
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

______________________________________________________ 
 

Napísaná v  Bacúchu dňa 25.04.2019 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo   4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 25.04.2019 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor 

 

N e p r í t o m n ý : 

Tomáš Medveď 

 

O s p r a v e d l n e n ý: 

Tomáš Medveď 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

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

hlavná kontrolórka obce 

 

Program  rokovania :  

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6.Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018 

7.Informácia o činnosti obecného úradu 

8.Informácia o návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

9.Informácia o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, Obcou Bacúch 

a Strabag, s.r.o. 

10.Informácia o zriadení Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa v priestoroch Základnej školy Bacúch 

(zmluva o nájme) 

11.Majetkové vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom (vyhlásenie) 

12.Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch 

13.Dohoda o urovnaní – firma Geotip Juraj Gáborík 

14.Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce  

15.Menovanie veliteľa DHZO Bacúch  

16.Určenie pravidiel pri zamestnávaní opatrovateľov  

17.Dodatok k Smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel(príloha č.1smernice)  

18.Rozpočtové opatrenie 1/2019 
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19.Rozpočtové opatrenie 2/2019 

20.Interpelácia poslancov 

21.Diskusia 

22.Záver   

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

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

a ospravedlnil poslanca Tomáša Medveďa, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil.  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.   Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o 

obecnom zriadení uznášania schopné.   

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

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

 

2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 46/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                              

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie číslo 47/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel  za overovateľov zápisnice.  
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Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,   

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti : 0 

     zdržali sa:    0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Uznesenie číslo 48/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

volí  

Ing. Zdenka Šándora za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán a Ing. Milan Boroš za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

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

vo vlastníctve obce na internetovú stránku obce- splnené. 

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

nesplnené. 

 

6. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018 

 

Správu hlavného kontrolóra o správe pohľadávok k 31.12.2018, ktorá je zverejnená na internetovej 

stránke obce prečítala Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce. Navrhla poslancom odpísať 

pohľadávku – pokuty uložené Obvodným úradom Brezno v sume 295,00 €. Okresný úrad vyrubil 

pokuty občanom našej obce a uložil im povinnosť uhradiť ich do nášho rozpočtu. Pokuty sú z našej 

strany nevymožiteľné. Musel by ich vymáhať Okresný úrad. 

       Ohľadom daňových pohľadávok, najväčší podiel v pohľadávkach má spoločnosť Agrospol 

Polomka. Prebehol konkurz predmetnej firmy , ktorý je už uzavretý. Pohľadávky sa vymáhali aj 
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súdne. V súčasnej dobe nie je možné pohľadávky vymôcť, nakoľko firma neexistuje a nie je komu 

zaslať  akúkoľvek korešpondenciu. Pohľadávky od občanov sú drobné a priebežne sa vymáhajú. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 49/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra o správe pohľadávok obce za rok 2018. 

   

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:          6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                         Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

- o pracovnom stretnutí ohľadom problémov v dodávke pitnej vody z verejného vodovodu na území 

obce Bacúch, ktoré sa konalo 02.04.2019. Zápis zo stretnutia nie je finálny, čaká sa na 

spripomienkovanie.  

- začatie stavebných  prác na hasični a dome smútku . Koncom novembra nám bola na účet  

prevedená sume z Ministerstva vnútra na opravu hasične. Riešime podpis zmluvy . Predpokladaný 

termín zažatia prác na hasični je druhá polovica mája. Ohľadom domu smútku máme podpísané, že 

nám boli peniaze pridelené a rieši sa termín s dodávateľom , nie je isté kedy sa to bude robiť. 

- veľa mladých ľudí má záujem stavať v našej obci rodinné domy a tiež občania zo susedných obcí 

majú záujem o našu obec, opravujú staré domy. Keď chceme aby sa obec rozvíjala , musíme riešiť 

pozemky pre výstavbu.  

- na základe aktuálnej situácie máme len 6 aktivačných pracovníkom, nie je to dostatočné, 

rozmýšľame o zamestnaní ďalšieho pracovníka na trvalý pracovný pomer.  

- začali sa prípravy na oslavy 745. výročia založenia obce, komisia už niekoľkokrát zasadala.  

- zúčastňuje sa  na stretnutiach združení, ktorých je obec členom. Dnes bol na stretnutí Asociácie 

horských sídiel.  

 

Uznesenie číslo 50/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

-zápis z pracovného stretnutia ohľadom dodávky pitnej vody zo dňa 02.04.2019 

-prípravné činnosti spojené so začatím stavebných prác  hasične a domu smútku 

-zámer obce na riešenie lokality pre výstavbu rodinných domov 
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-zamestnanie pracovníkov na výkon manuálnej činnosti pre údržbu majetku obce 

-príprava osláv 745. výročia založenia obce Bacúch, ktoré sa budú konať 24.08.2019. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:  6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                      Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

          proti :   0 

     zdržali sa:  0  

 

8. Informácia o návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

 

 Starosta uviedol – z dôvodu skončenia platnosti zmluvy k 30.4.2019 pošty Partner Bacúch 

s prevádzkovateľom p. Marianou Bendulovou a z ekonomických dôvodov poštu rušia. Nakoľko pre 

našu obec je pošta dôležitá, sme mimo hlavnej cesty, spojenia sú horšie, občania si nemajú kde 

vybrať peniaze    začal konať a robiť všetko preto aby pošta ďalej fungovala.  P. Molentová prečítala 

všetky listy, celý priebeh komunikácie medzi poštou  a obcou Bacúch. Ako prvý list prečítala návrh 

na zrušenie od Slovenskej pošty, a.s. , ktorý bol obci doručený 12.03.2019. Z dôvodu skončenia 

platnosti zmluvy k 30.04.2019 bolo vypracované vyhodnotenie prevádzky  a pripravený návrh na jej 

zrušenie. Univerzálna služba pre obec Bacúch bude aj po zrušení zabezpečená  Poštou Beňuš. 

Doručovanie  listových zásielok a balíkov bude zabezpečené rovnako ako doteraz poštovým 

doručovateľom z podacej pošty Beňuš a Oddelením regionálneho doručovania Banská Bystrica. 

Rovnako bude aj výdaj nedoručených oznámených zásielok zabezpečovať Pošta Beňuš. 

Starosta listom z 15.03.2019 , ktorý bol odoslaný Slovenskej pošte vyjadril jednoznačný nesúhlas 

s návrhom na zrušenie Pošty Partner. Uviedol, že v obci žije približne 920 občanov a približne 150 

chatárov. Z celkového počtu tvoria približne 1/3 dôchodcovia, ktorí majú problém s mobilitou. Veľká 

časť občanov prešla k Poštovej banke hlavne z dôvodu dostupnosti bankových služieb v obci. 

V prípade , že niektoré služby prejdú na  Poštu Beňuš vzdialenú 6 km, sa významnou mierou zníži 

dostupnosť služieb pre občanov našej obce, ktorá leží mimo cesty I/66 a má podstatne zredukované  

priame autobusové linky.  

Dňa 25.03.2019 poslal ministrovi  dopravy a výstavby SR žiadosť o bezodkladné prijatie  vo veci 

zrušenia pošty.  

Dňa 15.4.2019 poslal Úradu na reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb , odbor 

regulácie poštových služieb žiadosť o prehodnotenie návrhu na zrušenie pošty partner v obci Bacúch. 

V žiadosti žiadal o zamietnutie návrhu Slovenskej pošty na zrušenie Pošty partner v obci Bacúch. 

Uviedol, že obec má vysoký potenciál na rast a zvyšovanie počtu obyvateľov, čo však pri rušení 

základných služieb pre občanov nebude možné. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb sa dňa 

18.4.2019 vyjadrila, že na základe zákona č.324/2011 Z.z. o poštových službách je štátnym orgánom 

príslušným pre reguláciu poštových služieb a dohľad nad ich vykonávaním Úrad pre reguláciu 
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elektronických komunikácii  a poštových služieb. Slovenská pošta, a.s. poskytuje univerzálnu službu 

na základe Poštovej licencie udelenej uvedeným štátnym orgánom. Na základe tohto oprávnenia je 

povinná ohlásiť úradu vopred každú pripravovanú  zmenu. Ministerstvo kontaktovalo Slovenskú 

poštu, a.s., ktorá ich informovala, že  predložila úradu  návrh na zrušenie kontaktného miesta svojej 

poštovej siete, t.j. pošty Partner Bacúch , ktorá pôsobí ako podacia pošta. Hlavným dôvodom je 

stratovosť tejto prevádzky a snaha realizovať efektívnejšie spôsoby poskytovania univerzálnej 

služby.  Ubezpečili ich, že v prípade reálneho zrušenia služieb Pošty Partner, budú poštové služby 

zabezpečené a to prostredníctvom poštového doručovateľa a Pošty Beňuš. Ako už sekcia 

elektronických komunikácii a poštových služieb uviedla, realizácia zmeny je podmienená súhlasom 

úradu a môže byť vykonaná až po jeho získaní. Riešenie, ktoré Slovenská pošta ,a.s. ponúka ako 

náhradu za Poštu Partner je bežným spôsobom poskytovania služieb vo veľkom počte obcí 

a pristupuje k nemu v rámci hľadania optimalizačných riešení. Odporučili obrátiť sa priamo 

u generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., na možnosť individuálneho posúdenia žiadosti.  

Starosta uviedol, že rokoval aj s pani, ktorá ma na starosti pobočky a ešte  26.04.2019 pôjde na 

konanie do Bratislavy ku generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 51/2019: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie  

 

a) informáciu o stanovisku Slovenskej pošty a.s. - návrh na zrušenie Pošty Partner Bacúch listom 

zo dňa 5.3.2019 z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy k 30.04.2019 

b) nesúhlasné stanovisko Obce Bacúch s návrhom na zrušenie Pošty Partner Bacúch listom zo 

dňa 15.3.2019 

c) vyžiadanie stanoviska Ministerstva dopravy a pôšt k návrhu na zrušenie Pošty Partner  Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6    ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

9. Informácia o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, Obcou Bacúch 

a Strabag, s.r.o. 

 

Starosta – pri rekonštrukcii mosta mal byť realizovaný aj prepoj výtlačného potrubia kanalizácie. 

Zistilo sa, že prepoj budovať nie je potrebné, nakoľko existuje a zmluva je neaplikovateľná a tiež 

finančná spoluúčasť obce  nie je potrebná . 
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Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 52/2019: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

 

informáciu o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, Obcou Bacúch 

a Strabag, s.r.o. vo veci realizácie verejnej stavby prepojenia kanalizácie z dôvodu, že tlakové 

potrubie kanalizácie je existujúce.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

10. Informácia o zriadení Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa v priestoroch Základnej školy 

Bacúch (zmluva o nájme) 

Starosta – v rámci zatraktívnenia vyučovania a voľnočasových aktivít sa snažíme zriadiť elokované 

pracovisko  ZUŠ Heľpa. Administratíva a postup je zdĺhavý, podali sme potrebné doklady na 

ministerstvo a čakáme či nám to schvália.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Uznesenie číslo 53/2019: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

a) informáciu, že zriaďovateľ ZUŠ Obec Heľpa požiadala MŠVVŠ o zaradenie Elokovaného 

pracoviska ZUŠ v priestoroch Základnej školy Bacúch do registra sietí škôl, 

b) z titulu zriadenia Elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch Základnej školy Bacúch by bol 

od nového školského roka 2019/2020 k dispozícii žiakom školy výtvarný aj hudobný smer, 

c) súčasťou zriadenia pracoviska je návrh Zmluvy o bezplatnom nájme učební, ktorý bude 

predložený na obecné zastupiteľstvo až po zaradení pracoviska do sieti škôl. 

 

Hlasovanie:  
 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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           proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

11. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom (vyhlásenie) 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu , ktorú predložil Ing. Michal Chovanec , starosta obce 

       Obec Bacúch už od kolaudácie (máj 2015) novo zrekonštruovaného futbalového ihriska vyvíja 

úsilie o majetkovo – právne doriešenie pozemkov na ktorých sa areál futbalového ihriska nachádza. 

Na poslednom rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom, regionálnom odborom Banská 

Bystrica bola obec Bacúch usmernená, že k žiadosti o protokolárny prevod predmetných pozemkov 

okrem pozemkov zastavaných stavbami, je potrebné vyhlásenie obecného zastupiteľstva, že pozemky 

na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko boli tieto využívané v súvislosti  s telovýchovnými 

aktivitami a že na týchto pozemkoch bolo vybudované ihrisko už pred jeho rozsiahlou 

rekonštrukciou. Vznik futbalového ihriska podľa vedomostí možno datovať do 50. rokov minulého 

storočia a jeho vybudovanie bolo uskutočnené pod záštitou bývalého Miestneho národného výboru 

v Bacúchu. 

     Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu takéto vyhlásenie prijať uznesením, 

aby v konečnom dôsledku došlo k majetkovo – právnemu vysporiadaniu pozemkov na ktorých sa 

nachádza futbalové ihrisko.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 54/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

vyhlasuje,  že  

na pozemkoch, parcely CKN 918, 919/3, 919/5, v k.ú. Bacúch, na ktorých je v súčasnosti  

zrekonštruované futbalové ihrisko, bolo toto vybudované v 50. rokoch 20. storočia bývalým 

Miestnym národným výborom v Bacúchu a slúžilo predovšetkým pre potreby futbalovej činnosti pre 

Telovýchovnú jednotu Bacúch.  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

12. Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch 

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložil Ing. Michal Chovanec , starosta obce. 

  Poskytovanie reklamnej činnosti je v neziskových organizáciách len prostriedkom na zabezpečenie 

ich cieľov, nie je poslaním neziskových organizácií. Do konca roka 2017 príjmy z reklamy nebolo 

možné považovať za príjmy oslobodené od dane, boli teda vždy súčasťou základu dane z príjmov. 

Od roku 2018 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodzuje príjmy z reklám u vybraných 
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typov právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, pre oslobodenie 

však musia byť splnené určité zákonom stanovené podmienky v § 13 ods. 1 písm. g) ZDP. 

V nadväznosti na zavedenie oslobodenia príjmov sa v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov rozdelili 

daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie na dve skupiny: 
a. prvú skupinu tvoria občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

b. druhú skupinu tvoria ostatné formy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na 

podnikanie, ako napr. záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, štátom 

uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, obce, rozpočtové organizácie a príspevkové 

organizácie a pod. 

Oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy vymedzené v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov 

sa vzťahuje na prvú skupinu daňovníkov.  

 

   Nakoľko inštitút § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov umožnil 

občianskym združeniam využívať príjmy z reklamy ako oslobodené príjmy od dane, pokiaľ ich budú 

využívať na zabezpečenie svojich výdavkov v zmysle ich neziskového charakteru,  odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu schváliť takýto dodatok k zmluve, ktorý umožní futbalovému klubu  

využívať areál ihriska aj na reklamnú činnosť, čim sa podporí rozvoj športu v obci. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Uznesenie číslo 55/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch  účinnosťou od 1.5.2019. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

           proti :  0 

     zdržali sa:  0 

 

13. Dohoda o urovnaní – firma Geotip Juraj Gáborík 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú vypracovala advokátska kancelária : 

Obec Bacúch v postavení objednávateľa uzavrela zmluva o dielo 02/2014 na stavbu " Rekonštrukcia 

a modernizácia futbalového ihriska obce Bacúch "so spoločnosťou OMOSS spol. s r.o. v postavení 

zhotoviteľa. Cieľom objednávateľa bolo zrekonštruovať a zmodernizovať futbalové ihrisko Obce 

Bacúch, k čomu sa zhotoviteľ zaviazal vykonať celé dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pričom cena za vykonané dielo pokryje všetky náklady spojené s realizáciou diela. 

Dôvodom tejto správy je objasnenie faktúry č. 2015/01-021 vystavenej tretím subjektom a to 

geodetom Jurajom Gáboríkom –GEOTIP pretože predmetom faktúry sú práce na objekte, ktorý v 

tom čase rekonštruoval a modernizoval zhotoviteľ. Predmetom faktúry je položka za Geodetické 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4777853&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2970013&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4777853&f=3
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práce uskutočnené na futbalovom ihrisku v Bacúchu a to vyhotovenie geometrického plánu 

slúžiaceho pre účely odňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy, zameranie stavby, oddelenie 

pozemkov a záparová kresba.  

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaviazal zrekonštruovať a zmodernizovať ihrisko pričom všetky 

potrebné úkony, ktoré boli potrebné na uskutočnenie a dokončenie diela si zhotoviteľ vyhodnocoval a 

realizoval sám vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a všetko v rámci výslednej ceny za dielo 

(bez navýšenia ceny). Tým že zhotoviteľ pri realizácii diela nepotreboval k dokončeniu diela 

predmetný geometrický plán, pretože sa netýkal prác potrebných na dokončenie diela a v 

neposlednom rade zhotoviteľ nedal podnet (nespravil objednávku) na zhotovenie predmetného 

geometrického plánu nie je dôvod na to aby táto pohľadávka za vykonané geodetické práce boli na 

ťarchu zhotoviteľa. 

Obec Bacúch preto vyhodnotilo túto faktúru ako dôvodnú a to z dôvodu, že realizáciu predmetných 

geodetických služieb si objednala Obec Bacúch v zastúpení prechádzajúceho starostu obce: Ing. 

Františka Kána, ktorý dal ústny podnet na zhotovenie tohto geometrického plánu, ktorý nebol 

potrebný pre riadne uskutočnenie a dokončenie diela zo strany zhotoviteľa diela ale bol nevyhnutný 

na to aby si prioritne obec usporiadala pozemkové vzťahy pod existujúcim objektom futbalového 

ihriska Bacúch a to už nemá so spoločnosťou OMOSS spol. s r.o. žiadnu spojitosť. Obec Bacúch 

pristúpi k úhrade faktúry č. 2015/01-021 pretože je povinná svoje záväzky plniť a vykonávať svoju 

pôsobnosť riadne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 Zb. 

Zákon o majetku obcí. 

V  nadväznosti  na  vyššie uvedené v záujme predídeniu prípadných  možných  sporov  v  danej  veci  

navrhujeme Obci Bacúch, aby pristúpila k uzavretiu dohody o urovnaní, v ktorej si zainteresované 

zmluvné strany uznajú svoje nároky bez možnosti ďalších budúcich nárokov a akéhokoľvek 

príslušenstva nárokov z každej strany. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Uznesenie číslo 56/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje  

Dohodu o urovnaní medzi Obcou Bacúch a firmou Geotip – Juraj Gáborík. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                      

Hlasovali za:            6  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

14.  Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce  

 

 Predseda komisie Ing. Milan Boroš prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcie starostu obce konaného dňa 17.04.2019. Komisia konštatovala, že 

oznámenie bolo podané v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, k písomnému oznámeniu bol 

priložený doklad potvrdzujúci sumu príjmov za predchádzajúci kalendárny rok, neboli porušené 
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žiadne obmedzenia vyplývajúce z ustanovenia čl. 5 ústavného zákona o nezlučiteľnosti  niektorých 

funkcii, zamestnaní a činností. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Uznesenie číslo 57/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce zo dňa 17.04.2019 

z titulu preskúmania „Oznámení funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov verejných 

činiteľov“. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

15. Menovanie veliteľa DHZO Bacúch  

 

Starosta uviedol, že predchádzajúci veliteľ DHZO Jaroslav Baboľ sa vzdal funkcie veliteľa DHZO a 

do funkcie veliteľa DHZO bol navrhnutý Ivan Molčan. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 58/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I.berie na vedomie 
 

oznámenie Jaroslava Baboľa listom zo dňa 13.03.2019 o vzdaní sa funkcie veliteľa DHZO Bacúch 

 

II.menuje 

 

v zmysle § 33 ods. 4) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

na návrh starostu obce za veliteľa DHZO Bacúch Ivana Molčana 

 

III. odporúča 

 

starostovi obce  vystaviť veliteľovi DHZO Bacúch menovací dekrét s účinnosťou odo dňa menovania 

do funkcie. 

 

16.Určenie pravidiel pri zamestnávaní opatrovateľov  

 



 

12 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

V súčasnosti v obci Bacúch to je k 1.4.2019 pracujú 2 opatrovateľky na plný úväzok. V priebehu 

roka 2018 a začiatkom roka 2019 odišli z titulu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce 

pre nadbytočnosť 4 opatrovatelia.  Jedná sa o opatrovateľov, ktorí pracovali v obci viac ako 5 rokov 

menej ako 8 rokov. Záujem klientov  o opatrovateľskú službu nie je možné odhadnúť, takže obec ako 

zamestnávateľ v súčasnosti nevie pružne reagovať na súčasný dopyt klientov o poskytnutie 

opatrovateľov formou terénnej služby. 

       Z titulu nastavenia pružnejšieho mechanizmu medzi počtom opatrovateľov a ich dopytom na 

strane klienta, starosta obce navrhuje, aby opatrovateľ mal maximálne 3,5 až 4 hodinový úväzok na 1 

opatrovaného. V praxi to znamená, že pri potrebe klienta s počtom hodín vyšším ako 5 hodín denne 

sa budú striedať u tohto opatrovaného 2 opatrovatelia. Touto formou sa môžu opatrovatelia aj 

v prípade potreby zastupovať a obec zároveň pri úmrtí opatrovaného dokáže pružnejšie dopĺňať 

kratšie úväzky opatrovateľov.  V súčasnosti obec nedokáže vykryť 7,5 hodinový denný úväzok 

opatrovateľovi a tak je v zmysle Zákonníka práce povinná dať mu výpoveď.  Toto má negatívny 

dopad na rozpočet obce a zároveň nerieši problém ďalšieho vstupu zamestnancov vzhľadom na 

potreby klienta v budúcnosti. 

      Na základe uvedeného, chcem požiadať obecné zastupiteľstvo, aby vzalo na vedomie návrh 

interného predpisu týkajúceho sa pravidiel zamestnávania opatrovateľov zamestnaných na dobu 

neurčitú s platnosťou od 1.5.2019 a to nasledovne: 

1.   opatrovateľ, ktorému bol pridelený 1 klient, bude mať stanovený hodinový úväzok 

maximálne 4 hodiny denne, 

2.   opatrovateľ, ktorému boli pridelení 2 klienti, môže spĺňať podmienku plne zamestnaného 

s rozvrhnutím pracovného času na 4 hod. a 3,5 hod. denne pre každého klienta zvlášť 

(poprípade kombináciou nižšieho pracovného času) 

3.   obec neprideľuje na 1 opatrovateľa 3 klientov 

4.   opatrovatelia, korí pracujú v tej istej domácnosti sú povinní sa v prípade potreby  (dovolenky, 

ošetrenie, dočasné ochorenie ap.) zastupovať tak, aby v rámci svojho časového rozvrhu 

vykonali pre klienta najpotrebnejšie pracovné úkony  

5.   opatrovatelia, ktorí budú čerpať dovolenky a zamestnávateľ ich z prevádzkových dôvodov 

nedokáže u klienta zastupovať, môžu nastúpiť na dovolenku až po oznámení klientovi 

najmenej 3 dni vopred, aby si klient mohol včas zabezpečiť opatrovanie zo strany rodinných 

príslušníkov. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 59/2019: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

návrh interného predpisu starostu obce, ktorým sa určujú pravidlá pri zamestnávaní opatrovateľov 

zamestnaných na dobu neurčitú a dopĺňaní úväzkov opatrovateľov v obci Bacúch s účinnosťou od 

1.5.2019. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

17.  Dodatok k Smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel   

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

Na základe vyúčtovania pohonných hmôt motorového vozidla Škoda Fabia za rok 2018 bola 

vyúčtovaná nadspotreba pohonných hmôt o 86,36 litrov, čo predstavuje za odjazdené km 5113 km 

priemernú skutočnú spotrebu pohonných hmôt 8,3 litrov/100 km. Normovaná spotreba na osobné 

motorové vozidlo je určená v technickom preukaze 6,7 litrov/100 km. Táto norma je premietnutá aj 

v smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel (ďalej len smernica) v prílohe č. 

1 ako doposiaľ platná jednotná spotreba pre určenie skutočnej spotreby motorového vozidla Fabia.   

     Keďže osobné auto v praxi prevažne zabezpečuje pracovné záležitosti pri pomalej jazde v obci 

ako aj s s častým používaním prívesného vozíka, je nevyhnutné prispôsobiť aj normu na podmienky 

v praxi. Na základe uvedeného navrhujem, aby príloha č. 1 smernici bola pozmenená v časti 

týkajúcej sa základnej mernej normy spotreby osobného vozidla Škoda Fabia nasledovne: 

-spotreba určená pri jazde mimo obec:   6,7  litrov/100 km 

-spotreba určená pri jazde v obci:           7,5  litrov/100 km 

-spotreba určená pri jazde v obci s prívesným vozíkom:   8,3  litrov /100 km. 

 

Ing. Zdenko Šándor – pracuje na okresnom úrade a oni rátajú spotrebu pri jazde s prívesným 

vozíkom až 12 l/100 km.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 60/2019: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

dodatok č. 1 k Smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel, ktorou sa mení 

Príloha č. 1 – Prevádzkové normy spotreby pohonných látok. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 
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 18. Rozpočtové opatrenie 1/2019  
 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila Ing. Janka Jančová , ekonómka 

Zvýšené náklady na školenie zamestnancov obecného úradu a tiež úprava rozpočtu na všeobecný 

materiál (kancelárske potreby, toner ap.) pre Základnú školu Bacúch. 

 

Ing. Milan Boroš : čo sa týka zvýšených nákladov na školenie zamestnancov sa chce opýtať, či sú to 

školenia , ktoré sa realizujú  pravidelné, periodicky školiteľom v súčinnosti so zastrešujúcou 

organizáciou ako je ZMOS, alebo ide o školenia pri vyhľadávaní informácií pri zmene legislatívy a či 

sú  plánované .  

Starosta – teraz sa jedná o neplánované školenia, bol na školení s dvoma poslancami na právne 

minimum, tiež sme boli na školení ohľadom odpadov, nakoľko sa menil zákon, neustále sa niečo 

mení. Menia sa zákony ohľadom verejného obstarávania o podlimitných zákazkách. Niektoré 

školenia  sa naplánovať nedajú.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 61/2019: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 30 

zo dňa 13.12.2018, ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce 

do výšky 1.500 eur rozpočtovým opatrením,  

 

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 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 1.200 eur. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

19. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila Ing. Janka Jančová , ekonómka 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

V príjmovej časti: 
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-      prognóza zverejnená na stránke Ministerstva financií  – východiskové štatistické údaje 

a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2019 obec Bacúch dosahuje 

podiel v sume 305.651 eur  

-     príjem zo ŠR na voľby do európskeho parlamentu v sume cca 850 eur 

Vo výdavkovej časti: 

-    zvýšené náklady na cestovné v súvislosti s pracovnými cestami  o 500 eur, 

-    voľby do Európskeho parlamentu financované zo ŠR, cca 850 eur, 

-    náklady na údržbu elektroinštalácie v objekte vybavenosti v sume 1.500 eur, 

-    vyššie náklady na vývoz žumpy a poistenie ihriska o 38 eur, 

-    v súlade  s Dohodou o urovnaní vo veci záväzku na zaplatenie za geodetické zameranie     

    futbalového ihriska v sume 2.565 eur, 

-    operatívny prenájom tlačiarne pre potreby materskej školy a základnej školy 300 eur, 

-    údržba zábradlia na schodišti v budove základnej školy a drobné údržby k tomu v sume 1.300 

eur, 

-     z kapitálových výdavkov na stavebný dozor pri stavebných úpravách na dome smútku v sume 

1.500 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 62/2019: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2019, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené 

prekročenie výdavkov a príjmov, v celkovej sume 8.553 eur.  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         6     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti :  0 

      zdržali sa:  0 

 

20. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

21. Diskusia 

 

p. Vladimír Medveď – chce sa opýtať prečo neprišiel generálny riaditeľ k nám, či my máme chodiť 

za ním ?  Treba to  riešiť,  pošta sa nesmie zatvoriť. Poštárka bude veľmi zaťažená, v obci je veľa 

starších ľudí. Toto je kvalita poštových služieb ? Dobre je rozkazovať od zeleného stola. Treba to 

riešiť. On si musel sám riešiť problémy .  



 

16 

 

Starosta – on preto urobil maximum. Pátral, či ešte niekde inde zatvárali poštu. Zajtra ešte ide za 

generálnym riaditeľom do Bratislavy a na budúcom zastupiteľstve bude informovať. 

Ing. Zdenko Šándor – v rámci úsporných opatrení aj na Polomke zatvorili pobočku sociálnej 

sporiteľne a aká je to veľká obec. 

Ing. Jozef Duraj – má postrehy. Chce poďakovať starostovi, že rieši tento stav ohľadom pošty. 

Ohľadom správy pani kontrolórky, nie je mu jasné , sú tam pokuty, nevie či sa to môže len tak 

napísať do správy , že odpísať. Pokuty boli udelené podľa  zákona a zákon musí riešiť aj dáky odpis. 

Ohľadom pohľadávky Agrospol Polomka, je to už viac rokov, hlavná kontrolórka nič konkrétneho 

nedala, nejaký postup, rozsudok .  Nemôžme to nechať len tak . Agrospol Polomka je právnická 

osoba a prečo potom majú platiť občania, zmení si meno , priezvisko a nebudem tá osoba a obec 

nebude mať od koho pohľadávku vymôcť. Tým, že Agrospol zanikol , nezanikol konateľ ani 

spoločníci . Bol by rád keby sa to vyriešilo. Starosta spomínal združenie Asociáciu horských sídel, 

chcel by vedieť aké výhody z toho máme. Čo sa týka výziev ohľadom prideľovania financií. Bolo by 

dobre aby  to bolo zverejňované, aby mali občania prehľad. Informovať obyvateľov obce o čo obec 

žiadala. Alebo nežiadate nič ? Chodí po obci pešo a je neznesiteľný zápach, bolo by žiaduce aby sa s 

tým niečo robilo. Stále je neporiadok za cintorínom, bolo by dobré zamknúť tu bráničku, ľudia rovno 

z cintorína vyhadzujú a neodnášajú do kontajnerov. Za vodojemom je šachta, ktorá nemá poklop, 

treba to skontrolovať.  

Starosta – Asociácia horských sídel – táto organizácia dokázal pretlačiť vyššie podielové dane pre 

vyššie položené obce. 

Ing. Milan Boroš – ohľadom Agrospolu Polomka, spoločnosť  je v likvidácii,  konkurze a nepodlieha 

štandardným postupom, ktoré sú všeobecne známe. Je uznesenie okresného súdu, kde správcom 

konkurznej podstaty je JUDr.  Vrška ,  obec môže komunikovať len s likvidátorom.   

p. Molentová – obec komunikovala so správcom , čo mohol nám ešte poukázal a ukončil. 

Starosta – bráničku na cintoríne zamkneme, ľudia sa nevedia správať ohľadom odhadzovanie 

odpadu. Pripravíme reláciu do miestneho rozhlasu ohľadom separácie odpadu. Do výzvy z výnosu 

Ministerstva  financií sme sa prihlásili, dá sa žiadať max. 15000 €, žiadali sme  na rekonštrukciu 

elektroinštalácie obecného úradu. Máme podanú žiadosť na Úrad vlády SR, každoročná záležitosť, 

žiadali sme na rekonštrukciu detského ihriska. Nárok na peniaze nemáme, máme možnosť len žiadať 

a ako nás posúdia nie je v našich rukách. Keď bude vedieť,  bude informovať.  Zákon neukladá 

zverejniť výzvy, na ktoré sme žiadali financie. Zverejníme keď niečo dostaneme. Všetko 

konzultujeme s poslancami. Keď sa jedná o drobné výzvy, na ktoré nie je potrebná projektová 

dokumentácia, nejde to cez zastupiteľstvo.  Ohľadom poklopu za vodojemom , riešil to, postúpil to 

majiteľovi. 

 

22. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Kán 

 

Miroslav Nikel 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 


