
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 24.09.2015 

Čj.6/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 24.09.2015 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, Iveta 

Muchová, 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 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.   Informácia o činnosti obecného úradu (činnosť úradu, určenie orientačných čísel, výberové 

konanie na riaditeľku MŠ, vypracovanie PHSR) 

7.   Informácia Rímsko-katolíckej farnosti k osadeniu kríža   

8.   Informácia Okresnej prokuratúry Brezno – podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia 

obecného zastupiteľstva č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015 k bodu Vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra 

9.   Bezodplatný prevod nehnuteľností  Slovenským pozemkovým fondom do majetku obce 

10. Stanovisko komisie životného prostredia a výstavby k žiadosti o opravu prepadovej šachty      

      ul. Farská 

      11.Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce (interný   

            predpis) 

      12.Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

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 to 

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

prítomní 6 poslanci.  Poslanec Miroslav Nikel meškal 5 minút.  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 24.09.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva , ktorý bol poslancom   

v predstihu doručený k naštudovaniu: 

Starosta dal hlasovať  za navrhnutý program, obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch hlasovalo 

nasledovne: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6  (  Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                                Stanislav  Jančo, Iveta Muchová)    

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

 

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) Stanislav Jančo a Iveta Muchová za overovateľov zápisnice.  

                              

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

V zmysle pripraveného návrhu uznesenia Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch zvolilo  

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

návrhovej komisie. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

Uznesenie č. 20/2013 – ČOV – konanie pred spustením do prevádzky 

- konanie je v štádiu prípravy na kolaudáciu 

Kontrolórka predniesla záznam o kontrole použitia a vyúčtovanie finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce pridelených podľa VZN č.2/2005. Dotáciu poskytla obec Bacúch na základe 

zmluvy  o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí zo dňa 18.03.2015 

Základnej škole Beňuš. Záznam o kontrole tvorí prílohu zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie záznam o kontrole zo dňa 13.7.2015 

vyúčtovania poskytnutého príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom  v obci 

Bacúch pre Základnú školu Beňuš. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

6.  Informácia o činnosti obecného úradu 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

- 30.6.2015 sme mali kontrolu z pôdohospodárskej platobnej agentúry na ihrisko, ktorá prebehla 

bez problémov. Peniaze sú už na účte. Požiadali sme o vrátenie časti  DPH a my budeme  

participovať 5%  a bude nás to stáť  do 17.000 €. 

- ukončili sme opakované verejné obstarávanie na zateplenie školy. Peniaze nabehli na účet a hneď  

sme zaplatili dodávateľovi. Naša spoluúčasť je 4 235 €. Doporučuje do budúca schváliť opravu 

strechy, treba to natrieť. Prehrdzavené žľaby sa vymenili teraz. Uvidíme aký to bude mať vplyv na 

energetickú bilanciu. 

- riešili sme veci ohľadom ihriska a chce poďakovať ľuďom, ktorí nezištne pomáhali pri údržbe 

ihriska polievanie, kosenie. 

-  vyvložkovali sme  komín. Dnes prišli robiť opravu komína a komín je prasknutý. Treba vymeniť 

10 až 12 radov komína. Dodatočné náklady by boli cca 2 300 €, jedná sa o havarijný stav. Žiada 

o formálny súhlas. Pred 15 rokmi niekto upchal dažďovú drážku a vplyvom namŕzania došlo 

k roztrhnutiu komína.  

p. Miroslav Nikel – keď sa robí oprava bolo by dobré komín zatepliť a presieťkovať, aj keď to bude 

drahšie. Treba pozrieť čo sa nachádza v rozpise ponuky prác.  

- v škole nám vypadli ističe, boli zhorené cievky 

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

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

skupina, ktorá bude pripravovať tento program. Ostatné obce zaplatila za vypracovanie cca 1 000 €. 

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

- p. Molentová – od 1.7.2015 platí Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo 

v praxi znamená, že obec po získaní prístupových práv bude pracovať v informačnom systéme 

Registra adries. V roku 2005 boli v našej obci pridelené názvy ulíc, ale neboli pridelené orientačné 

čísla na budovy.  V roku 2005 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno zapracovalo názvy 
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ulíc do systému evidencie obyvateľstva a nevyžadovalo aby obec Bacúch pridelila orientačné čísla,  

tak ako určuje vyhláška č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, podľa § 5 ods. 2 zákona.  V súčasnosti nie je možné 

do systému registra adries zapísať súpisné číslo na ulici bez zápisu orientačného čísla. Každý občan 

si bude musieť vymeniť doklady. Do 1 roka musíme previesť kontrolu a pripraviť číslovanie 

orientačných čísel, vydať všeobecne záväzne nariadenie a pripraviť na to občanov. Vyjadrenie p. 

Muravského z MV SR - buď si zavediete orientačné číslo alebo si zrušte ulice, ktoré potom neslúžia 

svojmu základnému účelu t.j. orientácii v obci. Upozornil aj na ustanovenie § 2b zákon 369/1990, 

ktoré určuje obci povinnosť nazvať ulice ak je ich viac.  Mgr. Ľudmila Černáková pracovníčka 

Okresného úradu pracujúca v registri adries sa vyjadrila, že v registri zistila, že niektoré obce majú 

uličný systém bez určenia orientačných čísel, čo je v rozpore s právnymi predpismi. Každý pobyt , 

ktorý je viazaný na ulicu musí mať okrem súpisného čísla aj orientačné pre orientáciu na ulici. 

Väčšinou  sú zapísané všetky orientačné čísla ako 0. Tieto čísla je nutné zmeniť na reálne – 

vyžaduje to spoluprácu s obyvateľmi, pretože s tým súvisí aj zmena osobných dokladov. 

- končí 5 ročné funkčné obdobie riaditeľky materskej školy. Výberové konanie sme zverejnili na 

internetovej stránke obce na informačnej tabuli a v týždenníku My. Do 2.10.2015 je termín 

uzávierky. Obec a rada školy bude otvárať obálky.  Starosta navrhuje do budúcnosti  zlúčiť 

materskú a základnú školu, len by sme museli vytvoriť právny subjekt.  

- poďakoval všetkým zúčastnením za dobrú prezentáciu obce na akcie konanej na Polomke, kde sa 

zúčastnilo 7 obcí Horehronia. Bolo to dobré, ukázali sme sa v dobrom svetle. 

Mgr.. Duraj Martin – ohľadom zateplenia školy ako predseda stavebnej komisie sa chce opýtať, 

keďže vieme, že na začiatku tam niečo zlyhalo ohľadom verejného obstarávania nebol stavebný 

denník , nebolo označenie staveniska. Písomne na základe zákona o prístupe k informáciám  žiadal 

starostu o odpoveď, prečo nebolo podané stavebné povolenie  na stavebný úrad Polomke len 

stavebné úpravy. Informoval sa na stavebných úradoch v Brezne aj v Banskej Bystrici  , kde mu 

všade povedali, že na takéto stavby je potrebné stavebné povolenie , musí byť statika, povolenie 

hasičov a následne kolaudácia. Toto pán starosta nespravil. Pýta sa starostu ako chce dosiahnuť aby 

sme dostali energetický certifikát aby sme vedeli, že ta budova má takú a takú energetickú triedu. 

Dá sa to len pri kolaudáciu. Pracovníčky povedali, že starosta koná na vlastnú päsť. A tiež 

zastupiteľstvo mu neschválilo koľko percent akým účelom.  Ako obec získa certifikát, keď sa 

stavba nebude kolaudovať. Kedy chceme kolaudovať. Nech starosta odpovie. Prišlo usmernenie , že 

školy,  ubytovne musia mať na zateplenie stavebné povolenie, ale obec žiadala od Polomky len 

stavebné úpravy. Starosta tvrdí, že robí pre obec, ale nech robí poriadne, tak ako to má byť. 

Keď príde environmentálny fond a bude žiadať energetický audit , ako ho získame.  Neskolauduje 

sa zateplenie,  tak ako sa neskolaudovala kanalizácia a teraz sa nedá spustiť.  Navrhuje aby hlavná 

kontrolóra obce zistila a informovala zastupiteľstvo ako to malo správne byť, lebo v žiadosti 

starosta uvádzal ako sa ušetrí na energiách a môže sa stať, že nám financie zoberú ak bolo niečo 

porušené a nemáme zateplený ani  pôjd, kade teplo uniká. Kontrolórka nech zistí či starosta 

postupoval správne a v rámci zákonov. Žiada aby sa vyjadrili aj ostatní poslanci. Firme sa doplácalo  

za tie odkvapy a tie neboli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom a koľko sa platilo na viac.  

Ing. Jančová Janka– nepovedali sme, že starosta koná na vlastnú päsť , stavebný úrad v Polomke 

uviedol, že stavebné úpravy na takúto stavbu postačujú  a nemali sme dôvod zasahovať.  Povolenia 

nám robí stavebný úrad Polomka.  Energetický audit je potrebný pri kolaudácií. Firme sa platilo, len 

to čo bolo v zmluve nič viac. Platila sa len spoluúčasť 4 235  €.  

p. Miroslav Nikel – nestretol sa s tým, že na zateplenie je potrebné stavebné povolenie. Energetický 

audit sa dá urobiť kedykoľvek. Školu máme skolaudovanú už dávno.  Zamyslíme sa nad tým ako 

zatepliť aj ten pôjd. Ľudia obce sa snažia pomôcť tejto obci nech aj pán  Duraj pomôže a nie len 

kritizovať.  

Starosta – škola bola v dezolátnom stave a kto chce chybu si nájde. 
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Ing. Zdenko Šándor – keď sa projekt prijímal, boli nejaké podmienky, ktoré sa museli splniť a ak 

boli splnené a kontrola povie, že je to v poriadku nemáme o čom diskutovať. 

Ing. Jačová Janka -  kontrola rešpektovala rozhodnutie stavebného úradu 

Mgr. Duraj Martin – ako sa robili ponuky na komín , keď prišli firmy osobne pozrieť  a  ako to,  že 

nezistili odborníci, že komín je prasknutý. Odborník musí vedieť. 

Starosta- pod vakovkou sa nedalo zistiť , že je tam prasklina  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

I. berie na vedomie 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom rozsahu: 

- o prevedenej kontrole dokladov projektu Rekonštrukcia futbalového ihriska v obci Bacúch 

bez zistených nedostatkov 

- o vykonanom verejnom obstarávaní na projekt Zateplenie obvodového plášťa budovy 

základnej školy s materskou školou 

- o oprave komína na kotolni, vyvložkovanie a nevyhnutné murárske práce 

- o nevyhnutnosti vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

- o nevyhnutnosti pridelenia orientačných čísel budov v súlade s informatizáciou registra adries 

II. ukladá  

hlavnému kontrolórovi obce preveriť, či pri stavebnej činnosti „Zateplenie obvodového plášťa 

základnej školy s materskou školou“ sa vyžaduje stavebné povolenie. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    5( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                            Iveta Muchová ) 

                proti : 1 ( Miroslav Nikel ) 

                   zdržali sa: 1 ( Stanislav Jančo ) 

   

7.  Informácia Rímskokatolíckej farnosti k osadeniu kríža 

 

Starosta s darcom komunikoval aj s farskou radou a dostal písomné stanovisko  správcu farnosti 

Mgr. Pavla Pribulu . Je  vykopaný a zabetónovaný základ, darca o tom vie. Darcovi poďakuje 

a konečne to uzavrieme. 

p. Jančo Stanislav  - farská rada bola oslovená, išli na cintorín , určili vhodné miesto. Či je 

najvhodnejšie nevie. Nachádza sa tam aj starý drevený  kríž, ktorý nebolo žiaduce odstraňovať. 

Vykolíkovalo sa to, zabetónovalo a teraz sa čaká na osadenie. Rozhodovacie právo tam má pán 

farár a toto bolo s jeho súhlasom.   

Mgr. Martin Duraj  - opýtal sa či obecný úrad rieši nové hrobové miesta 

Starosta – treba sa vážne zaoberať otázkou hrobových miest 

p. Molentová Romana  – pri počte 960 obyvateľom máme 1200 hrobových miest. Máme voľné 

hrobové miesta. Za mnoho hrobových miest nemá kto platiť. Máme hroby neidentifikované. 

Musíme poriadne zvážiť, či chceme otvárať nový cintorín a kto sa bude starať o staré hroby. Je 

tendencia pochovávať do prehĺbených hrobov.  Mnoho žien opatruje 7 a viac hrobov. O hroby sa 

treba starať. Prvý aj druhý rok ľudia zaplatila a teraz odhlasujú. Či chceme ísť do otvárania nového 

cintorína si musíme poriadne rozmyslieť, lebo hrobov máme veľa, kto ho bude spravovať.  Je ešte 

stále možnosť výberu.  Tlecia doba je 10 rokov. 

Ing. Piliar Peter – toto sa riešilo už pred 10 rokmi a otváralo sa to  viackrát  a tendencia je taká, že 

ľudia sa vracajú do starých hrobov  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie  informáciu o oznámení farskej rady Rímsko-

katolíckej farnosti Bacúch zo dňa 25.08.2015 k osadeniu mramorového kríža. 
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Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

8. Informácia Okresnej prokuratúry Brezno – podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia 

obecného zastupiteľstva č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015 k bodu Vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra  

 

p. Molentová prečítala vyjadrenie Okresnej prokuratúry Brezno ohľadom podnetu na preskúmanie 

zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015 k bodu Vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra : V prílohe Vám zasielam originál písomných podkladov obce Bacúch, 

vzťahujúce sa k uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015, 

ktorým obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Bacúch a k zasadnutiu 

Obecného zastupiteľstva obce Bacúch dňa 26.03.2015, ktoré boli zapožičané tunajšej prokuratúre 

za účelom vybavenia podnetu.  

Mgr. Martin Duraj – on ako občan dal podnet na prokuratúru nakoľko sa domnieval, že došlo 

k porušeniu zákona a odpísali mu, že nedošlo k porušeniu, a že nemajú čo skúmať a tým to padlo. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie  oznámenie Okresnej prokuratúry Brezno zo 

dňa 17.08.2015 vo veci podnetu na preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva č. 

12/2015 zo dňa 29.01.2015 k bodu Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – súčinnosť obce 

s poskytnutím písomných podkladov za účelom vybavenia podnetu. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

9. Bezodplatný prevod nehnuteľností  Slovenským pozemkovým fondom do majetku obce 

 

Starosta uviedol , že od roku  2013 vybavuje delimitáciu pozemkov pod ihrisko , dal sa urobiť 

geometrický plán a teraz ešte potrebuje mať uznesenie, že zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným 

prevodom týchto pozemkov. Podľa znaleckého posudku je cena 21. 000 €. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súhlasí s prevodom nehnuteľností, na ktorých sa nachádza areál 

futbalového ihriska vrátane objektu vybavenosti č. súp. 552, jedná sa o pozemky parcela  KN-C č. 

918 o výmere 6765 m2 ostatné  plochy, parcela KN-C č. 919/3 o výmere 3373 m2 ostatné plochy, 

919/4 o výmere 148 m2 zastavané plochy, parcela KN-C č. 919/5 o výmere 79 m2 zastavané 

plochy, v k.ú. Bacúch zapísaných na liste vlastníctva Slovenského pozemkového fondu č. 746, 

ktoré  pozemkový fond prevedie v zmysle ustanovení zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zmluvou o prevode vlastníctva 

bezodplatne do vlastníctva obce z titulu charakteru  plnenia účelu verejnoprospešnej stavby. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

 

10. Stanovisko komisie životného prostredia a výstavby k žiadosti o opravu prepadovej šachty      

ul. Farská 

 

Mgr. Martin Duraj predseda stavebnej komisie  prečítal  prítomným  žiadosť  Mariána  Privitzera,  

Farská  č.  23,  Bacúcha a Adolfa Pribilinca, Farská č. 24, Bacúch, ktorá bola na obecný úrad 

doručená 30.07.2015.  Žiadajú o výmenu prepadovej odvodňovacej šachty pri miestnej komunikácii 

na Farskej ulici a odvody potrubím do jarku na Lipovej ulici. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že 

stará šachta je nefunkčná, zanesená a odvod vody popod komunikáciu je prepadnutý, voda  zatápa 

vodovodnú šachtu pri dome č. 23 a podmáča pivnicu v dome č. 24. V žiadosti ďalej uvádzajú, že ak 

úrad nemá dostatok potrebných pracovníkov na vykonanie žiadanej výmeny sú pripravení 

poskytnúť vlastnú pracovnú silu. Komisia životného prostredia a výstavby bola na obhliadke  na 

mieste a zistila, že dochádza k poškodzovaniu domu a pivnice podmáčaním a môže byť, že mu to aj 

padne. Trativod, ktorý tam bol pôvodne je pravdepodobne zasypaný a je vlastne len vyštetovaný zo 

skál a bol to len trativod a potom pokračuje nejakou rúrou, kde má pozemok Adolf Pribilinec . 

Komisia doporučuje osadiť potrubie popod obecnú komunikáciu dlhé cca 4 m a pod cestou 

vybudovať trativod o dĺžke cca 15 m s napojením do už vybudovaného rigolu.  

Starosta – doporučenie má zásadnejšie finančné  dopady  a preto túto problematiku riešila včera aj 

finančná komisia. 

p. Stanislav Jančo predseda finančnej komisie prečíta zápis ,  kde navrhuje v rámci prípravy 

rozpočtu pre rok 2016 aby komisia životného prostredia a výstavby určila poradie lokalít či miest 

pre opravu, údržbu miestnych komunikácií a rigolov v obci. A aby obecný úrad na takto vytýčené 

lokality dal vypracovať cenovú kalkuláciu. Komisia  nevedela cenovú kalkuláciu na túto stavbu 

a v rozpočte máme teraz určených 1000 €  . Nevedeli koľko mali schváliť. 

Ing. Janka Jančová – finančná komisia riešila, či komisia životného prostredia bude riešiť len 

podnety občanov  alebo či si dá záležať a dá vlastné podnety aby to obec dala naceniť a dalo by sa 

to do rozpočtu 

Mgr. Martin Duraj – tento prípad je taký, že tam môže padnúť časť domu. Budeme mať z rozpočtu 

toľko financií, nakoľko žiadostí je viac. Nedá sa to urobiť prostredníctvom aktivačných 

pracovníkov . 

Starosta – musí prísť odborník, ktorý dokáže urobiť cenové ponuky. Veci ktoré sa dajú urobiť sa 

robia prostredníctvo aktivačných pracovníkov ale toto sa s nimi urobiť nedá. Konštatujeme, že sa to 

musí urobiť ešte pred touto zimou a dáme to oceniť, aby to urobila firma. Musia sa vytýčiť 

inžinierske siete.  

p. Molentová – ak sa zavolá firma nech urobí všetko. Aktivačných pracovníkov  je málo.    

Ing. Zdenko Šándor- ak je to havarijný stav nemusíme robiť výberové konania, len zadaním. 

p. Chovanec Ján – ako si on pamätá tam rúra bola ale mohla sa zasypať keď sa robil plyn. 

p. Nikel Miroslav – treba to najprv ešte pozrieť urobiť sondáž, lebo k prekopávke treba urobiť 

vytýčenie inžinierskych sietí, nacenenie, osadiť rúru, vyrezať asfalt. Možno to stačí len prečistiť, 

treba to ísť pozrieť ak nie je rúra zdemolovaná,  až potom dávať naceniť 

Mgr. Duraj Martin – navrhuje tak ako p. Nikel pozrieť či to nestačí len prečistiť a potom ak to 

naozaj bude havarijný stav  tak riešiť.   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie   stanovisko komisie životného prostredia 

a výstavby k žiadosti občanov zo dňa 29.07.2015 o výmenu prepadovej odvodňovacej šachty na 

miestnej komunikácii na Farskej ulici. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     
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                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

11. Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce (interný   

       predpis) 

 

Ing. Jančová – poslanci dostali materiál k naštudovaniu. Tieto pravidlá upravuje zverejňovanie 

informácií o činnosti samosprávy obce Bacúch prostredníctvom oficiálneho webového sídla obce. 

Zverejňujú sa informácie o hospodárení a majetku obce, základné dokumenty obce, informácie 

o obecnom zastupiteľstve, štatút obce, všeobecne záväzné nariadenia obce, územný plán ak ho obec 

má, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, koncepcie a strategické materiály.  

Poslanci sa majú vyjadriť čo po preštudovaní týchto pravidiel chcú schváliť. Poslanci sa dohodli , 

že  z navrhnutých pravidiel vypustia v   

článku 4 ods.1 

 písm. c)   s uvedením kontaktov na poslancov 

 písm. e)   kontakty na členov a tajomníkov komisií 

 písm. m)  zvukové záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, prepisy zvukových  záznamov 

 písm.  n)  videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, ak bol záznam vyhotovený 

 písm.  p)  interpelácie poslancov  odpovede na ne 

 písm.  q)  informácie o odmenách vyplatených jednotlivým poslancom zastupiteľstva  a členov  

                 komisií 

článku 15  

písm. e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná   

              a rozhoduje alebo  ktoré  upravujú práva a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb 

              vo  vzťahu  k  obci,  vrátane  všetkých  dokumentov   upravujúcich  postup  obce  pri  

              sprístupňovaní informácií,  

písm. f)  sadzobník správnych poplatkov
11

, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad  

              za sprístupňovanie informácií. 

článku 21ods. 2  

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

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

osôb zodpovedných za poskytovanie a zverejňovanie informácií.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom 

internetovej stránky obce s navrhnutými úpravami 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

 

p. Stanislav Jančo prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie. Dňa 23.09.2015 sa zišla 

finančná komisia za účelom prejednania návrhu rozpočtového opatrenie č. 2/2015. Návrh 
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rozpočtového opatrenia vypracovala Ing. Jančová, pričom uviedla, že pri návrhu sa predovšetkým 

vychádzalo z nasledovnej potreby:  

1.   prevádzkovania futbalového ihriska a vybavenia športového objektu (zatrávnenie, hnojivá, 

náradie, kosenie, palivá do kosačiek, čistiace a hygienické potreby, lekárnička, vybavenie 

šatní a miestností nábytkom a  efektívnejšie kosenie by sa riešilo zakúpením traktorovej 

kosačky) ...jedná sa navýšenie o 11.409 eur z toho 3500 eur z kapitálových výdavkov 

(nákup kosačky) 

2.   právne služby spojené s neplatením Agrospoločnosti, spor Open Door s finančným 

manažmentom, služby za verejné obstarávanie spojené so Zateplením školy ... navýšenie 

o 1.500 eur 
3.   vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ...navýšenie o 2.000 eur 

4.   požiadavka Materskej školy Bacúch o zakúpenie koberca...navýšenie o 300 eur 

5.   úprava príspevku pre Základnú školu Beňuš na záujmové vzdelávanie ...navýšenie  

      o 600 eur 
      6.  zakúpenie diktafónu...navýšenie o 191 eur. 

 

Pokrytie výdavkov vychádza z prognózy navýšenia podielových daní na rok 2015 pre obec Bacúch, 

kde finančná komisia vzhľadom na rezervu vo výške 17.735 eur  navrhuje navýšenie o 16.000 eur.  

 

Po prejednaní rozpočtového opatrenia č. 2/2015 finančná komisia prijala nasledovné stanovisko: 

doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 2/2015 v navrhnutej štruktúre 

a to prekročenie: 

- bežného rozpočtu v príjmovej časti o 16.000 eur a vo  výdavkovej časti o 12.500 eur 

- kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti o 3.500 eur. 

 

Starosta- čo sa týka financií obec nie je v zlej finančnej kondícií. Vieme financie na rozvoj obce 

vykryť aj z iných zdrojov nie len z rozpočtu. Mnohé veci riešime  vlastnou prácou, aj keď by sa 

mali riešiť dodávateľsky, len aby sme ušetrili.  

p. Nikel Miroslav – občania odrobia tisícky hodín brigádnicky pre obec  aj na ihrisku a obec musí 

pomôcť ako môže. Na zápasy chodieva cca 300 ľudí.   

Mgr. Martin Duraj – ako je to s tými právnymi službami spojenými s neplatením Agrospoločnosti, 

spor Open Door. 

Starosta – p. Oceľ nám neplatí nájom a dane z nehnuteľnosti a tak sme to posunuli právnikovi, musí 

to niekto kvalifikovane napísať. Čo sa týka Open Door chcú peniaza za niečo čo vôbec nerobili. 

Zmluvy podpisoval v roku 2009 p. Turošík. Finančný manažment ohľadom ihriska robil starosta 

a ekonómka obce Ing. Jančová a firma Open Door teraz chce peniaze aj keď v zmluve bolo 

uvedené, že obec požiada. Nič sme nežiadali  a odmietame zaplatiť, aj keby sme  museli ísť na súd. 

Poslali zálohovú faktúru a ešte nám vyrátali penále z omeškania. Zálohová faktúra nemôže byť 

daňový doklad.  Prvá odplata bola za to, že vypracovali žiadosť, ktorá prešla a druhá odplata v tej 

istej výške za finančný manažment, o ktorý sme na základe zmluvy  mali požiadať. Nič sme 

nežiadali ani sme im nič nepodpísali, že  pre nás niečo urobili.  Po porade s právnikom sa dohodol, 

že to nezaplatíme. 

Ing. Jančová – musíme doriešiť tie komíny 

Starosta – je to havarijná situácia, oni naozaj nemohli vedieť čo je pod výmurovkou. Rozpočtárka 

povedal 1 900 € bez DPH s DPH 2 300 €. Ekonómka nájde rozpočtové krytie v rámci položiek. 

Dom smútku sme sa dohodli, že chceme robiť komplexne a žiadať financie z euro fondov. 

Mgr. Martin Duraj – nemalo by byť nové obstarávanie  

p. Miroslav Nikel – môžeme byť radi že nám prišli , nemá kto robiť, nieto remeselníkov. 
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Ing. Peter Piliar – môžeme  schváliť 2.300 € ale musíme skontrolovať, čo je popísané v ponuke, 

špecifikovať či sú položky  reálne. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie  

stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 2/2015 

II. schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2015, s navýšením výdavkov o 2300 eur na havarijný stav komína. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
 
13. Diskusia 

 

p. Molentová Romana prečítala žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktorá bola na 

obecný rád doručená 24.08.2015  : 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. prioritne zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v okrese Brezno a okolitých regiónoch. 

Verejnosť vníma potreby zdravotníctva v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vedeniu 

nemocnice sa darí investovať do obnovy prístrojového vybavenia, čo sa preukázalo aj nedávnym 

nákupom jedného z najkvalitnejších  CT prístrojov na Slovensku, ale aj ďalších diagnostických 

prístrojov. 

Najpodstatnejšou zložkou našich finančných zdrojov tvoria príjmy z poskytovania zdravotnej 

starostlivosti od zdravotných poisťovní. 

Nakoľko zabezpečenie poskytovania týchto služieb je veľmi nákladné a nemocnica, a vôbec 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sú zo strany zdravotných poisťovní limitovaní zmluvnými 

objemami, finančné prostriedky nepostačujú na krytie všetkých prevádzkových nákladov. 

Následkom vyššie uvedených obmedzení sme schopní zabezpečiť bezproblémovú prevádzku celej 

nemocnice, ale peňažné prostriedky na väčšie úpravy areálu nám chýbajú. 

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc pri financovaní  investičnej akcie zameranej na 

úpravu prístupovej a výjazdovej cesty, parkovacích plôch a autobusovej zastávky v areály NsP 

Brezno, n.o.. Jedná sa o verejný priestor, ktorý je využívaný obyvateľmi mesta Brezna a celej 

spádovej oblasti. Predpokladaný objem investičnej akcie je cca 100.000 EUR.  

Veríme, že uvedená aktivita nájde u Vás odozvu a spoločne tak prispejeme ku skvalitneniu služieb 

a obnove nemocničného areálu.  Sponzorské firmy budú prezentované v areály Nemocnice 

s poliklinikou Brezno, n.o..  

Ing. Bridišová Soňa – to čo sa vyberie na poplatkoch, tak to je minuté na zimnú údržbu . 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch zamieta žiadosť Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. zo dňa 

17.8.2015 o finančný dar pri financovaní  investičnej akcie zameranej na úpravu prístupovej 

a výjazdovej cesty, parkovacích plôch a autobusovej zastávky v areáli NsP. 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:    7 ( Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdeno Šándor     

                              Stanislav  Jančo, Iveta Muchová, Miroslav Nikel ) 

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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p. Chovanec Ján – doporučuje aby sa prišiel pozrieť ten most pred domom č. 129 ulica Plaviarska, 

je 30 cm podmytý teraz tam stačí pár fúrikov betónu aby sa zaplátali diery aspoň na spodku. A ešte 

bol pri prameni B. Němcovej altánok je krásny, ale nieto si tam kde sadnúť. Stožiar na hadice leží, 

treba s ním niečo robiť. 

p. Cesnak Ján – bol návrh na vybudovanie cyklotrasy. Chodníky na Kráľovú hoľu sú zatarasené, 

treba s tým niečo robiť  

Starosta  - projekt na cyklotrasu spracúva firma Rojík 

Mgr. Duraj Martin – komisia životného prostredia opätovne žiada o stanovenie termínu na 

obhliadku budov, ktoré sú v obecnom majetku z dôvodu zhodnotenia ich fyzického stavu 

a naplánovania ich ďalšieho využitia 

Starosta – aj sme sa dohodovali ale nám to nevyšlo. Vytlačíme komisii zoznam budov, komisia sa 

stretne a členovia dajú návrhy na využitie, uvítame každý  rozumný návrh. On s kontrolórkou 

rozmýšľali, že v bývalej jedálni č. 11 by sa urobilo komunitné centrum, kde sa bude schádzať 

komunita občanov vyšívať, vyrezávať. 

Mgr. Duraj Martin – robili sa inventúry a v majetku nám chýba garáž. Komisia žiada doriešiť nákup 

a osadenie fotopascí, osadenie zábradlia na moste pri lesníckych garážach  a navrhla odstúpenie 

podnetu na riešenie havarijného stavu  vodojemu v Betkovej na Okresný úrad Brezno. Prečo  

starosta nemá doposiaľ odovzdanú protokolárne funkciu, prečo nezasadla komisia na odovzdanie 

funkcie . Je to dokument , ktorý ide so starostom celé obdobe, aký stav bol čo sa urobilo. Ohľadom 

autodielne, pán Libič si urobil bránu medzi svojim a obecným pozemkom pri hasični, dohodol sa so 

starostom, že tam bude brána na vstup nejakej techniky. Podľa neho to nemá význam, on má prístup 

na komunikáciu. Páčilo by sa Vám keby Vám niekto chodil po pozemku. Počul, že využíval 

priestory hasične na svoje účely. 

Ing. Jančová Janka -  vzniklo to tým, že sa predala budova  Stopbaru. Garáž a Stopbar  boli písané 

pod jednou sumou a musí sa to dať oceniť. Fotopasce sme dali objednať p. Niklovi Františkovi  

Starosta – osadenie zábradlia pri lesníckych garážach – písal list. Riešili sme vodojem, ktorý 

ohrozuje zdravie občanov obce. Vodojem v Betkovej  nie je náš. Bol vypovedať na Okresnom 

úrade v Brezne, riešila to polícia a prijali konzekvencie voči majiteľovi vodojemu a nemôžeme 

vstupovať do cudzích  kompetencií. S p. Oceľom sme to riešili niekoľkokrát. Zajtra napíše list na 

Okresný úrad Brezno . Funkciu nemá doposiaľ odovzdanú, niekoľko krát žiadal bývalého starostu. 

Ohľadom brány p. Libiča ak bude všeobecný záujem, že musí urobiť pletivo tak to s ním vybaví.  

p. Nikel Miroslav – jemu sa tá brána páči most má svoju nosnosť a keď tam bude treba niečo 

doviezť prejde sa po pozemku od cesty cez pozemok p. Libiča . Navrhuje aby sa zakúpila zámka 

a zamykal by si bránu aj on aj obec . Kedykoľvek sme potrebovali pripraviť auto na STK bol 

ochotný 

p. Stanislav Jančo – nemá s tým problém 

Ing. Piliar Peter – súhlasí s bránou, ale aby to bolo uzavreté 

Poslanci sa dohodli, že sa urobí tak, aby sa brána zamykala aj zo strany obce aj zo strany p.Libiča a 

bude sa dať  otvoriť až po  vzájomnej dohode.  

Ing. Peter Piliar – ešte sme sa nedohodli, že komisia životného prostredia má vykonať prieskum 

poškodenia miestnych komunikácií a mostíkov a navrhnúť prioritu stavebných oprav 

Mgr. Duraj Martin – je toho strašne veľa  a doteraz ako že nič  a teraz ideme. Možno ten most čo 

spomínal p. Chovanec je v havarijnom stave. 

Starosta – je za to aby sme teraz eliminovali menšie nedostatky na úkor tých väčších a vyklčujme  

napríklad divoko rastúce stromy a kry , pre ktoré sa šoféri nedokážu vytočiť. Vieme, že na cesty 

nemáme peniaze. 
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14 . Záver 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Iveta Muchová 
 

Stanislav Jančo 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 
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Príloha k zápisnici: 

 

ZÁZNAM O KONTROLE 
 

v súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bola 

vykonaná kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov z rozpočtu obce pridelených podľa VZN č. 2 v roku 

2005.. 

 

Dotáciu poskytla obec Bacúch na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí zo dňa 18.03.2015. Suma bude poukázaná na účet č. 2055321003/5600, 

Základná škola Beňuš, po skončení kontroly. 

 

Kontrolovaný subjekt:Základná škola Beňuš, Beňuš 250, 97664 

Čas vykonania kontroly: 13.07.2015 

Kontrolované obdobie: 01.01.-30.06.2015 

Kontrolu vykonala:Ing. Soňa Bridišová – hlavný kontrolór obce 

Prílohy k protokolu:vyúčtovanie 

 

 

Predmet kontroly: 

Predmetom kontroly bolo poskytnutie a vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce v súlade 

s VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. 

 

Rozsah kontroly: 

Kontrola bola zameraná na dodržanie VZN pri poskytovaní dotácií, t.j. formou žiadosti 

o poskytnutie dotácie, spôsob schválenia dotácie, účel čerpania dotácie a spôsob vyúčtovania 

a zdokladovania použitia dotácie. 

Kontaktované osoby pri kontrole: Ing. Jana Jančová 

 

Zistenia kontroly: 

Dňa 07.07.2015 predložila Základná škola Beňuš vyúčtovanie dotácie a to nasledovne: 

 

skutočne vynaložené náklady:                                                          399,64 € 

1.Materiálno-technické zabezpečenie pre činnosť:                       399,64 € 

-Knihy, časopisy, tabuľky, DVD, lopty, a iné 

čerpanie výdavkov z poskytnutej dotácie:                                        399,64 € 

2.Materiálno-technické zabezpečenie pre činnosť:                       399,64 € 

-Knihy, časopisy, tabuľky, DVD, lopty, a iné 

 

predložené doklady: 

1.faktúry, objednávky, príjmové a výdavkové pokladničné doklady 

2.výpisy z účtov 

3.zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

__________________________________________________________________________ 

Návrh opatrení k náprave nedostatkov: 

 

Pri položke z 2.5.2015 Knihy, BÚ č. 48 v sume 24,66 € chýba objednávka. 
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Pri položke z 11.5.2015 Mladý záchranár, BÚ č. 50 v sume 9,90 € chýba objednávka. 

 

Pri položke z 5.6.2015 Spotrebný materiál na krúžok, BÚ č. 59 v sume 14,84 €, nie je z bloku 

jasné o aký materiál ide a bolo by vhodné teda uviesť, čo sa konkrétne nakupovalo a na čo 

sa to použilo (konkrétny výrobok). 

Obecne by som uvítala, keby u každej položke typu „spotebný materiál na krúžok“ bolo 

uvedené, na čo konkrétne bol materiál použitý (konkrétny výrobok, prípadne iné). 

 

Uvedené nedostatky, prosím dať na vedomie ZŠ Beňuš, aby nedošlo k ich opakovaniu v ďalšom 

vyúčtovaní. 

 

________________________________________________________________________ 

Záznam o kontrole bude prednesený na obecnom zastupiteľstve v septembri 2015. 

 

 

 

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                        Ing. Soňa Bridišová 

                                                                                     hlavná kontrolórka obce 

 


