situácie v zásobovaní vodou 

napĺňajú všetky znaky opráv a vzhľadom na skutočnosť, že nedochádza k zmenám základných 

parametrov stavby ( profil , prietok  tlak, atď.) a mali by byť realizované prevádzkovateľom  a to 

nielen ako havarijné stavy. V prípade líniových sietí je potrebný intenzívny dozor nad každou  

z existujúcich sietí a následne do opráv poškodených zariadení resp. jednotlivých prvkov siete, 

opravou trhlín, netesností , výmenou potrubia v porovnateľnej dĺžke  za nové. Na záver uviedli, že 

StVS a.s. Banská Bystrica realizovala na vlastné náklady v roku 2017  v obci Bacúch komplexnú 

výmenu vodovodného potrubia na ulici Chalupkov v dĺžke 631,5m. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 36/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

berie na vedomie  

informáciu o poruchovosti vodovodov v obci Bacúch .  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 

      zdržali sa:  0 
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6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce. Uznesenie č. 

28/2017 zverejnenie   predbežnej  informácie  o prenájme  nehnuteľností  budovy č. 11 a č. 244,  245   

vo vlastníctve obce na internetovú stránku obce- splnené. 

Ďalej previesť nevyhnutnú údržbu a  opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 a garážou č. 536 – 

nesplnené. 

 

7. Správa  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 a tiež zoznam povinností hlavného 

kontrolóra vyplývajúcich z interných predpisov obce prečítala Ing. Soňa Bridišová – hlavná 

kontrolórka obce.  Kontrolovala pokladne, pokladničné doklady, prijaté a vydané faktúry, uznesenia, 

miestne dane a poplatky, smernice o používaní motorových vozidiel, účtovanie sociálneho fondu, 

účtovanie miezd, plnenie povinnej školskej dochádzky, dochádzku . V roku 2018 vykonala 61 

kontrol.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 37/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

   

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

8. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

 

Dňa 17.12.2018 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Okresného  súdu  

Brezno  na  voľbu prísediaceho Okresného súdu Brezno z dôvodu uplynutia  

4-ročného obdobia zvolených prísediacich.  

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Brezno na volebné obdobie 2018 - 2022 

je pre náš územný obvod určený  1 prísediaci. 

Prísediaceho   zvolí obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch z kandidátov z radov  občanov,  ktorí majú 

trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediaceho navrhuje starosta obce v zmysle § 140 ods. 1 

zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.  
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Predpoklady  pre  výkon  funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch  a prísediacich   o zmenách  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších 

predpisov takto: 

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať, 

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 

 

   Obecný úrad zverejnil na svojom webovom sídle dňa 18.12.2018 výzvu na navrhovanie kandidátov 

na voľbu prísediaceho Okresného súdu Brezno do termínu 31.01.2019.  

    Do funkcie prísediaceho sa prihlásil 1 uchádzač a to Mgr. Jana Birková, ktorá  bola zvolená 

v tejto funkcii v predchádzajúcom volebnom období (2014-2018). Uvedená uchádzačka spĺňa všetky 

predpoklady ustanovené zákonom, má skúsenosti aj ako prísediaca Krajského súdu v Banskej 

Bystrici v rokoch 2002-2005, rozširovanie právneho  povedomia v tejto oblasti považuje za svoj 

koníček. Zároveň súhlasí so svojou voľbou prísediaceho Okresného súdu Brezno. 

     Na základe uvedeného v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 druhej vety  zákona č. 385/2000 Z.z.  

navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby zvolilo za prísediacu Okresného súdu Brezno Mgr. Janu 

Birkovú. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 38/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

v zmysle  § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.  o sudcoch a prísediacich, Mgr. Janu Birkovú,  za 

prísediaceho Okresného súdu Brezno. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :   0 

     zdržali sa:  0  

 

9. Informácia z protipožiarnej kontroly DHZO Bacúch 
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Predsedajúci informoval prítomných, že dňa 24.01 2019 bola na obci kontrola  zameraná na 

preverenie pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru obce Bacúch. Boli nám 

uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov .  

Do 15.4.2019 musíme doložiť: 

 -  doklady o zdravotnej spôsobilosti minimálneho početného stavu členov DHZ 

 - záznam o účasti na zdokonaľovacej previerke, dokumentáciu taktických cvičení a previerkových  

   cvičení 

-  knihu o výkone služby ( strážnu knihu), knihu ohlásených prípadov 

-  dokumentáciu o zdolávaní požiarov, poplachový plán 

Do 30.08.2019 musíme doplniť materiálno-technické vybavenie DHZO : 

-respirátor jednorazový   20 ks 

-pracovný plášť do dažďa  12 ks 

-záchranné vesty 2 ks 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 39/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

   

I.berie na vedomie 

informáciu o protipožiarnej kontrole vykonanej dňa 24.01.2019 Okresným riaditeľstvom Hasičského 

a Záchranného zboru v Brezne na preverenie  pripravenosti a akcieschopnosti DHZO obce  Bacúch 

a jeho materiálno-technického vybavenie. 

II.odporúča  

starostovi obce, aby informoval obecné zastupiteľstvo o odstránení nedostatkov uvedených  v zápise 

pod bodmi 1-6 z kontroly dňa 24.01.2019. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

10. Zriaďovacia listina DHZO Bacúch  

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

 

V súlade s tematickou kontrolou protipožiarnej ochrany DHZO Bacúch vykonanou 24.01.2019 

zameranou na pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej materiálno – technické 

vybavenie bolo nevyhnutné  prikročiť aj k aktualizácii zriaďovacej listiny DHZO Bacúch a to 

celkového počtu členov hasičskej jednotky, jej materiálno – technického vybavenia a definovania 

základného účelu, predmetu činnosti, vymedzenia majetku a financovania DHZO. 

 



 

8 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 40/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje 

zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Bacúch s účinnosťou od 1.3.2019. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

11. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 

Predseda komisie Ing. Zdenko Šándor uviedol, že komisia zasadala 22.01.2019. Na zasadnutí 

prítomných informovala Ing. Jančová, ekonómka obce o počte žiakov v MŠ (11) a ZŠ (18)  

a o klesajúcich počtoch pre budúce roky ( 2019 MŠ 9 a ZŠ 13, 2020 MŠ 5 a ZŠ 12 ). Z toho 

vyplývajú aj nároky na dofinancovanie prevádzky MŠ a ZŠ. Pri prevádzke dvoch tried alebo jednej 

triedy bude rozdiel dofinancovania obcou 6000 EUR v neprospech dvoch tried  ( učiteľka naviac ) . 

Návrh bol zachovať vyučovanie v dvoch zmiešaných triedach  i napriek zvýšenej dotácie zo strany 

obce. Ponúknuť žiakom benefit pri štúdiu na našej škole. Zabezpečiť prevádzku školskej družiny do 

16.30 hod. s využitím vyučujúceho z MŠ. Prváci v šk. roku 2019/2020 vyučovanie samostatne bez 

zlúčenia s 3-tím ročníkom. Predseda komisie ďalej prečítal plán kultúrnych  a športových podujatí na 

rok 2019. Ako najvýznamnejšiu  udalosť,  na príprave ktorej je potrebné začať pracovať je 745. 

výročie obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 41/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

berie na vedomie 

správu kultúrno-školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 a  

plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 
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     zdržali sa:  0 

 

12. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

 

Predseda kultúrno – školskej a športovej komisie informoval o stretnutí s rodičmi , kde riešili situáciu 

v MŠ a ŽŠ  a o klesajúcich počtoch pre budúce roky.  V MŠ je teraz 11 a v ZŠ 18  detí. Pre budúce 

roky 2019 MŠ 9 a ZŠ 13, 2020 MŠ 5 a ZŠ 12 . Z toho vyplývajú aj nároky na dofinancovanie 

prevádzky MŠ a ZŠ. Pri prevádzke dvoch tried alebo jednej triedy bude rozdiel dofinancovania 

obcou 6000 EUR v neprospech dvoch tried ( učiteľka naviac ) . Navrhli zachovať vyučovanie 

v dvoch zmiešaných triedach i napriek zvýšenej potrebe dotácie zo strany obce. Ponúknuť žiakom 

benefit vo forme školských pomôcok na začiatok školského roku. Zabezpečiť prevádzku  školskej 

družiny do 16,30 hod. s využitím vyučujúceho z MŠ a krúžkovej činnosti 15,00 až 16,30 hod. Pre 

krúžkovú činnosť využiť rodičov a starých rodičov žiakov našej školy, ochotných venovať deťom 90 

min. zo svojho voľného času. Prváci v šk. roku 2019/2020 vyučovanie samostatne bez zlúčenia s 3-

tím ročníkom. Takéto riešenie môže získať ďalších prvákov zo susedných obcí. Ešte jedno riešenie 

bol návrh vytvoriť alokované pracovisko základnej umeleckej školy , zatiaľ pre výtvarný odbor aby 

žiaci nemuseli dochádzať do Heľpy jeden alebo dva dni v týždni v popoludňajších hodinách by mali 

vyučovanie. Mohol by sa vyučovať aj nejaký hudobný nástroj, o ktorý by bol záujem . Je potrebné 

aby starosta obce vstúpil do rokovania so starostom obce Heľpa a aby dohodli spoluprácu. 

Starosta – osobne dúfa, že školu dokážeme udržať aby sme tu udržali mladých. Mysli si , že je dobrý 

nápad ZUŠ ak by sa nám to podarilo vybaviť.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 42/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe správy kultúrno-školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

 

berie na vedomie 

a)analýzu a financovanie Základnej školy s predpokladaným nástupom počtu žiakov v školskom 

roku 2019/2020 a v školskom roku 2020/2021  

b)zachovanie vyučovania v dvoch triedach v školskom roku 2019/2020 

c)nákup učebných  pomôcok a školských potrieb pre žiakov základnej školy za účelom 

skvalitnenia vyučovacieho procesu v budúcom školskom roku  

d)možnosť zapájať rodičov do záujmového vzdelávania formou krúžkovej činnosti v školskom 

roku 2019/2020 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

13. Informácia o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Základnej školy Bacúch 
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Predsedajúci -  po odchode riaditeľky PaedDr. Brozmanovej, má ZŠ Bacúch len poverenú riaditeľku. 

Vyplynula obci povinnosť vyhlásiť výberové konanie,  termín uzávierky je 25.2.2019. Zatiaľ sa nám 

nik neprihlásil.  

    

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 43/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

informáciu o vyhlásenom výberovom konaní na riaditeľa Základnej školy Bacúch, na 5-ročné 

funkčné obdobie, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle obce a stránke ministerstva vnútra dňa 

6.2.2019 s termínom uzávierky prihlásenia do 25.02.2019. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

14. Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2018 

 

P. Molentová prečítala zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018 

Obstaraný majetok v priebehu roka 2018 nebol zaradený do  hodnoty majetku nakoľko tvorí 

nedokončené investície v hodnote 1 227,20 eur. 

Dlhodobý majetok obce tvorí k 31.12.2018 hodnotu vo výške 1 642 707,88  eur. 

Nedokončené investície (obstaranie) vo výške 1 259 335,92 eur, z toho obstaranie na územný plán 

obce vo výške 4573,75 eur.  Stav pohľadávok k 31.12.2018 vo výške 14.349,20 eur a stav záväzkov 

vo výške 31.195,22 eur. 
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 44/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                      

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

 

 

 

15.  Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu 

 

 Predsedajúci uviedol, že sme mali v mesiaci december 2018 kontrolu v miestnej knižnici a z dôvodu 

dodržania zákona o ochrane osobných údajov je potrebné schváliť dodatok .  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 45/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  
dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu  schváleného 

dňa 23.06.2016. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

16. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

17. Diskusia 

 

p. Martin Duraj – dlhodobo sa zaoberá problematikou vody a môže uviesť, že bývalý starosta , ktorý 

je v dozornej rade vodárni, zamlčoval veci, kde mal riešiť tieto otázky. On má presnú evidenciu. 

Poruchy boli na ulici Hlavná 5 porúch nie len na ulici Chalupková a ešte ďalšie. Keď majú poruchu 

musia potrubie preplachovať a musí tiecť čistá voda, to im ukladá zákon. Starostovi doniesol ukázať 

vodu aká špinavá mu tečie. Deň pred odobratím vzorky robili chlórovania  a potom majú vodu 

v poriadku. Nemajú presnú evidenciu , kedy bolo vodovodné potrubie  urobené. Rúrky,  ktoré boli 

vtedy dávané boli nekvalitné a preto tečie hrdzavá voda.  

Navrhuje aby obec využila petičný zákon a petíciu dala na vládu, aby to riešila. Treba pripraviť 

petíciu. Vodárenská spoločnosť nám to nevyrieši.  Aj jemu napísali z vodárni, že 96 domov nemá 

vybudovaný vodomer. Poslanci nech prejdú po obci a nech nútia občanov aby si vodomery zriadili. 

Treba prijať VZN.     
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Starosta  - situácia sa bude ďalej riešiť, máme vyjadrenia od vodárni a podnikneme nejaké kroky aby 

došlo k náprave. Skúsime ľudí vyzvať aby si zriadili vodomery.  

 

18. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Miroslav Nikel 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                                   starosta obce 

 


