
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 23.06.2016 

Č.j. 4/2016 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.06.2016 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 

Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj,  Anna 

Senková 

 

N e p r í t o m n í  : 

Iveta Muchová 

O s p r a v e d l n e n í : 
Iveta Muchová 

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 

 

 
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.   Informácia o činnosti obecného úradu 

7.   Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2015 

8.   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

9.   List obecnému zastupiteľstvu – výhrady opatrovaných k výške úhrad za opatrovateľskú 

službu 

10. Zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO )do funkcie 

11. Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Bacúchu 

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

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

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

prítomní 6 poslanci. Poslankyňa p. Iveta Muchová bola ospravedlnená.  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. Poslanec Mgr. 

Martin Duraj oznámil, že tiež bude robiť zvukový záznam. 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2016   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený v predstihu k naštudovaniu prostredníctvom mailovej pošty. 

 

Starosta dal hlasovať za  schválenie programu  zasadnutia. K predloženému návrhu poslanci 

nemali pripomienky ani pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko  Šándor,   Miroslav Nikel , 

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 28/2016 

 

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:  6 

Hlasovali za:  6   (  Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                                Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 29/2016 

 

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

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Stanislava Janča a Ing. Petra Piliara za overovateľov zápisnice.  
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4. Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie .  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 30/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Ing. Zdenka Šándora 

za predsedu návrhovej komisie, Annu Senkovú a Miroslava Nikla za členov návrhovej komisie. 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

konaného dňa 28.04.2016 uznesenie č. 27/2016 - Návrh na schválenie žiadosti „ Zberný dvor“  

žiadosť bola odoslaná. 

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 - oznámil poslancom a prítomným občanom, že poslanec  Mgr. Martin Duraj podal na neho ako 

na starostu trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa 

-  dal urobiť monitoring kanalizácie od kultúrneho domu po čističku odpadových vôd a je 

v dobrom stave. Je potrebné urobiť testy tesnosti , ktoré by s dovolením poslancov dal robiť na 

časť od kultúrneho domu po čističku  odpadových vôd. Bolo identifikovaných niekoľko čiernych 

prípojok na kanalizáciu. Ulica Hlavná nie je pripojená na kanalizačný zberač. Treba urobiť dve 

prepojenia, jedno pri dolnom obchode  a jedno pri dome č. 294 pri p. Dullovi.  Pri tržnici je 

potrubie prelomené a bola identifikovaná závažná porucha pod jarkom. Musíme skolaudovať 

čističku odpadových vôd , ale to čo máme na ňu pripojiť musí byť tiež skolaudované. O cene 

tlakovej skúšky bude informovať  , nechce nič robiť bez oboznámenia zastupiteľstva aby nemal 

zbytočné problémy. Firma Combin, ktorá robila monitoring kanalizácie , nerobí tlakové skúšky. 

- v kotolni je potrebné vymeniť dve obehové čerpadlá, ktoré majú 40 rokov. Prečítal tri cenové 

ponuky, kde najlacnejšie ponúkla  firma Sigma pumpy.sk  a to cena za 1 kus  969 € s DPH. 

Mgr. Martin Duraj – opýtal sa či to bol posúdiť nejaký odborník, kúrenár, ktorý sa tomu rozumie, 

aby sa nám nestalo ako na ihrisku, kde sa zakúpilo čerpadlo na zavlažovanie , ktoré je nefunkčné.  

Ing. Peter Piliar – je tiež za to aby to zhodnotil odborník 

-ohľadom rekonštrukcie vodovodu – neexistuje pôvodné stavebné povolenie z roku 1995. Bol 

hľadať aj v archíve ani tam sa nenašlo a právnička z vodárni trvá na tom , že musí byť. Najprv 

existovali dve stavby, ktoré sa neskôr zlúčili do jednej . 

-prístrešok na križovatke bude zachovaný. Stĺp elektrického vedenia pôjde preč a kábel pôjde do 

chráničky, čím nemusí byť zachované ochranné pásmo a zachráni sa prístrešok. Zrušia sa dve 

odberné miesta .  
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-prebehla rekonštrukcia kancelárskych priestorov na obecnom úrade. Komplikácie nastali so 

signalizačným zariadením, ktoré sa muselo prerobiť. Boli preťažené elektrické siete. Po tejto 

rekonštrukcii spĺňame podmienky diskrétnej zóny pre klienta o čom sme museli poslať čestné 

prehlásenie.  Siréna zostáva tak ako bola.  

Mgr. Martin Duraj – faktická poznámka ohľadom toho trestného oznámenia nech starosta bližšie 

informuje ohľadom čoho to trestné oznámenie na neho  podal , bola to jeho povinnosť ako 

poslanca aj ako občana 

Starosta – on žiadne informácie podávať nebude, je to v štádiu vyšetrovania. Nech povie Mgr. 

Duraj prečo to podal.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 31/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 berie na vedomie informácie v nasledovnom členení: 

 

-Mgr. Duraj podal udanie na starostu -  zneužitie právomoci verejného činiteľa 

-Kanalizácia – kontrola tesnosti , test starej 1000 od KD po ČOV, identifikované čierne 

prípojky na kanalizácií, hlavná ulica nie je pripojená na 1000-ku, prelomené potrubie pri 

tržnici 

-Kotolňa – nutné vymeniť dva obehové čerpadlá, cenová ponuka na čerpadlá, posudok    

 odborníka  

-Rekonštrukcia vodovodu  - nenašlo sa pôvodné stavebné povolenie 

-Prístrešok-zastávka, bude zachovaný, kábel cez chráničku, netreba ochranné pásmo, zruší sa 

odberné miesto na stanici 

-Úprava kancelárskych priestorov  

 

7. Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2015 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 prečítala Ing. Soňa 

Bridišová , hlavná kontrolórka obce Bacúch. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej 

účtovnej závierky za rok 2015 a Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. prečítala p. Molentová. Všetky 

dokumenty bolo v zmysle zákona zverejnené na informačnej tabuli obce a tie na webovej stránke 

obce od  6.6.2016. 

Mgr. Martin Duraj – opýtal sa či sa robila úprava rozpočtu a či bola obci vrátená tá daň za ihrisko  

Ing. Janka Jančová – úprava rozpočtu sa robila 2 krát rozpočtovým opatrením  a daň vrátená obci 

bola.  

Mgr. Martin Duraj – má pripomienky k výročnej správe. Neuvádza sa  zoznam  externých 

normatív. Chýba mu úvodné slovo starostu. Chýbajú časti čo sa týka životného prostredia, 

cestovného ruchu, turistika, technická infraštruktúra,  bezpečnosť, el. energie, plyn, kúrenie  
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občianske združenia. V  § 20 ods. 3 zákona 431/2002 je uvedené čo ma správa obsahovať. 

Výročná správa účtovnej jednotky  musí poskytovať verný a pravdivý obraz a súlad výročnej 

správy s účtovnou závierkou účtovnej jednotky musí byť overený audítorom do jedného roka od 

skončenia účtovného obdobia. Podľa neho neposkytuje ucelený prehľad.  Navrhuje aby sa výročná 

správa prepracoval do takej formy ako má byť a opätovne dala posúdiť audítorke ešte máme čas 

do konca roka. Je potrebné uviesť záznamy zo všetkých školení. V školstve koľko financií bolo 

čerpaných z rozpočtu obce na el.  energiu, vodu, stravu. Audítor sa vyjadruje len k číslam.  

Starosta – niečo odpísať z internetu dokáže každý. Audítor sa vyjadruje  k celej správe nie len 

k číslam.    Spomeňme si ako na tom bola obec ešte pred pár rokmi, keď sem chodili exekútori 

a účty boli na nule. Teraz máme nulové záväzky , vyhrali sme súd s Agrospoločnosťou Polomka 

a.s., príjmy máme vyššie ako výdavky. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

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

                              Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Uznesenie č. 32/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.berie na vedomie   

a)Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 

b)Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2015 

c)Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z.  

II.Schvaľuje 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a 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 249.078,63 €  upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo   ŠR v sume 2.559,15 €  vysporiadať:   

- príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce vo výške 9.327,07 € 

(príjem z minulých rokov na Základnú školu a z fondu rozvoja na spoluúčasť pri projekte 

Zateplenie obvodového plášťa budovy školy) 

- výdavkovými finančnými operáciami do fondu rozvoja obce vo výške 178.806,94 € (vrátené 

prostriedky v rámci projektu Rekonštrukcia futbalového ihriska a zadržaných prostriedkov na 

projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia)  

- tvorbu rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 24.652,00 €  

- tvorbu fondu rozvoja obce vo výške zvyšných prostriedkov 52.387,61 € . 

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

výške 110.140,14 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov.  
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8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

 

Starosta vyzval p. Stanislava Janča, predsedu finančnej komisie, ktorý prečítal zápisnicu zo 

zasadnutie finančnej komisie konaného 6.6.2016 ohľadom prejednania návrhu rozpočtového 

opatrenia k druhej zmene schváleného rozpočtu. Finančná komisia doporučuje predložený návrh 

schváliť.  

Mgr. Martin Duraj – poslancom nebola predložená dôvodová správa. On od starostu nedostal 

žiadnu správu. Predkladateľ je starosta. Podľa rokovacieho poriadku štvrtá časť § 11 príprava 

zasadnutia ods. 6 materiály musia obsahovať názov materiálu, spracovateľa materiálu, dôvodovú 

správu, návrh uznesenia. 

Ing. Janka Jančová – účtovníčka predkladá starostovi  ale môže predkladať aj zastupiteľstvu. Čo 

konkrétne chýba ? 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 33/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie k návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

II.schvaľuje 
návrh  na zmenu rozpočtovým opatrením v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

neskorších predpisov povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a výdavkov 

v bežnom rozpočte o 5.012 eur a na kapitálové výdavky v sume 3600 eur prekrytím z fondu 

rozvoja. 

 

9.  List obecnému zastupiteľstvu – výhrady opatrovaných k výške úhrad za opatrovateľskú 

službu 

 

P. Romana Molentová prečítala list, kde opatrovaní vyjadrujú nesúhlas s uznesením  poslancov zo 

dňa 31.3.2016, ktorým zvýšili opatrovateľský poplatok z 1 € na 1,50 €/hod. Zdvorilo žiadajú o 

opätovné prerokovanie na najbližšom zastupiteľstve. Prosia o dôkladné zváženie nakoľko 

v okolitých susedných obciach je uvedený poplatok cca 0,70 eura – 0,80 eura. Preto sa cítia 

ukrivdení a nepotrební pre našu obec, ktorú kedysi budovali.   

Miroslav Nikel – okolité obce majú tento poplatok nižší, je za to aby sme poplatok znížili 

Starosta – ako sa rodič staral o dieťa malo by sa dieťa postarať o rodiča 

Ing. Janka Jančová – vychádzali sme z toho aby sa ušetrilo v rozpočte . Vznikla spolupráca 

s neziskovou organizáciou EuroProgres s.r.o , ktorá bola ochotná prevziať opatrovaných aj 

opatrovateľov. Opatrovateľský poplatok by opatrovaní platili vo výške  1 €/hod . Podmienky 

podobné ako pod obcou. Stravné lístky má organizácia drahšie ale boli ochotní urobiť kompromis 

aj v tejto veci. Opatrovateľky by mali prejsť dobrovoľne. Aj ostatné obce chcú prestúpiť k týmto 
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neziskovým organizáciám, nakoľko tieto organizácie sú  financované z eurofondov.  Od 1. júla 

môžu prejsť. Zmena poplatku by musela prejsť schvaľovaním cez všeobecne záväzné nariadenie 

Mgr. Martin Duraj – navrhuje prehodnotiť ten poplatok. Keď sa to schvaľovalo on to pochopil, že 

ten poplatok 1,50 je pre opatrovateľky.  

Starosta – nemáme dostatok opatrovateliek. Teraz keby niekto požiadal o opatrovanie nemáme ani 

jednu. Opatrovateľka nie je na to aby plela a kosila záhradu.   

p. Beáta Králová – obecný úrad by mal robiť kontroly a vysvetliť opatrovaným čo môžu od 

opatrovateľky požadovať. Pred minulým zasadnutím zastupiteľstva starosta zvolal opatrovateľky  

a oznámil, že majú prejsť do neziskovej organizácií a hneď na to zvýšil poplatok . Opatrovaní boli 

ochotní zaplatiť aj zvýšenú sadzbu, nakoľko nemali inú možnosť aj keď je to pre nich likvidačné. 

Obec mala predtým 3 roky poplatok za opatrovanie  0,50 €/hod  a nepočula, že by obec bola 

stratová. Opatrovateliek bolo 12. Kam chcú dať peniaze, ktoré ušetria na opatrovateľkách. 

Podmienky v neziskovej organizácií nie sú také ako pri obci. Opatrovateľka si má každý mesiac 

vykázať 2 dni dovolenky, čo za rok činí len 24 dní. Neriešia práceneschopnosť a ošetrovanie člena 

rodiny. Keď opatrovateľ nemôže opatrovať( z dôvodu ochorenia ), tak má opatrovaný dať čestné 

prehlásenie, že ju nepotrebuje.   

p. Romana Molentová – na kontroly chodila p. Lilková a každá opatrovateľka každý mesiac 

vypisuje výkaz o vykonaných úkonoch. Nakoľko obec nemá k dispozícií žiadne opatrovateľky, 

tak v obci opatrujú už aj z iných neziskových organizácií a tiež opatrujú našich občanov, ktorí sú 

teraz diskriminovaní, nakoľko oni musia platiť vyšší poplatok ako mala schválený obec. Tieto 

neziskové organizácie majú financie z euro fondov. Opatrovateľky by mali ten istý plat ako pri 

obci. Žiadosti na posúdenie prechádzajú stále cez obec. Ekonomické náklady na 1 hodinu 

opatrovateľskej služby v našej obci  je 2,94 € 

Ing. Peter Piliar – jeho sa to týka, opatrovaná je jeho mama a nechcel ovplyvňovať ostatných 

poslancov ale teraz sa už platil ten zvýšený poplatok a bolo cítiť, že je vyšší.   

Ing. Zdenko Šándor – navrhuje znížiť poplatok na 1 € 

p. Miroslav Nikel – nechať poplatok na 1,50 € a uvidíme či opatrovateľky poprechádzajú 

k neziskovej organizácií.  

Ing. Peter Piliar – ako kompromis navrhuje znížiť poplatok na 1,20 € / hod.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 34/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.berie na vedomie   

list opatrovaných obecnému zastupiteľstvu zo dňa 8.4.2016, ktorým žiadajú obecné zastupiteľstvo 

o prehodnotenie výšky úhrad za opatrovateľskú službu . 

II.doporučuje 

a)vypracovať zmenu všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

b)upraviť poplatok za opatrovateľskú službu na 1,20 €/hod.  
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c)v priebehu mesiaca júl 2016 zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

10. Zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO )do funkcie 

Starosta uviedol, že naši hasiči absolvovali školenia, ktoré sa konalo v zasadačke obecného úrad 

Bacúch. Na školení boli dve soboty a po skúškach im bolo pridelené osvedčenie o absolvovaní 

základnej prípravy členov hasičských jednotiek.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 35/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch po absolvovaní základnej prípravy členov hasičských 

jednotiek  

I.schvaľuje  

zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO): Jaroslav Baboľ, Branislav 

Bevelaqua, Peter Caban, Martin Dúll, Ing. Michal Chovanec, Ján Kán, Ivan Molčan, Marek 

Mucha, Martin Nikel, Matúš Ološtiak, Peter Polakovič, Adam Petržel, Ján Šajgalík, Mgr. 

Vladimír Šajgalík, Marcel Zlúky do funkcie hasič  

II.žiada   

v zmysle ustanovení § 5 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, starostu obce Bacúch 

vyhotoviť a doručiť zaradenie členov DHZO  do funkcie hasič . 

 

11. Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Bacúchu 

 

Ing. Janka Jančová – pracovníčka obecnej knižnice Mgr. Cesnaková sa zúčastnila školenia na 

ktorom ich upozornili, že knižničné a výpožičné poriadky majú obce zastaralé a treba ich 

zosúladiť v zmysle  zákona.   

Mgr. Martin Duraj – prečo sa schvaľuje tento poriadok až teraz, keď zákon 126/2015 je platný od 

1.júla 2015. Treba novelizovať aj štatút knižnice.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  6 

Hlasovali za:  6 (   Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor, Miroslav Nikel,  

                               Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Uznesenie č. 36/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Bacúchu 

 

12. Interpelácia poslancov 

 

O slovo sa prihlásil Mgr. Martin Duraj   

-Interpelácia č. 1:V uznesení č. 37/2015 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu 

o programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zápisnici je uvedené, že sa tým musíme 

zaoberať, je to dôležitý dokument a taktiež Integrovaný regionálny operačný program , ktorého 

globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie 

verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú 

a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí . Treba to urobiť a zaplatiť. Bez uvedenia termínov, 

tie slova „ musíme “ a „ treba to urobiť “strácajú na hodnote a brzdia obec Bacúch vo vytúženom 

rozvoji. V uznesení č. 66/2015 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu 

o nevyhnutnosti vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v zápisnici je uvedené 

musíme vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja . Bez tohto materiálu do 

budúceho plánovacieho obdobia nebude môcť byť čerpaný žiaden projekt. Bude zostavená 

skupina , ktorá bude pripravovať tento program . Ostatné obce zaplatia za vypracovanie cca 1000 

€. Oslovíme aj tých , čo nám robili tento program v minulosti .  

Dokedy pán starosta bude dávať takéto informácie bez presne stanovených termínov a neriešiť ich 

pre získanie finančných príspevkov na žiadané projekty k rozvoju obce, čo vyplýva zo zákona č. 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.. Kedy bude 

spracovaný a schválený nový program ?  

 

- Interpelácia č. 2 : V čl. 6, ods. 5 Štatútu obce Bacúch je uvedené, že „ Obecné zastupiteľstvo si 

vyhradzuje podľa písm. b určovať názov obce a podľa písm. d rozhodovať o zlúčení, rozdelení 

a zrušení obce “, čo je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa §1a, 

ods.2 zákona o obecnom zriadení je uvedené, že „ Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej 

republiky  nariadením: názov obce možno zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje 

a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh obce.“ 

Vykonali ste opatrenia na zmenu tohto rozporu ? 

 

-Interpelácia č. 3 : V uznesení č. 71/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje Pravidlá 

zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce s navrhnutými úpravami. 

Pravidlá sú zverejnené na webovej stránke obce. Podľa čl. 1, ods. 3 týchto pravidiel má obecný 

úrad dbať na to , aby informácie zverejňované na internetovej stránke boli aktuálne, presné, úplné, 

zrozumiteľné a prehľadne usporiadané. Tieto pravidlá sú porušené tým, že chýbajú informácie 

o služobných cestách starostu ( čl. 5 ods. 1, písm. a uvedených pravidiel ). 

Prečo porušuje pravidlá, ktoré boli obecným zastupiteľstvom prijaté ? 
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-Interpelácia č. 4: V zápisnici z 24.09.2015, Čj. 6/2015, bod 11. „ Pravidlá zverejňovania 

informácií prostredníctvom internetovej stránky obce ( interný predpis ) “ je uvedené, že „ 

Najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel vydá starosta vykonávací 

predpis, ktorý jasne stanoví zodpovednosť a súčinnosť zamestnancov obecného a ďalších osôb 

zodpovedných za poskytovanie a zverejňovanie informácií.“ 

Vydal pán starosta takýto predpis ? Kde je zverejnený ? 

 

- Interpelácia č. 5 : V obci Bacúch sú zriadené štyri občianske združenia, ktorých sídla sú 

registrované na adresu Obecného úradu obce Bacúch, Hlavná č. 279. Podľa registra evidencie 

občianskych združení, ktoré zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, majú sídla na 

adrese Obecného úradu obce Bacúch tieto občianske združenia – Rodáci z Bacúcha a ich priatelia, 

Folklórna skupina Bacúšan, Futbalový klub 09 Bacúch a Občianske združenie priateľov športu 

Bacúch. 

Kto povolil, aby sídla občianskych združení boli na adrese Hlavná 279 Bacúch? Súhlasilo s tým 

obecné zastupiteľstvo obce Bacúch? Bolo to schválené uznesením  obecného zastupiteľstva? Kto 

je zriaďovateľom jednotlivých občianskych združení ? Ste predsedom, členom alebo hlavným 

funkcionárom jedného z uvedených občianskych združení ? 

 

-Interpelácia č. 6 : V roku 1984 bol začiatok výstavby kanalizácie v obci Bacúch v smere od 

obecného úradu k Bacúšskemu potoku. Táto výstavba bola ukončená v roku 1985, bez schválenej 

kolaudácie. Od tejto doby využíva obecný úrad túto kanalizáciu k vypúšťaniu odpadových vôd do 

Bacúšskeho potoka. Sídlo obecného úradu je kultúrny dom na ulici Hlavná č. 279. Kultúrny dom 

je rozdelený na dve časti s dvoma hlavnými samostatnými vchodmi. V jednej časti sídli obecný 

úrad, knižnica a pošta. V druhej časti sídli prevádzkareň „ Horáček“ . Každá časť kultúrneho 

domu obsahuje sociálne zariadenia( toalety a sprchy ) a v časti prevádzkareň je zriadená 

vývarovňa na teplú stravu. Vývarovňa slúži pre zabezpečenie spoločenských potrieb v obci ( 

sobáše, kary , oslavy a iné podujatia ). Keďže odpadové vody z kultúrneho domu sú vypúšťané do 

Bacúšskeho potoka, je nutné Obecným úradom obce Bacúch v zmysle zákona o vodách č. 

364/2004 Z.z. § 21 ods. 1 písm. c a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. ( vodný zákon ) požiadať 

orgány štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie odpadových 

vôd z verejnej kanalizácie obce do povrchových vôd. To znamená zaslať túto žiadosť na adresu 

Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Banská Bystrica. 

Bola táto žiadosť o povolenie zaslaná ? Kedy bola žiadosť zaslaná a s akým výsledkom ? 

 

-Interpelácia č. 7 : dňa 30.5.2012 bola doručená na obecný úrad faktúra č. 2012191 od dodávateľa 

MHRČ s.r.o 9764 01 Banská Bystrica. Táto faktúra , zaevidovaná pod interným číslom 

DF2012/104 v hodnote 613,20 € bola obcou uhradená 4.6.2012. Predmetom faktúry boli zemné 

práce ( za cintorínom ). 

Aké zemné práce boli za cintorínom vykonané? 

 

-Interpelácia č. 8 :V súčasnosti pre občanov našej obce sa rieši odvoz kalov z rodinných domov 

cez súkromné odvozné služby : firma Bartrans alebo pán Knapčok.  
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Sú uzatvorené zmluvy medzi Obecným úradom obce Bacúch a týmito súkromnými odvoznými 

službami pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce, a to s nakladaním a vývozom odpadových 

vôd a kalov zo žúmp a septikov ? Sú stanovené jednotné cenníky pre zabezpečenie týchto služieb 

pre obyvateľov obce Bacúch? Dokedy spravíte opatrenia na nápravu tohto stavu ? Máte 

k dispozícií údaje, ktorí občania si musia zabezpečiť tieto služby, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu životného prostredia ? 

 

-Interpelácia č. 9  : Zmluva o dielo 02/2014 na stavbu „ Rekonštrukcia a modernizácia 

futbalového ihriska obce Bacúch “ uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 

Zb.  Obchodný zákonník v platnom znení medzi objednávateľom  Obec Bacúch a zhotoviteľom 

OMOSS spol. s.r.o Trstená bod 8 . zmluvné pokuty : V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne 

dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ 

právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za dielo bez 

DPH za prvých tridsať dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší 

kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich dní omeškania , má Objednávateľ právo 

uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo  bez DPH. 

Cena bez DPH 337 855,78 eur. Začiatok stavby jún 2014 dokončenie december 2014. Odovzdanie 

stavby firmou OMOSS 03.03.2015. Zmluvná pokuta za nedodržanie činní cca za prvých 30 dní 

10 135,- eur a za ďalších 30 dní cca 5067,- eur. Spolu 15 200 ,- eur 

Pán starosta uplatnil ste zmluvnú pokutu, ktorá bola stanovená v zmluve o dielo ? 

 

-Interpelácia č. 10 – správanie sa starostu obce k poslancovi obecného zastupiteľstva Bacúch. 

Záznam spísaný na obecnom úrade Bacúch dňa 22.02.2016 ohľadom správania sa starostu obce 

k poslancovi obecného zastupiteľstva . Dňa 22.05.2016 po príchode na obecný úrad ma pán 

starosta ignoroval – nechcel sa so mnou rozprávať.  Neprijal ma.  

Mgr. Martin Duraj - 

„ Na základe týchto skutočností sa  vzdávam  funkcie predsedu komisie životného prostredia 

a výstavby a taktiež člena komisie na ochranu verejného poriadku.  

Svojím správaním mi pán starosta bráni plneniu si svojich povinností predsedu komisie, ktoré mi 

vyplývajú zo štatútu obce a taktiež mi bráni vykonávať si svoj mandát poslanca obce. “ 

Prečo sa ku mne takto správate pán starosta ? 

 

Starosta - na všetky body interpelácie dá  odpoveď písomne.  

 

Starosta si zobral slovo : Poprial obci veľa úspechov a čo najviac takých ľudí, ako Mgr. Duraj . Tu 

ľudia robia bez nároku na odmenu, dávajú vlastné  prostriedky vlastnú energiu a niekto len ruší 

a ničí. Nebude v tejto obci nič, utopíte sa v papieroch a to len preto lebo ste si nezvolili Mgr. 

Martina Duraja za starostu. Poprial obci veľa úspechov a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

13. Diskusia  

 

Nekonala sa 
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14. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Peter Piliar   

 

Stanislav Jančo  

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


