
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 21.05.2015 

Čj.4/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 21.05.2015 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, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar 

 

 

N e p r í t o m n í  : 
 

O s p r a v e d l n e n í : 
Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

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

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

 
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.   Prehľad kontrolnej činnosti za rok 2014  

7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

8.   Návrh na nomináciu za člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

9.   Smernica na prevádzkovanie motorových vozidiel 

10. Príspevok pre farský úrad Bacúch 

      11. Informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ – zateplenie budovy . 

      12. Riešenie  prevádzkovania futbalového ihriska, kolaudácia.  

      13. Otvorený list Ing. Mareka Nikla pre obecné zastupiteľstvo.  

14.Diskusia 

15.Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

Predsedajúci Ing. František Kán, starosta obce privítal prítomných a ospravedlnil poslanca Ing.  

Zdenka Šándora, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutie zo zdravotných dôvodov a poslankyňu 

Ivetu Muchovú, ktorá sa nezúčastnila z rodinných dôvodov. Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo 

zvolané o týždeň skôr.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení. Ďalej 

konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 5 poslanci.  

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

zriadení uznášania schopné.   

 Poslanec Mgr. Martin Duraj oznámil prítomným, že zo zasadnutia bude robiť súkromný zvukový 

záznam pre osobné účely.  Starosta na úvod sedenia oznámil, že  aj obecný úrad bude robiť 

zvukový záznam pre svoje potreby. 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.05.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a zároveň informoval, že k návrhu 

programu bola požiadavka na jeho doplnenie. Poslanec Mgr. Martin Duraj požiadal o doplnenie 

troch bodov: 

1.Informácia o rekonštrukcii ZŠ s MŠ - zateplenie budovy 

2.Riešenie prevádzkovania futbalového ihriska, kolaudácia 

3.Interpelácia poslancov 

v tejto súvislosti predsedajúci podotkol, že uvedené informácie má pripravené v bode: Informácia 

o činnosti obecného úradu. Zároveň navrhol poslancom, aby obecné zastupiteľstvo  hlasovalo ku  

každému bodu navrhnutému na doplnenie zvlášť. Pokiaľ by došlo k doplneniu, body budú zaradené 

pred diskusiou od poradového čísla 11. 

      Ďalšia požiadavka na doplnenie do programu je požiadavka Ing. Mareka Nikla vo veci 

otvoreného listu pre obecné zastupiteľstvo. 

 

Starosta dal postupne hlasovať: 

 

1. Najprv za navrhnutý program, obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch hlasovalo nasledovne: 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5  (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Mgr. Martin  

                                Duraj )        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo predložený program obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.05.2015 . 

 

2. Starosta dal hlasovať o zaradení bodu Informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ – zateplenie budovy  

do programu  : 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      5  (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Mgr. Martin  

                                  Duraj )        

                proti : 0         
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                 zdržali sa: 0    

Obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo doplnenie bodu 11: Informácia o rekonštrukcii ZŠ 

a MŠ – zateplenie budovy . 

 

3. Starosta dal hlasovať o zaradení bodu: Riešenie prevádzkovania futbalového ihriska, kolaudácia   

    do programu  : 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      5  (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Mgr. Martin  

                                  Duraj )        

                proti : 0         

                 zdržali sa: 0    

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo doplnenie bodu 12: Riešenie  

prevádzkovania futbalového ihriska, kolaudácia.  

 

4.Starosta obce  dal  hlasovať o zaradení bodu: Interpelácia poslancov   

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      1   ( Mgr. Martin Duraj )        

                proti : 3   (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo )        

                 zdržali sa: 1 ( Anna Senková )    

 

Bod: Interpelácia poslancov nebol do programu zaradený. 
 

5.Starosta podal návrh na doplnenie programu o bod:  Otvorený list Ing. Mareka Nikla pre obecné 

zastupiteľstvo. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      4  (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo )        

                proti : 0         

                 zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj )    

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo doplnenie bodu 13: Otvorený list Ing. Mareka Nikla 

pre obecné zastupiteľstvo.  

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu  určilo : 

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Anna Senková, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

V zmysle pripraveného návrhu uznesenia Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch zvolilo Stanislava 

Janča za predsedu návrhovej komisie, Ing. Petra Piliara a Mgr. Martina Duraja za členov návrhovej 

komisie. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce .  

 

6.  Prehľad kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 predložila Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce 

Bacúch.  Správa tvorí prílohu zápisnice.  

Mgr. Duraj Martin   – kontrolórka podľa zákona  predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Kontrolórka nedodržala 

termín a taktiež nie je spokojný s vypracovaním správy a navrhuje ju prepracovať.  
Ing. Bridišová – každá kontrola má záznam a  termín 60 dní nebol dodržaný lebo prebiehali nové voľby 

kontrolóra.  
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie prehľad kontrolnej činnosti za rok 2014 

prednesený hlavnou kontrolórkou obce Bacúch 

 

Prítomní poslanci:    5 

Hlasovali za :            4 (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo  )                                 

               proti :         0   

               zdržali sa :  1 (Mgr. Martin Duraj ) 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

-  Poďakoval Stanislavovi Jančovi, ktorý ho 3 týždne zastupoval z titulu jeho dočasnej pracovnej 

neschopnosti. 

-  Dňa 16.04.2015 poslala Okresná prokuratúra Brezno žiadosť o poskytnutie súčinnosti  na 

preskúmanie zákonnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 12/2015 zo dňa 

29.01.2015. Na prokuratúru bol 10.04.2015 doručený podnet, na základe ktorého požiadala  

o zapožičania úplného originálu spisu, resp. originálov písomných podkladov vzťahujúcich sa 

k zasadnutiu OZ obce Bacúch dňa 29.01.2015 a k zasadnutiu dňa 26.3.2015. Zároveň požiadali 

o písomné vyjadrenie k podnetu podávateľa, ako aj o vyjadrenie k vyhláseniu voľby hlavného 

kontrolóra. Všetko im bolo doručené.  

-Poskytovali sme súčinnosť pri riešení opatrovania p. Chovanca Ivana a Chovanca  Stanislava. 

Zatiaľ sa o nich stará sestra. 
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-Dňa 18.5.2015 bola na úrad doručená žiadosť Martina Duraja podpísaná susedmi  o rekonštrukciu 

obecného jarku nad záhradami občanov zo Smrekovej ulice. V žiadosti uvádzajú, že dochádza 

poškodzovaniu a znehodnocovaniu súkromného majetku v dôsledku priesaku a zatekania vody 

a splaškov z obecného jarku na ich úžitkové plochy.  Navrhujú aby boli  finančné prostriedky na 

rekonštrukciu jarku zahrnuté v rozpočte obce na budúci rok  a schválené obecným zastupiteľstvom. 

V prípade nevyhovenia žiadosti, vykonajú ďalšie právne úkony na dosiahnutie nápravy.  Starosta 

uviedol, že toto je problém celej obce, registruje ústne žiadosti obyvateľov o opravu jarkov z celej 

obce.  Keď poslanci schvália v rozpočte,  na budúci rok sa môžu robiť jarky.  

 

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

v nasledovnom rozsahu: 

- o zastupovaní starostu počas dočasnej pracovnej neschopnosti   

- o poskytnutí súčinnosti Okresnej prokuratúre Brezno v prípade preskúmania zákonnosti 

uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015 ( voľba hlavného 

kontrolóra )  

- o poskytnutí pomoci pri vybavovaní opatrovateľa pre p. Chovanca  Ivana a Chovanca 

Stanislava 

- o úprave jarku na ulici Smreková s možnosťou zahrnutia do rozpočtu na budúci rok 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

     

  8.  Návrh na nomináciu za člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  

 

Ing. Jančová predniesla dôvodovú správu. 

 

Dôvodová správa: 

 

Dňa 26. mája 2015 sa bude konať riadne Valné zhromaždenie akcionárov Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Súčasťou programu Valného 

zhromaždenia je aj Voľba členov dozornej rady.  Medzi obce v rámci stredného Slovenska, ktoré sú 

akcionármi Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,  patrí aj obec Bacúch s majetkovým 

podielom akcií 0,13 %.  Nominácia člena v dozornej rade sa preto z uvedeného dôvodu čestne viaže 

na zástupcu z obcí alebo miest. V súčasnosti sa tejto cti dostalo starostovi obce Bacúch, a to  na 

podnet starostky obce Predajná p. Tatiany Čontofalskej. Obec Predajná ako jeden z akcionárov 

( zároveň aj na doporučenie starostov iných obcí z Horehronia ako akcionárov)  listom zo dňa 

17.2.2015 podala v zmysle čl. VI ods. 4 stanov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosť návrh na 

nomináciu starostu obce Bacúch, Ing. Františka Kána. Aby návrh na nomináciu za člena dozornej 

rady prebehol v súlade so stanovami, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vyjadrilo 

svoje stanovisko na nomináciu tejto kandidatúry a predovšetkým podporilo tak účasť svojho 

zástupcu s majetkovou účasťou obce v členstve dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti. 

    Zároveň uvádzam, že členstvo v tomto orgáne je v súlade s čl. 5 ods. 4)  písm. c)  ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov, kde sa zákaz vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú 
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nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára nevzťahuje na zastupovanie obce v orgánoch 

právnických osôb s majetkovou účasťou obce.   
 

Starosta obce ďalej uviedol, že uvedená funkcia nie je honorovaná. 

Mgr. Duraj Martin  – prečo starosta neinformoval poslancov, že bol nominovaný. Informoval ich, 

že sa zúčastnil zasadnutia Združenia miest a obcí Slovenska, ale že ho nominovali do tejto funkcie 

im nepovedal. Starosta stále rozpráva, že má veľa roboty, že nestíha, je zaneprázdnený a teraz chce 

prijať takúto funkciu. Nemá čas na  ČOV, kanalizáciu na ZŠ, je veľa problémov, treba ich riešiť 

Treba mu študovať zákony, lebo ich neovláda a čo chce robiť v kontrolných orgánoch. Medzi 

občanmi rozpráva , že v septembri končí a teraz chce prijať takúto funkciu. Pýta sa načo. Nech sa 

vyjadria aj ostatní poslanci.  

Starosta – nemal potrebu informovať poslancov o nominácií a tiež nominácia neznamená, že ho aj 

zvolia  

p. Nikel Miroslav – táto funkcia môže obci len pomôcť, pre obec je to prínos 

p. Jančo Stanislav – spôsob vyjadrenia je hlasovanie, nemá potrebu sa k tomu osobitne vyjadrovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.konštatuje, že 

funkcia člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti nie je v rozpore s ústavným 

zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov 

II.súhlasí 

 

s nomináciou starostu obce Bacúch Ing. Františka Kána za člena dozornej rady Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s., ktoré sa uskutoční na riadnom Valnom zhromaždení dňa 26. mája 

2015. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    4   ( Anna Senková,   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 1  ( Mgr. Martin Duraj ) 

                   zdržali sa: 0 

 

9.Smernica na prevádzkovanie motorových vozidiel  

 

 Ing. Jančová predniesla dôvodovú správu . 

 

Dôvodová správa: 

 Už po niekoľkých prerokovaniach na plénach obecného zastupiteľstva predkladá obecný úrad 

k schváleniu vnútornú smernicu pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel. 

Keďže na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch dňa 26.03.2015 boli udobrené normy 

spotreby pre nákladné vozidlo AVIA a pripomienkovanie zo strany poslancov malo uzávierku  do 

14 dní od zasadnutia, obecný úrad predkladá vnútornú smernicu upravenú v častiach, ktoré sú 

zvýraznené (po pripomienkovaní poslanca Ing. Petra Piliara). Poverenie za autoprevádzku bolo 

predbežne prejednané so zamestnancom obce Vladimírom Baboľom – údržbárom, ktorý s návrhom 

zodpovedného zamestnanca súhlasil. 

Pokiaľ by  obecné zastupiteľstvo už nezvažovalo samotný fakt prevedenia skúšky odmerania  

spotreby PHM, doporučujeme smernicu na obecnom zastupiteľstve schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje Vnútornú smernicu pre organizáciu na prevádzku 
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cestných motorových vozidiel  

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

     

10. Žiadosť Farského úradu Bacúch o príspevok 

 

Ing. Jančová informovala prítomných, že žiadosť o príspevok na realizáciu pokrytia dlažby 

v rímskokatolíckom kostole v Bacúchu bola doručená na obecný úrad  12.01.2015. V tejto žiadosti 

sa neuvádzala konkrétna suma. Dňa 20.05.2015 bola žiadosť doplnená o predbežný rozpočet  - 

materiál + práce cca 10.000 €, požadovaný príspevok od obecného úradu   2.000 € a predbežný 

termín realizácie – jún až august 2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti Farského úradu Bacúch zo dňa 9.1.2015 

schvaľuje príspevok pre  Farský úrad Bacúch na bežné výdavky vo výške 2000 €  súvisiace 

s údržbou dlažby v miestnom rímskokatolíckom kostole Svätého Jozefa. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 
 

11. Informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ – zateplenie budovy 

 

Starosta obce uviedol -  zmluva s Environmentálnym fondom na zateplenie budovy nebola 

podpísaná. Po kontrole sme zistili, že zmluva s dodávateľom  v roku 2010 nebola zverejnená. Po 

formálnej stránke projekt začal ešte predchodca, on nebol o ňom informovaný.  V tom období sa 

s tou istou agentúrou riešil projekt na verejné osvetlenie. Nebola alokácia finančného krytia a aj 

preto sa zmluva nezverejnila. Po konzultácií s riaditeľkami ZŠ a MŠ bolo treba riešiť havarijný stav 

budovy a finančné prostriedky boli limitované. Boli vytipované priority, hlavne oprava základového 

muriva. Opätovne sme to začali riešiť, keď bola otvorená výzva z vratiek na zateplenia a vtedy sme 

zistili, že zmluva nebola zverejnená. Dokumentácia bola pri firme ako pri externom manažmente. 

Bolo mu povedané, že sa to môže robiť ak prijmeme uznesenie, že schvaľujeme tento projekt. Boli 

dva právne názory, jeden prijať uznesenia a druhý, že projekt je ohrozený. Nikdy nerobil nič pre 

svoj súkromný záujem a doporučil aby sa urobilo nové verejné obstarávanie. Potom sa stalo to, že 

prišlo ku komunikačnému skratu a firma si doniesla materiál. On povolil len materiál zložiť. 

Nemôže za to, že postavili lešenie. Materiál si odviezli  na svoje náklady.  

p. Bevelaqua Branislav – čo by sa s tým  zverejnením zmluvy dosiahlo, že by sme mali budovu 

zateplenú. Nik si to predsa nezoberie, ostane to tu a slúžilo by to občanom. Ušetrilo by sa na 

energiách.  

p. Medveď Tomáš- hádam si firma len tak sama nedovolí zložiť materiál a postaviť lešenia bez  

súhlasu. 

Mgr. Duraj Martin – vyzýva starostu aj hlavnú kontrolórku obce aby povedali pravdu. Nech 

kontrolórka povie  aký dokument  videla , čo tam bolo a čo a akým spôsobom  kto podpísal. Kto dal 

spracovať projekt v roku 2010. V januári 2011 starosta podpísal verejné obstarávania 
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a vyhodnocoval ponuky. Vyžiadal si doklady  na základe zákona o prístupe k informáciám,  žiadal 

si dokumentáciu o obstarávaní, odovzdaní stavby, zmluvu. Starosta mu povedal, že všetko si nájde 

na internete.  Ak by sa stavba realizovala a zistilo by sa, že zmluva je neplatná, museli by sme 

financie vrátiť.  Starosta zavádza občanov a on mu už neverí ani slovo a vyzýva ho aby odstúpil. .   

Ing. Jančová Janka – keď nebola zmluva zverejnená tak je neplatná. 

Ing. Bridišová Soňa – nevie čo chce počuť. Ona nevedela, že bývalý starosta pripravuje nejaký 

projekt.  Zrušilo sa to .  

PeadDr. Brozmanová Monika – starosta, keď nastúpil do funkcie  riešil havarijný stav školy 

a mesiac po nástupe do funkcie nebol na úrade žiadne dokumenty ohľadom školy ako energetický 

audit a musel sa riešiť havarijný stav. Mesiac po  nástupe do funkcie nie je možné na všetko 

dohliadnuť.  Pracovníci firmy jej povedali, že si tam idú zložiť veci, pri stavaní lešenia bola 

bezpečnosť  zabezpečená.    

Starosta – on verejné obstarávanie nerobil, robil ho externý manažment. Po nástupe do funkcie ho 

kontaktoval 32 dodávateľov, ktorí ho chceli dať na súd aby si plnil  zmluvné záväzky a doklady 

nemal.   Firma keď prišla, mal za to že možno zastupiteľstvo odobrí pôvodné rozhodnutie z roku 

2011, ale potom sa rozhodol, že sa urobí nové obstarávanie. Celá dokumentácia ohľadom projektu 

sa nachádza u externej firmy.   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ – 

zateplenie budovy. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      4   ( Anna Senková,  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav  Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 (  Mgr. Martin Duraj ) 

 

12.  Riešene prevádzkovania futbalového ihriska, kolaudácia 

 

Starosta – pripravil dokument ohľadom ihriska formou všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bude 

postúpený futbalovému kluby na pripomienkovanie. Schvaľovať ho budú poslanci. Čo sa týka 

kolaudácie  po formálnej stránke sú všetky potrebné doklady   doložené. Len čo sa týka pozemku  

nedošlo k pokroku. Najprv nám to Slovenský pozemkový fond chcel predať, potom prenajať voči 

čomu sa on ohradil. Ďalšia verzia bola na  99 rokov výpožička a teraz je posledná verzia, aby nám 

bol pozemok delimitovaný bezodplatne, na základe toho, že sa jedná o verejnoprospešnú stavbu.   

Mgr. Duraj Martin -  ako sa ide zabezpečovať celková činnosť, údržba  okolo ihriska teraz. Rastú 

nám tam huby. Ako je vyriešené zavlažovanie. Či postačuje čerpadlo zavlažovať.  

p. Senková Anna – bol tu odborník, ktorý nám radil ako máme trávnik ošetrovať. Čerpadlo zatiaľ 

postačuje.  

Ing.  Piliar  Peter – občania mu vraveli, že tam stojí voda. Či je to normálne.  

Starosta – to ihrisko patrí všetkým ľuďom, ale ľudia si tam chodia venčiť psov, vozia sa na 

bicykloch, naťahujú pletivo a ak chce niekto škodiť, tak škodiť bude. Vody je tam veľa, tečie z lesa. 

On by projekt riešil inak. P. Murín tam kúpil rúru cca za 250 €. Kúpili sme čerpadlo. Dali sme 

žiadosť na Ministerstvo financií na kosačku. V obci sú ochotní ľudia, ktorí sa zatiaľ snažia obci 

pomôcť.   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informáciu o riešení prevádzkovania 

futbalového ihriska. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      4   ( Anna Senková,  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav  Jančo  )              

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 1 (  Mgr. Martin Duraj ) 

 

13.  Otvorený list Ing. Mareka Nikla pre obecné zastupiteľstvo 

 

P. Molentová prečítala list Ing. Mareka Nikla, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  

 

Mgr. Duraj Martin – chce reagovať na konštruktívny list Ing. Nikla. Vy sa bojíte jedného poslanca, 

ak niečo robí dobre. Jeden poslanec robí také problémy. Robte on len upozorňuje na dodržiavanie 

zákonov . On nikomu v ničom nebráni. Čo spravili bývalí poslanci za predchádzajúce 4 roky ? On 

dáva návrhy, chce a chcel pomôcť.  

P. Murínová Vladimíra – pán Duraj nerobí nič len poučuje a nevie nič urobiť. V tejto obci 

nedokázal nič len poukazuje, bráni a vyhráža sa. Nech píše projekty on.  

p. Duraj Jozef – Mgr. Duraj Martin zorganizoval brigádu na zber odpadu z okolia obce.  

p. Bubelíny František – Mgr. Duraj sa snaží psychicky zdeptať starostu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie list Ing. Mareka Nikla 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

14.Diskusia  

 

p. Chovanec Ján – keď budeme vybavovať pozemky so Slovenským pozemkovým fondom, vybavte 

pozemky – cintorín. Začína sa kosiť, treba vytvoriť spoločné miesta, kde by ľudia mohli nosiť 

trávu. Teraz frézujú cestári  hlavnú cestu, treba vypýtať frézing a opraviť cestu na ulici Plaviarska.  

Starosta – so Slovenským pozemkovým fondom je ťažká komunikácia. Prioritou je vybaviť 

pozemky pod ihrisko. Ostatné pozemky sa mali vybaviť v rámci registra obnovy evidencie 

pozemkov.  

P. Medveď Tomáš – opýtal sa či je stanovená cena pozemku pod ihrisko za 1 m2,  koľko to je. 

Súhlasí s tým čo napísal Ing. Nikel, že dedina je tak rozpolarizovaná a poslanci a starosta by sa mali 

dohodnúť a začať spolu komunikovať. Nerozhádajte túto dedinu ešte viac ako je. Treba si sadnúť 

a dohodnúť sa. Takto neurobíte nič. Veľa energie venujete boju medzi sebou.  

Starosta – cena pozemku stanovená nie je ale nemáme záujem ho odkupovať.  

p. Dolinský Juraj  – či by sa kamera spred obchodu nemohla  premiestniť na ihrisko, alebo kúpiť 

novú.  

Starosta – skúsime osloviť aj sponzorov 

Mgr. Duraj Martin – z jeho strany bol záujem komunikovať. Chcel sa stretnúť, ale starosta ani 

poslanci nemali záujem. Oni vedia čo majú občanom zatajiť.  

p. Miroslav Nikel -  začiatky boli také , že mali niekoľkokrát pracovné stretnutie, ale čo sa na 

stretnutí dohodli nikdy nedodržal Mgr. Duraj. Neriešili sme nič len Aviu a teraz nemá kto 

šoférovať. Má svoju hlavu a nik ho nepresvedčí.  Brigádu zorganizoval sám a poslancom ani 

neoznámil aj keď predtým bolo zastupiteľstvo. Robil to sám aby bol hrdina.  

p. Senková Anna – dohodli sa, že sa urobí hrubá čiara nebudú sa vracať do minulosti a hrubá čiara 

sa neurobila. 

p. Medveďová Anna – býva na Bacúchu 42 rokov a pri výmene starostov počúva len čo sa urobilo 

zle. Poslanci sú tiež zodpovední  a povinní pýtať sa kontrolovať. Dôveruj ale preveruj. Kde boli 

poslanci a kontrolór , keď obec prišla o 1,5 mil. korún.  Mgr. Duraj sa pýta a študuje zákony a bolo 

by dobré keby takých poslancov bolo viac. Zákony sú na to aby sa dodržiavali a je len dobre keď 
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Mgr. Duraj na to poukáže.  Keď sa pýta nebrať to, že je proti mne ale chce vedieť a upozorniť. Nie 

je dobrý taký  poslanec ktorý zodvihne ruku za všetko.  

p. Bevelaqua Branislav – poslanci by sa mali dohodnúť medzi sebou a nerozdúchavať oheň v obci . 

3 mesiace riešili Aviu a teraz nemá kto šoférovať, chlapa odplašili a mohli sme byť radi, že za tie 

peniaze nám to robil.   

p. Piliar Marian – Mgr. Duraj bol na ihrisku a fotil si huby, ale nespýtal sa chlapov či im netreba 

pomôcť polievať, valcovať. V obci  ľudia robia s futbalom, tancujú, je tu chodecká liga, 

dôchodcovia sa stretávajú a ľudia robia už celé roky a zadarmo.  

PaedDr. Brozmanová Monika – nemôže nik povedať že doteraz sa nerobilo nič. Bacúch prekvital, 

až kým neprišlo nové zastupiteľstvo . Musia nájsť cestu k sebe. Starosta urobil pre túto obec strašne 

veľa. Škola sa zmenila od základov, chceli sme zachrániť školu tým, že by sa žiaci zvážali z iných 

obcí. V obci bolo veľa akcií a celý Horehron nám závidel.  Ing. Nikel vedel písať tie projekty dobre 

a teraz sa pýta kto bude písať projekty. Ak sa niečo nevymyslí škola padne.  

p. Duraj Jozef – má rád keď Bacúch rozkvitá, ale odpad nemá nik rád a mrzí ho okolie a navrhuje 

aby sa  každý rok vyhlásilo  jarné upratovanie obce a tiež treba  robiť osvetu medzi deťmi.  

Mgr. Duraj Martin – Ing. Marek vie písať projekty, ale on nebráni aby niekto písal projekty. On 

chcel komunikovať so starostom a poslancami ale oni nechceli. On je zlý keď vystupuje proti 

starostovi, ktorý nekoná tak ako má konať. On vie, že veľa vecí sa aj robí hlavne zásluhou Ing. 

Nikla.    

Ing. Bridišová Soňa – folklórny súbor oslavuje 80. výročie od založenia. Vystúpenie pri tejto 

príležitosti sa bude konať 06.06.2015, na ktoré všetkých srdečne pozýva. 

  

 

15.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Anna Senková 

 

Miroslav Nikel 

 

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 


