
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 23.05.2017 

Č.j. 2/2017 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.05.2017 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 

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

 

N e p r í t o m n í  : 

Stanislav Jančo – poslanec, Mgr. Martin Duraj - poslanec 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Stanislav Jančo, Mgr. Martin Duraj 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Marta Zlúkyová - prac. obec. úradu, Romana Molentová - prac. obec. úradu, Ing. Soňa Bridišová – 

hlavná kontrolórka obce  

 

Program   :  

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6.Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

7.Informácia o činnosti obecného úradu 

8.Informácia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Bacúch 

9.Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 

10.Rozpočtové opatrenie 1/2017 

11.Rozpočtové opatrenie 2/2017 

12.Rozpočtové opatrenie 3/2017 

13.Rozpočtové opatrenie 4/2017 

14.Stanovisko komisii životného prostredia a výstavby k prehodnoteniu prebytočnosti  

nevyužívaných stavieb  v majetku obce 

15.Stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasične  

16. Správa finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady za roky 2014-2016 

17.Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 

27.3.2017 

18.Vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného zastupiteľstva 

19.Informácia o uložení pokuty Ministerstvom kultúry SR za porušenie povinnosti vydavateľa 

periodickej tlače 

20.Interpelácia poslancov 

21.Diskusia 

22.Záver  
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. František Kán. Privítal prítomných 

a ospravedlnil neprítomnosť poslancov Stanislava Janča a Mgr. Martina Duraja. 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 5 poslanci.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.05.2017   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a zároveň požiadal poslancov 

o doplnenie bodu za bodom 18. ako bod 19 : Rozhodnutie o uložení pokuty Ministerstvom kultúry 

SR za porušenie povinnosti vydavateľa periodickej tlače (ktoré bolo doručené  deň pred zasadnutím 

22.05.2017). Predsedajúci dal hlasovať za  schválenie  programu  zasadnutia: 

 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý  pod č. 17/2017. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch u r č u j e : 

a) Ing. Janka Jančová za zapisovateľku zápisnice   

b) Ing. Peter Piliar a Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:    5        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                       Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 18/2017. 
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4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v o l í: 

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie, Iveta Muchová a Anna Senková za členov návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                    Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 19/2017. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

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

uznesenia zo dňa 23.02.2017, plnenie ktorých bude prednesené na dnešnom zastupiteľstve.  

 

6. Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

 

Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce Bacúch predniesla Správu o stave ochrany majetku 

obce. Kontrola stavu ochrany majetku bola vykonaná v zmysle čl. 15 ods. 4 Zásad hospodárenia 

s majetkom obce. V správe podotkla, že stav nevyužívaného nehnuteľného majetku prehodnotila 

komisia životného prostredia a výstavby. Taktiež v správe odkázala na  vypracovaný Bezpečnostný 

projekt, ktorý je na obecnom úrade k nahliadnutiu. 

 

Návrh  uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o stave 

ochrany majetku obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                    Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 20/2017. 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce Ing. František Kán informoval poslancov, že  postupne prebieha vyrubovanie 

miestnych daní  a poplatkov cez informačný systém DCOM, z tohto dôvodu je adaptácia 

zamestnancov na nový systém zdĺhavejšia. Začalo sa s opravou oplotenia starého cintorína, 

s predpokladom opravy aj vstupnej brány, objednali sa 2 ks autobusové zastávky na rázcestí,  začalo 
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sa s prípravou projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia zostávajúcej časti obce. Na obecnom 

úrade prebiehala kontrola zo strany Okresného úradu Brezno - odboru životného prostredia, z titulu 

vypúšťania odpadových vôd do kanalizačného zberača z kultúrneho domu. Predpokladom je, že sa 

táto záležitosť bude riešiť do konca kalendárneho roka. Následne prečítal ďakovný list od Mgr. 

Hančákovej za prezentáciu jej knihy „Náš svet“. 

 

Návrh uznesenia: 

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

v nasledovnom členení: 

-vyrubovanie miestnych daní  a poplatkov cez nový informačný systém DCOM 

-rozbehnutie opravy oplotenia starého cintorína  

-objednanie autobusových zastávok  2 ks   

-zaprojektovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia zostávajúcej časti obce  

-na obecnom úrade prebiehala kontrola zo strany Okresného úradu Brezno, odbor životné 

 prostredie, z titulu vypúšťania odpadových vôd do kanalizačného zberača, 

-ďakovný list od Mgr. Hančákovej za prezentáciu jej knihy „Náš svet“. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 21/2017. 

 

8. Informácia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Bacúch 

 
Predsedajúci stručne informoval, že Obec Bacúch vyhlásila výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ 

Bacúch z titulu  ukončenia 5-ročného funkčného obdobia. Vyhlásenie je zverejnené na internetovej 

stránke obce Bacúch - bacuch.sk, ako i na stránke Ministerstva vnútra SR - minv.sk. Uzávierka 

prihlášok je do 19.6.2017. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie informáciu o ukončení funkčného obdobia 

riaditeľky Základnej školy Bacúch, z tohto dôvodu bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu 

riaditeľa Základnej školy s nástupom od 1.8.2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                    Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 22/2017. 
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9. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 

 

Predsedajúci vyzval hlavnú kontrolórku, aby predniesla stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. 

Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko s odporučením obecnému zastupiteľstvu schváliť 

záverečný účet bez výhrad. Zároveň bola prednesená správa audítora z overenia ročnej  účtovnej 

závierky a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2016.  

Následne prečítala Ing. Jančová pripomienky občana k záverečnému účtu za rok 2016. 

K pripomienkam týkajúcim sa požiadavky o doplnenie skutočného čerpania finančných prostriedkov 

na zrealizované priority, ktoré boli vytýčené v návrhu rozpočtu na rok 2016 doplnila, že  tieto sa 

týkajú 3 neinvestičných akcií:  

1.zriadenie tabúľ na verejnom priestranstve, predpokladaný rozpočet 3000 eur, skutočnosť 1536 eur 

2.zakúpenie tabuliek s orientačnými číslami, predpoklad 3000 eur, skutočnosť, 1784 eur 

3.zriadenie kancelárií obecného úradu predpoklad 10000 eur, skutočnosť 10909 eur. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie   
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné 

obdobie končiace 31.12.2016 

schvaľuje 
a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 89.026,84 €, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo  ŠR v sume 2.227,66 € nasledovne:  

a) príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce vo výške 6.615,15 €   

b) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 9.400,00 €  

c) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 84.014,33 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce vo 

výške 98.997,15 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                    Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 23/2017. 

 

10. Rozpočtové opatrenie 1/2017 

 

Predsedajúci informoval obecné zastupiteľstvo, že na základe požiadavky riaditeľky Materskej školy 

Bacúch vykonal rozpočtové opatrenie 1/2017 (oprava interaktívnej tabule a čistenie lôžok počas 

jarných prázdnin). 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 

29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu 

starostom obce do výšky 500 eur rozpočtovým opatrením berie na vedomie  rozpočtové opatrenie 

1/2017 zo dňa 27.02.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

v celkovej sume 300 eur . 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 24/2017. 

 

 11. Rozpočtové opatrenie 2/2017 

 

Predsedajúci informoval obecné zastupiteľstvo, že na základe požiadavky týkajúcej sa 

prevádzkovania ihriska na zakúpenie motorového postrekovača a finančného záväzku vyplývajúceho 

zo zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom vykonal rozpočtové opatrenie 2/2017. 

 

Návrh na uznesenie č. 25/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 

29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu 

starostom obce do výšky 500 eur rozpočtovým opatrením berie na vedomie rozpočtové opatrenie 

2/2017 zo dňa 15.03.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

v celkovej sume 420 eur . 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 25/2017. 

 

 

12. Rozpočtové opatrenie 3/2017 

 

Predsedajúci informoval, že na základe požiadavky Materskej školy vo veci bezpečnosti detí 

zabezpečil revíziu detského ihriska v areáli materskej školy, z tohto titulu vykonal rozpočtové 

opatrenie 3/2017. 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 

29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu 

starostom obce do výšky 500 eur rozpočtovým opatrením berie na vedomie  rozpočtové opatrenie 

3/2017 zo dňa 19.4.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

v celkovej sume 160 eur . 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                    Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 26/2017. 

 

13.  Rozpočtové opatrenie 4/2017 

 

Predsedajúci predniesol dôvodovú správu ohľadom úpravy rozpočtu z titulu zabezpečenia finančných 

prostriedkov na bežné výdavky (náklady na verejné obstarávanie spojené dodávateľským spôsobom, 

náklady spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska, nákupu zariadenia do školy) a kapitálových 

výdavkov (zabezpečenie prostriedkov súvisiacich s stavebnými úpravami hasične a projektovej 

dokumentácie na verejné osvetlenie). 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s § 14 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje  rozpočtové 

opatrenie č. 4/2017 zo dňa 11.05.2017, ktorým sa  povoľuje prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov, a to: 

- zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 4306 € 

- presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  4306 € 

- príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 8000 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 8000 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 27/2017. 

 

14. Stanovisko komisii životného prostredia  a výstavby k prehodnoteniu prebytočnosti 

nevyužívaných stavieb v majetku obce 

 

     Dňa 7.3.2017 prerokovala komisia životného prostredia a výstavby  uznesenie obecného 

zastupiteľstva č. 14/2017 zo dňa 23.02.2017 spojenú s fyzickou obhliadkou nevyužívaných stavieb 
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v majetku obce (budovy č. 11,245,238). Stavebná komisia konštatovala, že stavby č. 11 a 244, 245 sú 

v zanedbanom stave, ba dokonca stavba č.  244,245 až v dezolátnom stave. Na prístavbe pri budove 

č. 238 je potrebné ošetriť plech a garáž č. 536 si nevyhnutne žiada opravu základových pásov 

z dôvodu zrútenia muriva. Komisia životného prostredia a výstavby odporúča obecnému 

zastupiteľstvu budovy č. 11 a č. 244,245 ponúknuť na prenájom alebo odpredaj, zároveň odporúča 

aby na budovách č. 11, 244, 238 a garáži 536 boli prevedené  nevyhnutné opravy a údržba a bola 

zabezpečená starostlivosť v rozsahu ich stabilizácie. 

 

Nakoľko poslanci zvažovali odpredaj stavieb vo vlastníctve obce, bol návrh uznesenia upravený tak, 

že odpredaj stavieb bol vypustený (do úvahy vzali len prenájom). 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh na uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe  stanoviska komisie životného prostredia  schvaľuje 

a) zverejnenie  predbežnej informácie o prenájme nehnuteľností budovy č. 11 a č. 244,245  vo 

vlastníctve obce na internetovú stránku obce, 

b) v prípade, ak sa bude niekto uchádzať o prenájom nehnuteľnosti, predložiť zámer so 

znaleckým posudkom na najbližšie obecné zastupiteľstvo, 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 28/2017. 

 

15. Stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasične  

 

         Dňa 10.3.2017 prerokovala finančná komisia projektový zámer na rekonštrukciu hasične 

s možnosťou posúdenia účelovosti získania prostriedkov z rezortu Ministerstva vnútra. Po vykonaní 

fyzickej obhliadky stavby požiarnej zbrojnice  sa finančná komisia zhodla s členmi DHZ Bacúch na 

vykonaní stavebných úprav, pričom odporúča v rámci požiadavky o poskytnutie príspevku rozpočet 

vo výške 30600 eur. Jedná sa o stavebné úpravy garáží, školiacej miestnosti  a spoločných 

stavebných úprav. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k posúdeniu 

financovania rekonštrukcie hasične zo dňa 10.03.2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 29/2017. 
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16. Správa finančnej komisie z kontroly dodržiavania VZN  o   miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016 

 

Člen finančnej komisie Ing. Peter Piliar predniesol správu finančnej komisie z kontroly dodržiavania 

všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie správu finančnej komisie z kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 30/2017. 

 

17. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 

27.3.2017 

 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce Ing. Peter Piliar 

predniesol zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 

27.3.2017 z titulu prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov za rok 2016.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcie starostu  obce zo dňa 27.3.2017 z titulu prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2016.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 31/2017. 

 

18. Vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného zastupiteľstva  

 

 Predsedajúci dal predniesť dôvodovú správu: 

Obecný úrad Bacúch svojim listom č. OcÚB/S2017/00114 zo dňa 14.3.2017 požiadal Úrad na 

ochranu osobných údajov SR o vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi 

obecného zastupiteľstva.  
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   Vo veci odpovede - listu č. 00140/2017-Op-2 zo 4.4.2017 Úradu na ochranu osobných údajov SR 

a následne po jeho preštudovaní podal advokát obce JUDr. Hlinka nasledovný výklad: 

     Z citovaného listu vyplýva, že úrad dáva nášmu právnemu názoru za pravdu, ktoré je  uvedené 

v našom liste, v ktorom sme  úrad žiadali o stanovisko. Poslanec obecného zastupiteľstva môže 

prichádzať do styku s osobnými údajmi len vo veciach, ktoré patria do výlučnej kompetencie 

obecného zastupiteľstva. 

    Zároveň pripomínam, že poslanci obecného zastupiteľstva vystupujú ako oprávnené osoby podľa § 

4 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z., v dôsledku čoho starosta je povinný zabezpečiť záznam o poučení 

poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z..  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Návrh  uznesenia č. 32/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie list č. 00140/2017-Op-2 zo 4.4.2017 Úradu na 

ochranu osobných údajov SR – odpoveď na vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov 

poslancovi obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva obce Bacúch ako oprávnené 

osoby boli poučení podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 32/2017. 

 

19. Informácia o uložení pokuty Ministerstvom kultúry SR za porušenie povinnosti vydavateľa 

periodickej tlače 

 

Predsedajúci stručne informoval obecné zastupiteľstvo, že na obecnom úrade prebiehalo správne 

konanie vo veci uloženia pokuty za porušenia ustanovení týkajúcich sa vydávania Spravodaja obce. 

Následne Ministerstvo kultúry rozhodlo o uložení pokuty.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č.k. MK-

1951/2017-231/8291 zo dňa 17.05.2017 o uložení pokuty v sume 120 eur za porušenie povinnosti 

vydavateľa periodickej tlače uvedenej v § 6 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači 

a agentúrnom spravodajstve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že 

ako  vydavateľ  nezabezpečil, aby každé vydanie výtlačku periodickej tlače Spravodaj Bacúcha 2 

(december 2015) obsahovalo údaje podľa § 6 ods. 2 tlačového zákona. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 33/2017. 
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20. Interpelácia 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

21.  Diskusia  

 

Starosta obce predniesol list Nemocnice s poliklinikou v Brezne, ktorá sa obracia na obce v sídle 

regiónu Brezno o riešenie patovej situácie ohľadom starostlivosti o občanov (občania bez 

príbuzných, bezdomovci ap.), ktorí sa ocitli na lôžku v nemocnici a bola im poskytnutá nevyhnutná 

zdravotná starostlivosť. Možnosť riešiť ich ďalší pobyt a sociálnu starostlivosť. 

 

Ďalej predniesol problém týkajúci sa futbalového ihriska v čase mokrého počasia, kde sa voda drží na 

ihrisku a neodteká.  Táto záležitosť sa priebežne rieši so stavebným dozorom, ktorý bude požiadaný, 

aby sa vec vyriešila fyzickou obhliadkou  s možnosťou prerokovania reklamačného listu na 

zhotoviteľa diela (záruka na 60 mesiacov). 

 

Poslankyňa Anna Senková ako i členka rady školy predniesla požiadavku Materskej školy 

o zriadenie hracieho zariadenia v areáli a doriešenia prietokového ohrievača na ohrev teplej vody 

v triede materskej školy. 

 

Bola otvorená aj diskusia zo strany občanov: 

 

Ing. Jozef Duraj sa dopytovali na príčiny: 

- vývoz zeminy z výkopových prác sa umiestňuje za miestnym cintorínom, 

-zakúpenie hnojiva na udržiavanie futbalového ihriska v objeme 4,2 ton či je  plán hnojenia 

-nezrovnalosť vykázaných čísiel v súvahe a v zápise z kontroly dodržiavania VZN obce 

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

2014-2016. 

   

21. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Ing. Janka Jančová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Peter Piliar  

 

Ing. Zdenko Šándor   

 
 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 


