
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 25.06.2015 

Čj.5/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 25.06.2015 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 

 

 

N e p r í t o m n í  : 
 

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

 

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 

7.   Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2014 

8.   Plán kontrolnej činnosti hlavného obce Bacúch na II. polrok 2015 

9.   Prerokovanie platu starostu obce 

10.Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním    

     protispoločenskej činnosti 

11.VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok futbalového ihriska 

12.Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch 

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

14.Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

      15.Diskusia 

      16.Záver 
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

Zdenka Šándora, ktorý sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov. Oznámil, že obecné 

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

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

prítomní 5 poslanci.  Poslankyňa Iveta Muchová meškala pol hodinu z rodinných dôvodov. 

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

zriadení uznášania schopné.   

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.05.2015   

 

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

programu bola požiadavka na jeho doplnenie. Hlavná kontrolórka Ing. Soňa Bridišová požiadala 

o doplnenie o bod : 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na II. polrok 2015 

     Ďalšia požiadavka na doplnenie do programu je požiadavka Mgr. Martina Duraja o bod  : 

- Dopytovanie 

 

Starosta navrhol poslancom, aby obecné zastupiteľstvo  hlasovalo ku  každému bodu navrhnutému 

na doplnenie zvlášť. Pokiaľ by došlo k doplneniu, body budú zaradené pred bod č. 8 Prerokovanie 

platu starostu od poradového čísla 8. 

       

Starosta dal postupne hlasovať: 

 

1. Starosta dal hlasovať o zaradení bodu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch 

na II. polrok 2015 do programu  : 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Duraj )        

                proti : 0         

                 zdržali sa: 0    

Obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo doplnenie bodu 8: Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Bacúch na II. polrok 2015 . 

 

2.Starosta obce  dal  hlasovať o zaradení bodu: Dopytovanie   

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:      1      ( Mgr. Martin Duraj )        

                proti : 2      (  Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo )        

                 zdržali sa: 2 ( Anna Senková, Miroslav Nikel )    

 

Bod: Dopytovanie nebol do programu zaradený. 

 

3. Starosta dal hlasovať  za navrhnutý a doplnený program, obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch 

hlasovalo nasledovne: 
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Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin  Duraj )   

Obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo predložený program obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 25.06.2015. 

 

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 Anna Senková za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

V zmysle pripraveného návrhu uznesenia Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch zvolilo Mgr. Martina 

Duraja za predsedu návrhovej komisie, Ing. Petra Piliara a Miroslava Nikla za členov návrhovej 

komisie. 

 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                Jančo  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

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

Uznesenie č. 20/213 – ČOV – konanie pred spustením do prevádzky 

- konanie je v štádiu prípravy na kolaudáciu 

Uznesenie č. 48/2015 – žiadosť farského úradu Bacúch o príspevok 

- príspevok vo výške 2000 € bol zaslaný na účet  

Uznesenie č. 49 a 50/2015 – Informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ a kolaudácia futbalového ihriska 

- tieto uznesenia boli vzaté na vedomie, ale vzhľadom  na dôležitosť oboch tém  starosta podá nové  

informácie na dnešnom zasadnutí 

 

6.  Informácia o činnosti obecného úradu 
 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 
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-Kolaudačné rozhodnutie  na rekonštrukciu ihriska je právoplatné. Poslali sme poslednú žiadosť o 

platbu. Dňa 30.6.2015 máme ohlásenú kontrolu , pripravujeme podklady. O ihrisko  sa začínajú  

starať členovia futbalového klubu. Areál sa 5 rokov nemôže prenajímať.  

- Zateplenie ZŠ – opakujeme verejné obstarávanie. Mohlo by sa to stihnúť ešte v tomto roku , ak nie 

tak na budúci rok.  

- Na internete máme zverejnené 2 verejné obstarávanie na vyvložkovanie komínového prieduchu na 

pevné palivo a na opravu komínového telesa, termín na zaslanie cenových ponúk je  26.6.2015 

do 12.00 hod. Členov hodnotiacej komisie navrhuje Ing. Jančovú Janku, Stanislava Janča ako 

predsedu finančnej komisie a tretieho člena doplnia poslanci.  

- oprava domu smútku – pripravujú nám výkaz, výmer a navrhujú nám aby sme si najali aj stavebný 

dozor. Oslovíme p. Margorína. Poslanci sa pýtali, či by sa nemala urobiť pergola nad schodmi. 

Potrebovali by sme projekt a statický posudok. Stihnúť by sa to dalo ale nemáme na to vyčlenené 

financie v rozpočte. Tento rok by sme urobili schody, dlažbu a vo vnútri domu smútku len obklad 

po obvode. Zo západnej strany treba vysekať obklad, lebo funguje ako  knôt a ťahá vlhkosť, ktorá 

sa prejavuje vlhkosťou najmä vo vnútri. Nebola tam  aplikovaná hydroizolačná omietka. Mohlo by 

sa to urobiť budúci rok aj s tou pergolou.  

p.Nikel Miroslav  – ak tam urobíme nové schody bolo by dobre a menšia škoda ak by sa urobilo aj  

to prekrytie. Navrhuje presunúť financie z inej položky 

Starosta – ako rozhodnú poslanci a podľa ceny projektu či nebude musieť byť výberové konanie 

p. Molentová – podľa odhadu by pergola stála cca 10.000  € 

Ing. Jančová – financie by sa dali schváliť aj z fondu rozvoja 

P. Nikel Miroslav  – je za to aby sa dal urobiť aspoň projekt   

Ing. Piliar Peter – dobré by to bolo robiť naraz a teraz schváliť či budeme súhlasiť aby sa to 

rozšírilo aspoň o vypracovanie projektu. Dobre by to bola dať do uznesenia 

p.Jančo Stanislav – dáme urobiť projekt a podľa toho schválime, či sa to bude robiť teraz alebo na 

budúci rok 

Starosta – vizualizácia je urobená, ale nemá žiadne technické parametre. Ak bude projekt pod 1000 

€ požiadame p. Margorína aby nám poradil nejakého projektanta. Tá dlažba je teraz z takého 

materiálu, že by mala vydržať.  

P. Nikel Miroslav- z vlastných skúsenosti vie, že terajšie materiály tiež nie sú také kvalitné a  

nevydržia.  

Starosta - o výpoveď  požiadal údržbár p. Baboľ. Potrebujeme získať človeka, ktorý je vyučený 

v odbore elektrikár, má platný vodičský preukaz a skúsenosti s vedením pracovného kolektívu, 

nakoľko máme aktivačných pracovníkov. Oslovil jedného vhodného kandidáta. Keďže  sa jedná 

o prevažne fyzickú prácu nie je potrebné výberové konanie. Idú prázdniny a bude roboty v škole 

a nemáme čas, musíme konať.  

Ing. Piliar Peter – kto bude zastupovať údržbára, hlavne pri rozdeľovaní práce pre aktivačných 

pracovníkov  

Starosta – v prípade neprítomnosti údržbára zastupuje  starosta a p. Molentová 

Mgr. Duraj Martin - prečo sa nerobí výberové konanie na údržbára. Má v činnosti riadenie 

a kontrolu aktivačných pracovníkov.  

p. Molentová – údržbár nie koordinátor on je najprv elektrikár, údržbár a kurič. Na počet našich 

nezamestnaných nespĺňame podmienku na koordinátora.  Máme  5 aktivačných pracovníkov, ktorí 

pracujú 5 dní v týždni 4 hodiny denne a dostávame na nich príspevok na náradie . Potom máme 

menšie obecné služby 2 osoby, pracujú  5 dní v týždni po 4 hodiny denne. Nedostávame na nich nič  

a pracovníkov, ktorí majú povinnosť odpracovať si dávku v hmotnej núdzi, ktorých počet nikdy 

nevieme je pohyblivý  teraz máme 9. Klasických aktivačných pracovníkov máme 5.  Nad počet 20 

dáva koordinátora úrad práce .  
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Ing. Jančová – na zamestnancov obce sa vzťahuje zákon o výkone prác vo verejnom záujme, 

výnimku z povinnosti zverejňovania voľných pracovných miest ako aj realizovania výberových 

konaní tvoria pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. 

Ja na zamestnávateľovi či zverejní a nahlási na úrade práce, že hľadá pracovníka. Nakoľko sme si 

vybrali kandidáta, ktorý má vzdelanie v odbore elektrikár a má skúsenosti s riadením pracovníkov 

a niektoré činnosti sa mu pridajú ( autoprevádzkár ).  

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

v nasledovnom rozsahu:  

- o kolaudácií futbalového ihriska- právoplatné 

- o projekte zateplenie ZŠ – verejné obstarávanie 

- o obstarávaní ohľadom Kultúrneho domu - komíny vyvložkovanie 

- o príprave rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku 

- o výpovedi údržbára. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

     

7.  Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2014 

 

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce aby prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce Bacúch. Ing. Bridišová uviedla, že stanovisko hlavného kontrolóra bolo 

zverejnené na internetovej stránke obce, na informačnej tabuli a tiež bolo zaslané poslancom na 

naštudovanie. Zhrnula ušetrené a prekročené náklady za rok 2014. 

Starosta vyzval p. Molentovú aby prečítala   Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej 

závierky obce Bacúch a tiež p. Molentová prečítala Správu o overení súladu Výročnej správy 

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. §-u 23 odsek 5 (Dodatok správy audítora ). 

Ing. Jančová Janka –  Výročná správa Obce Bacúch za rok 2014 (vrátane údajov k záverečnému 

účtu),  Plnenie rozpočtu obce Bacúch za rok 2014 (údaje o plnení rozpočtu v tabuľkovej forme 

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou) , Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej 

závierky obce Bacúch za rok 2014 boli zverejnené na internetovej stránke obce, na informačnej 

tabuli  a tiež boli zaslané  poslancom. Stručne zrekapitulovala hospodárenie za bežný a kapitálový 

rozpočet a vysporiadanie výsledkov hospodárenia. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I.berie na vedomie   

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2014 

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 

   Vysporiadanie schodku  rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 v sume 178.869,22 €      

   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových   

http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=251%3A1-vyrona-sprava-obce-bacuch-za-rok-2014-
http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=251%3A1-vyrona-sprava-obce-bacuch-za-rok-2014-
http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=252%3A2-plnenie-rozpotu-obce-bacuch-za-rok-2014
http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=252%3A2-plnenie-rozpotu-obce-bacuch-za-rok-2014
http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=253%3A3-sprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ronej-utovnej-zavierky-obce-bacuch-za-rok-2014
http://bacuch.sk/sk/download/category/5-uradne-dokumenty.html?download=253%3A3-sprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ronej-utovnej-zavierky-obce-bacuch-za-rok-2014
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   pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   

   predpisov: 

 

     z  fondu rozvoja obce,   pričom   poskytnuté    prostriedky z fondu   rozvoja vo výške    

     148.910,90 € boli použité na preklenutie  finančného  krytia  kapitálových  výdavkov   

      a  budú  predmetom   prerokovania  záverečného   účtu  za  rok  2015 ako  výdavkové   

      finančné operácie (vrátenie prostriedkov do fondu rozvoja obce). 

 

b) Usporiadanie zostatku disponibilných zdrojov vzniknutých z príjmových finančných operácií 

upravených o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR na Základnú školu v sume 5.061,67 € , po 

vyňatí vo výške 36.608,93 € previesť do fondu rozvoja obce. 

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

výške 34.035,77 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

     

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na II. polrok 2015 

 

Ing. Soňa Bridišová predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na II. 

polrok 2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na II. polrok 2015 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

9.Prerokovanie platu starostu 

 

 Ing. Jančová- dôvodovú správu nám vypracoval JUDr. Hlinka a uvádza sa v nej- podľa § 4 ods. 4 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 253/1994 Z. z.“) obecné zastupiteľstvo plat 

starostu opätovne raz ročne prerokuje. Z citovaného ustanovenia vyplýva, povinnosť obecnému 

zastupiteľstvu prerokovať raz ročne plat starostu, a to z dôvodu prehodnotenia náročnosti výkonu 

práce starostu a jeho výsledkov.    

     Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dňa 6.3.2015 priemernú 

mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2014, ktorá je 858 € a zároveň obec 

predložila stav hospodárenia s majetkom obce v záverečnom účte za rok 2014 je aktuálne obdobie  

na prerokovanie platu starostu obce v obecnom zastupiteľstve podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 

Z.z       
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    Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne (o zvýšení platu) 

o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1,   t. j. minimálny plat 

starostu stanovený zákonom.  

     Podľa § 4 ods. 9  zákona č. 253/1994 Z. z. plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom 

podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

p. Jančo Stanislav – zasadala finančná komisia, ale ohľadom platu starostu nezaujala stanovisko. Je 

to na poslancoch. Každý môže povedať čo si myslí. Podarilo sa dokončiť ihrisko a vzhľadom na to 

by bol za zvýšenie platu a o percentách by sa dohodli. .  

p. Nikel Miroslav – prikláňa sa k tomu aby sa starostovi plat zvýšil. Skolaudovalo sa ihrisko, 

pokračuje sa zo zateplením školy a na prvom zasadnutí sa mu schválil základný plat. Nevie kto zo 

starostov v okolí má len základný plat. 

Ing. Piliar Peter – pol roka prešlo od volieb a občania čakajú , že starosta bude skladať účty. Možno  

to nie  je vina len starostu ale aj poslancov, že celé zastupiteľstvo sa ubieha niekam inam ako 

k riešeniu praktických vecí. Niektoré veci si dokončil, ale k tomuto dátumu by občania skritizovalo, 

keby sa mu plat navýšil. Keď sa splnia tie veci čo sa dávali do rozpočtu, a plat sa dá aj počas roka 

zvýšiť.  Schválime povinnú valorizáciu. 

p. Muchová Iveta-   prikláňa sa k názoru Ing. Piliara Petra 

Mgr. Duraj Martin – navrhuje plat nezvýšiť a nechať tak ako je, a to vzhľadom na to, že sa riešilo 

niekoľko káuz, ktoré už nechce preberať. Vieme, že  ihrisko sa skolaudovalo  aj keď s problémami 

o ktorých by vedela rozprávať p. Senková.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa plat starostu raz ročne prerokuje 

nerozhodlo 

v zmysle  § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o zvýšení platu starostu, v dôsledku čoho starostovi 

obce patrí podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. minimálny plat  vo výške  určenej priamo 

zákonom  ako súčin priemernej mesačnej mzdy pracovníka v NH a koeficientu podľa  počtu 

obyvateľov ( 858 € x 1,65) v sume  1416 € od 1.1.2015. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                                   Muchová  )              

                proti : 1    ( Miroslav Nikel ) 

                   zdržali sa:  0 

 

10.Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

 

Ing. Jančová Janka prečítala dôvodovú správu, ktorú nám zaslal  JUDr. Hlinka  -    NR SR bol 

prijatý zákon č. 307/2014   Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“), ktorý 

zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom 

v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej 

činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní takejto 

protispoločenskej činnosti. 

      Zákon zároveň ukladá zamestnávateľom vytvoriť vnútorný systém vybavovania oznámení 

protispoločenskej činnosti. Jedným z vnútorných systémov vybavovania podnetov je povinnosť 

starostu obce podľa § 11 ods. 8 v spojení s § 23 ods. 2 zákona  vydať internú smernicu o vnútornom 

javascript:%20fZzSRInternal('12656',%20'10191556',%20'10191556',%20'592566',%20'592566',%20'0')
javascript:%20fZzSRInternal('12656',%20'10191556',%20'10191556',%20'592566',%20'592566',%20'0')
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systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, a to do 30.6. 

2015. 

Doplnila čo sa rozumie pod závažnou protispoločenskou činnosťou : 

1.niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §   

   261 až 263 Trestného zákona, 

2.trestný čin, machinácie pri verejnom obstarávaní  a verejnej dražbe podľa  § 266 Trestného    

  zákona , 

3.niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy   

   verejným činiteľom, 

4.niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie,  

   nepriama korupcia, volebná korupcia), 

5.trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej  

   sadzby prevyšujúcou tri roky alebo 

6.správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie Internú smernicu  o vnútornom systéme 

vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 
11.  VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok futbalového ihriska  

 

Mali sme pripravené VZN, ale po konzultáciách s JUDr. Hlinkom a s Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva sme chceli z programu stiahnuť. 

Ing. Jančová Janka – JUDr. Hlinka povedal, že VZN k tomu netreba. Prevádzkový poriadok 

musíme predložiť k schváleniu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a až potom pošleme 

poslancom. Prevádzkový poriadok je záležitosť prevádzkovateľa a stačilo by keby ho podpísal 

starosta ale vždy je lepšie, keď o tom vedia aj poslanci. Uznesenie k tomuto bodu sa nebude 

schvaľovať.  

 

12. Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch 

Starosta uviedol-  ihrisko bude primárne využívať Futbalový klub 09 Bacúch na zápasy a tiež sa 

ihrisko bude využívať na akcie organizované obcou. Ihrisko je potrebné udržiavať a z toho dôvodu 

sme napísali základný rámec pravidiel pri využívaní tohto ihriska. Dôvodová správa bola -  keďže 

v máji 2015 bola ukončená stavba „Rekonštrukcia futbalového ihriska v obci Bacúch“, ktorá bola 

prevažne financovaná zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka, je obec 

Bacúch viazaná uvedený majetok zveľaďovať a využívať pre verejno-prospešné účely. To v praxi 

znamená, že tento majetok v období do piatich rokov od ukončenia projektu nemôže predať alebo 

prenajímať. Z tohto titulu je predložený návrh na uzavretie Dohody o spolupráci pri využívaní 

futbalového ihriska medzi obcou a Futbalovým klubom 09 Bacúch 

Ing. Jančová Janka -Návrh dohody dostali poslanci k naštudovaniu , ale JUDr. Hlinka nám ju 

doporučil doplniť  o podrobnejší popis areálu, nakoľko to nie je len ihrisko ale aj celkový  areál ako 

oplotenie, tribúna, objekt vybavenosti , spevnené plochy. Navrhol tiež doplniť, že  FK 09 Bacúch je 

povinný pri organizovaní verejných športových podujatí dodržiavať ustanovenia zákona č. 1/2014 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20238057&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4779139&FragmentId2=4779155
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=20238057&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4779139&FragmentId2=4779155
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Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Táto 

dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je 

protokol o odovzdaní a prevzatí areálu futbalového ihriska s fotodokumentáciou. A dohodu 

schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č.....zo dňa .....  

Túto zmluvu je oprávnený vypovedať každý z jej účastníkov vždy po ukončení bežného súťažného 

obdobia, t.j. najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka.  

Starosta navrhol doplniť alebo pri zistení závažného  porušenie. Verí, že tak vymodlené ihrisko si 

budeme chrániť . 

p. Senková Anna- Nielen vymodlené ale aj prekliate. Chce sa opýtať, nakoľko sa dozvedela od 

jednej nemenovanej osoby, ktorá sa tiež zúčastnila za firmu vo výberovom konaní , že zavlažovanie 

bolo zakreslené v projekte. A ako sa bude riešiť zavlažovanie či len hasiči a futbalový klub. Pýta sa, 

nakoľko nemáme to čím kosiť, či nemôžem prijať sponzorský dar . P. Ivan Dolinský tvrdil, že  sa 

chcel dva krát so starostom spojiť a darovať kosačku,  a ona sa pýta či je to pravda.  

Starosta – zavlažovanie nebolo v projekte riešené, keby bolo, tak by sa to urobilo. O sponzorskom 

dare počuje prvý krát. On požiadal ministerstvo financií o dotáciu z výnosu hier a lotérii na 

zakúpenia traktora 

Mgr. Duraj Martin – na minulom zasadnutí sa mu tvrdilo, že zavlažovací systém ktorý sa zakúpil 

z obce bude postačovať a teraz sa to opäť rieši. Prečo sa to neriešilo pri projektovaní. A vie, že 

dochádzalo k zmene projekt. Zavlažovanie je veľmi dôležité a načo sa vynaložili prostriedky, keď 

sa to teraz zničí. 

Starosta – projekt je z programu rozvoja vidieka a limit bol stanovený 300 €/ obyvateľ . Keby sa 

dávalo viac, bodové ohodnotenie klesá a projekt by bol neúspešný. Projekt sa robil v roku 2009  

a vychádzalo sa z parametrov , ktoré platili vtedy.  Projekt sa menil, ale len rozmery šírka ihriska a  

bez dodatočného financovania.  Ak niečo chceme musíme to mať rozpočtovo kryté.  

p. Molentová Romana– kúpilo sa len čerpadlo a hadice za cca 425 €  

p. Nikel Miroslav – aj minulý rok mohli poslanci schváliť z obecného rozpočtu a  ešte počas 

výstavby dorobiť zavlažovanie. Do projektu môžeš doplniť ale musíš si to aj financovať. Hasiči to 

striekajú každý druhý deň. A povedzme, či to ideme nejako riešiť.   

p.Cesnak Ján – boky ihriska treba riešiť, zmýva to voda treba to zatrávniť 

Ing. Piliar Peter – podľa neho v prvom rade mali byť na tomto zasadnutí prítomní predstavitelia 

futbalového klubu a povedať čo potrebujú. My sa tu budeme zbytočne dohadovať, nemáme 

absolútnu predstavu čo je treba, koľko nás to bude stáť. Oni chodia aj po iných ihriskách tak vedia 

čo im treba. Už pol roka to mali mať pripravené. Poslanci sú ústretoví a dokážu sa stretnúť aj mimo 

zastupiteľstva. Navrhuje stretnutie s vedením klubu, ktorí musia mať pripravené čo potrebujú na 

prevádzku aj s nejakými číslami a dohodnú sa kto čo bude robiť.  

Starosta- stretneme sa s vedením klubu 8.7.2015 o 18.00 hod.  

Mgr. Duraj Martin – na minulom zasadnutí sa rozprávalo a nejakom správcovi ihriska, či bude 

Ing. Jančová – všetko sa prenáša na futbalový klub . Obec bude platiť vodu a elektriku, ostatné 

futbalový klub. Dohoda by sa mohla schváliť a potom by sa schválil dodatok.  

Starosta – nedošlo k dohode kto bude správcom. Chceli sme zamestnať prostredníctvom úradu 

práce a nevieme človeka, ktorý by spĺňal tieto podmienky a ktorý by sa tomu aj rozumel a mal 

k tomu vzťah. Nie je to také jednoduché.  

Dohodu o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch schválime až po stretnutí 

s vedením futbalového klubu, ktoré sa bude konať 8.7.2015 o 18.00 hod.  

 

13. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 
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Ing. Piliar Peter - predseda komisie prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 

10.06.2015 z titulu povinností starostu obce vyplývajúcich z ustanovení čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného 

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

Komisia konštatovala že : 

- Oznámenie bolo podané v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 

- K písomnému oznámeniu bol priložený doklad potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za        

   predchádzajúci rok v zmysle čl. 7 ods.2 ústavného zákona 

- Komisia vzala na vedomie oznámenie starostu obce zo dňa 26.5.2015, ktoré bolo podané do   

   podateľne StVak dňa 28.05.2015 o vzdaní sa finančných odmien za výkon funkcie člena dozornej     

   rady v súlade s čl. 5 ods. 5 ústavného zákona 

- Komisia nemá žiadne podnety a návrhy na riešenie pre obecné zastupiteľstvo.  

Mgr. Duraj Martin – prečo starosta zavádzal poslancov a občanov, keď tvrdil, že funkcia v dozornej 

rade  je neplatená funkcia. Zrazu sa vzdáva finančnej odmeny. Opýtal sa poslancov, či sa im to páči, 

že ich takto starosta zavádza.  

Starosta – návrh nevyšiel z jeho iniciatívy a vtedy to nevedel, že sa bude musieť vzdať. Bral to tak, 

že roky rokúce v štatutárnych orgánoch takýchto subjektov s majetkovou účasťou obcí a miest, 

musí byť naplnená litera zákona, nemôže to byť honorované. Keďže tam nie sú  len nominanti 

samospráv ale aj nominanti ďalších akcionárov. Povinnosť káže pri prípadnom zvolení, vzdať sa 

finančnej odmeny.  Čiže ona je honorovaná pre ostatných akcionárov,  ale nie pre predstaviteľov 

samospráv.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcie starostu obce.  

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2015 

 

p. Stanislav Jančo  prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie , ktoré sa konalo 10.06.215 za 

účelom pre jednania návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2015. Návrh vypracovala Ing. Jančová, 

pričom uviedla, že pri návrhu sa predovšetkým vychádzalo z nasledovnej potreby : 

1. navýšiť niektoré položky vzhľadom na ich čerpanie k 31.03.2015. Jedná sa o cestovné obecného 

úradu, zakúpenie vychádzkových uniforiem pre DHZO, činnosť správcu pohrebiska, odmien na 

základe dohôd v prípade zastupovania zamestnanca Výdajne školskej jedálne a poplatky za vstupné 

prehliadky na opatrovateľky. 

2. doplnenie niektorých položiek z dôvodu : 

- prevádzkovania futbalového ihriska a predpokladom od septembra 2015 a to na energie a vodu, 

- doriešenie nedostatkov v kotolni obecného úradu a komínov 

- správcovstvo viacúčelového ihriska ( odmien za činnosť správcu malého ihriska ) 

3. presun finančných prostriedkov medzi položkami na úseku matrika a Základná škola.   

Pokrytie výdavkov vychádza z reálneho prepočtu príjmov na daň z pozemkov o 5.781 € 

Zároveň komisia vzala na vedomie informáciu, že prognóza podielových daní na rok 2015 pre obec 

Bacúch sa pohybuje v sume 226.735 €, čo je o 17.735 € viac než je schválené v rozpočte.  

Komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2015 v navrhnutej 

štruktúre a to prekročenie bežného rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti o 5.871 € 

 



 

11 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 1/2015 

II.schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                                Jančo, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 

15.Diskusia  

 

p. Chovanec Ján – chce poďakovať manželom Bridišovcom za reprezentáciu obce 

P. Duraj Jozef – nakoľko má hlavná kontrolórka veľa roboty, navrhuje aby jej niekto aj s poslancov 

pomáhal. Dáva na zváženie poslancom, nakoľko keď robí kontrolu sama je to kontrola subjektívna. 

p. Nikel Miroslav – Rozprávali sem sa o tom parkovaní pred školu. Najprv by sa urobilo parkovisko 

pri pútačoch a potom pre učiteľky tak na dve autá do 25 m2. Most v Chlpe treba opraviť. Ohľadom 

stavieb vo vlastníctve obce, by bolo dobré tieto nafotiť a ponúknuť prípadným záujemcom aby sa 

využívali. Ohľadom  Bacúšskeho potoka, keď bol veľký dážď, potok sa zahatal. V potoku sú 

rastúce vŕby a treba vyzvať vlastníka alebo správcu nech ich vyreže.  Na minulom zastupiteľstve sa 

čítal list od Ing. Nikla Mareka – nik nezaujal žiadne stanovisko, nevie či by sme nemali o neho 

nejako zabojovať. A ešte sa pýta či sa niečo pohlo ohľadom kanalizácie.  

Starosta – parkovisko dal zamerať údržbárovi, ale teraz končí, zameria nový. Most riešil údržbár 

s Petrom Niklom ale spraviť sa to musí, dáme to urobiť Petrovi Niklovi. Ohľadom potoka, hneď na 

druhý deň bol osobne za  Ing. Longaverom na Lesoch na Beňuši. Pomohli nám a poslali nám 

pracovný stroj a ešte máme jedno zahatané  miesto pri moste ČOV, ale  majú dovolenky. Koryto 

potoka je zúžené na veľkú mieru,  nakoľko ho zabrežili občania. Ing. Boroš – správca potoka má 

spracovaný návrh na diplomovú prácu, ktorá má riešiť komplexne celý ten potok a mal by byť 

zastrešený neziskovou organizáciou EZO. Mali by tam byť opatrenia na zníženie prietoku. Do 

koryta nemôže len tak hocikto vstupovať. Pošle list Ing. Borošovi.  Čo sa týka ČOV minulý týždeň 

sme tu mali zástupcov dodávateľa a čistička bola odskúšaná či funguje. Potrebuje získať povolenie 

na uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky. Spojí sa s Ing. Faškovou. ČOV je napojená na 

neskolaudovaný zberač. Všetko záleží od stavebného úradu, či nám to povolia. Ani kanalizácia sa 

nedá skolaudovať lebo nemáme skolaudovaný zberač. ČOV funguje treba tam naviezť aktívny kal. 

Septiky z obce by sa eventuálne navoziť mohli, ale nie lievať do koša ale vypustiť to do zberača. 

Zásadným problémom je kanalizačný zberač.  

p. Senková Anna – p. Murín má záujem odkúpiť garáže pri bývalom Stopbare. Ozvučenie v dome 

smútku je katastrofálne. 

Starosta – garáže si zatiaľ nemôžem predať, lebo hasiči si tam chcú dať staré hasičské vozidlo. Mali 

by sme dostať nové hasičské vozidlo.  Ak poslanci rozhodnú, že majetok je prebytočný, môže sa 

odpredať. Ozvučenie do domu smútku treba urobiť. 

Ing. Piliar Peter – aký je systém pri kosení jarkov. V minulosti sme mali dohodnuté, že sa kosia 

jarky zhora nadol. Je treba nejaký systém, aby nás nevytápalo. A ešte kompostovisko, kto má 

kompetenciu, všade sú kopy. Pokosí sa tráva a nechá sa v jarku. Predíďme tomu aby nás vytápalo. 

Dávajme  trávu, kde sa môže dať. 

Mgr. Duraj Martin – starosta môže určiť miesta, vo vlastníctve obce, kde by sa táto tráva, čistý 

bioodpad, nie odpad zo žúmp, ktorý vyteká do jarkov  mohol dať . 
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Starosta – jedná sa o systémový problém. Niekedy si každý kosil sám,  ale teraz je obyvateľstvo 

prestarnuté . Pracovníkom máme málo a to náradie nie je vyhovujúce. Snažil sa aby mu trávu 

z verejných plôch prišiel niekto zmulčovať. Vie to vybaviť ale musíme to zaplatiť. S tými 

pracovníkmi sa to nedá stihnúť. Budeme sa zaujímať o nenávratnú dotáciu a kúpiť mechanizmus na 

kosenie. Kompostovisko nie je jednoduché. V drvivej väčšine kopy vznikajú pokosením 

súkromných dvorov a záhrad a takto nemôže pokračovať. Kompostovisko musí mať parametre, 

musí byť oplotené. Systémovo sa tu robiť nedá, lebo raz kosia cintorín, potom stavajú stany na 

oslavy sú len na 4 hodiny denne. Zoženieme šoféra na áviu a budeme vyvážať trávu z verejných 

priestranstiev.  

p. Molentová Romana – zisťovala ako to je so spotrebou  a náradím v iných obciach. S motorovým  

náradím v iných obciach pracujú len pracovníci, ktorí sú v obci zamestnaní. Ľudí máme málo. 

Náradie je aké je. Súhlasí, aby sa urobil plán čo sa bude kedy robiť. Určí sa , že cintorín sa bude 

kosiť vtedy a vtedy a viac nekosíme. Treba upozorniť, že nájom sa platí za  hrobové miesto nie za 

údržbu. My vykosíme okolo svojich budov. Buď budú čistiť jarky ale všetkým nie len niekomu. 

Chatár si pravidelne vyloží trávu  z celého dvora, ale naši ľudia si to nedovolia a trápia sa s tým 

sami. Určí sa striktné pravidlo, ktoré sa zverejní v marci alebo v apríli s mapkou dáme do novín 

a budem podľa toho postupovať.  Ten potok čo sa stalo , vieme, že je vo výpožičke, ale keď sa 

zahatal všetci volali na obecný úrad, aby sme tam poslali chlapov. Čakalo sa od obce ako to vyrieši. 

Vieme akých  pracovníkov máme, nevládzu niekedy ani chodiť a čo oni zmôžu v takom potoku. 

Obec nemá mechanizmy a vlastník vodného toku lesy majú mechanizmy aj ľudí, prečo to  mal 

riešiť úrad.   

Mgr. Duraj Martin – plán alebo celkovú činnosť pracovníkov navrhoval vypracovať už dávno. Má 

informácie, že za úplatu išli pracovníci tetuškám pokosiť aj odviezli.  

p. Cesnak Ján -   v rádiu vraveli, že ak obec nebude mať územný plán, tak po roku 2016 čo sa 

postaví bude čierna stavba. Navrhuje aby sa dal územný plán vypracovať a navrhuje tam zakresliť  

zberný dvor, kompostovisko a vodnú nádrž. Dozvedel sa, že Oceľ, čo má pozemky okolo obce 

naplatí nič. Nech dá na vŕšku aj preorať, lebo ľudí bude vytápať.  

Starosta – do platnosti vstúpi nový zákon, do kedy obce budú musieť mať územný plán. Musí sa 

prijať a schváliť v rozpočte financie na prípravu územného plánu. P. Oceľ neplatí, budeme 

vymáhať, k 31.12.2015 mu končí s obcou zmluva. Ponúkneme niekomu inému.  

Mgr. Duraj Martin – dostal list od p. Pavla Chovanca adresovaný Obecnému úradu Bacúch, 

ohľadom dlhodobého neriešenia umiestnenia mramorového kríža na starom cintoríne. V liste sa 

uvádza -  Pred niekoľkými rokmi starostu informoval, že chce venovať mramorový kríž na starý 

cintorín a ostať v anonymite. Po určitom čase ho starosta telefonicky informoval, že cirkevná rada 

zamietla umiestnenie kríža na starom cintoríne. Uvedenú informáciu poskytol bratovi Jánovi 

Chovancovi, ktorý preveril informáciu u členov cirkevnej rady a zistil, že umiestnenie kríža 

v starom cintoríne neprejednávali na cirkevnej rade a nemajú žiadnu informáciu  o umiestnení kríža. 

Informácia, ktorú mu starosta poskytol sa nezakladala na pravde. Stretol sa osobne s členmi 

cirkevnej rady, ktorí mu potvrdili, že nemali informáciu o umiestnení kríža. Na základe aktivity 

členov cirkevnej rady ste spoločne vytýčili miesto v starom cintoríne o umiestnení kríža. V roku 

2014 starosta uviedol ako argument, že cintorín je majetkom pozemkového fondu a nie je možné na 

cudzom pozemku postaviť stavbu, teda kríž. Spoločné riešime uvedený „ problém “ 3-4 možno 5 

rokov naposledy keď  bol starosta  PN začiatkom tohto roka mu prisľúbil, že po príchode do práce 

ho bude informovať ako to pokračuje a do dnešného dňa ho neinformoval. Z uvedeného dôvodu sa 

na starostu obracia písomne. Ak máte problém s pozemkovým fondom stačí ísť na stránku 

pozemkový fond - bezplatný prevod pozemkov a v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/91 Zb. 

môžete  požiadať bezplatne o prevod pozemku na Obec Bacúch.    

Starosta – umiestnenie kríža sa riešilo mnohokrát na zasadnutiach zastupiteľstva. Riešil to s p. 

Jančom Stanislavom. Farská rada sa nešla stretnúť. Aj s p. Chovancom Pavlom bol za pánom 
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farárom  a neprináleží starostovi rozhodnúť  o umiestnení cirkevnej relikvii. Koľko krát sa o tom 

jednalo a teraz je ten zlý. Pán Pavol Chovanec je zahlcovaný dezinformáciami. On hneď na 

začiatku povedal aj p. farárovi aj ľuďom, nech povedia, že kde ho chcú umiestniť a on začne 

vybavovať či majetkovoprávne a všetko len nech ukážu  miesto.  

p. Senovková Anna – veľa krát sa jednalo aj mimo zastupiteľstva aj  sme videli ten kríž. Starosta 

naozaj sľúbil, že to urobí,  aj  dá vykopať, len sa nevedelo kam ho umiestniť.  

p. Jančo Stanislav – navrhovali aj druhé miesto či by nemohlo byť lebo aj v novom cintoríne je 

mramorový veľký kríž  aj v starom cintoríne máme kríž a ten nemôžeme  len tak zobrať . 

Rozmýšľali umiestniť ho  v starom cintoríne oproti kríža, ktorý je tam. Ale ak sa starý cintorín 

začne využívať akým spôsobom tam pôjdu hroby, či sa nebude prerábať plot a preto bol ten dôvod 

a nevedeli sme kde ho umiestniť a p. Chovanec chcel len na starom cintoríne . Boli už vytýčené aj 

kolíky.  

p. Chovanec Ján – starosta v tomto smere zavádza a klame. On bol za p. Jančom Stanislavom 

a opýtal sa ho či vie, že Paľo dáva kríž a že ste sa mali stretnúť, on povedal, že nevie. Musí sa s tým 

niečo robiť.    

Starosta – opustil miestnosť, urážky on už počúvať nebude.   

p. Jančo Stanislav – keď sa ho pýtal ešte o kríži nevedel, ale potom už áno, preberalo sa to na 

zastupiteľstve.  

p. Chovanec Ján -    ešte mosty na Plaviarskom potoku, už minule volebné obdobie avizoval aby sa 

opravili, tam ide 22 000 voltov, môže sa niečo stať.  

 

16 . Záver 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Anna Senková 

 

Stanislav Jančo 

 

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 


