
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 26.03.2015 

Čj.3/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 26.03.2015 o 17.00 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, Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter 

Piliar, Stanislav Jančo 

 

 

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.   Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.12/2015 z 29.01.2015 ( Vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra obce Bacúch ) - prejednanie  

6.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

7.   Informácia o činnosti obecného úradu  

8.   Voľba volebnej komisie 

9.   Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúch 

10. Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel  

      11. Diskusia 

      12. Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

Muchovú, ktorá bude meškať. Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote.  

Poslanci obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 

7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 6 poslanci.  Iveta Muchová meškala 10 minút.   

Zasadnutie 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. Ani jeden z poslancov proti tomu 

neprotestoval. 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.03.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.  Mgr. Martin Duraj podal návrh na doplnenie programu 

o bod Interpelácia (dopytovanie ohľadom práce starostu, hlavnej kontrolórky a pracovníkov 

obecného úradu, a tiež dopytovanie k jednotlivým bodom programu). Starosta dal hlasovať 

o zaradení bodu Interpelácia do programu : 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:      1         ( Mgr. Martin Duraj ) 

                proti : 4         (  Miroslav Nikel,  Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo  )              

                 zdržali sa: 1   ( Anna Senková ) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo predložený program obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 26.03.2015 . 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    5  (  Anna Senková, Miroslav Nikel, Ing.  Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Ing.   

Peter  Piliar  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

p. Miroslav Nikel vyjadril obavu, či bude zapisovateľka stíhať zapisovať, nakoľko on bol na 

minulom zasadnutí overovateľom zápisnice a Mgr. Martin Duraj , ktorý si zasadnutia nahráva žiada 

doslovný prepis. 

Starosta – hrá sa o slovíčka a od budúceho zasadnutia si bude robiť zvukový záznam aj obecný úrad  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu  určilo : 

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Ing. Petra Piliara, Stanislava Janča za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

V zmysle pripraveného návrhu uznesenia Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch zvolilo Annu 

Senkovú za predsedu návrhovej komisie, Mgr. Martina Duraja a Ing. Zdenka Šándora za členov 

návrhovej komisie. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Piliar  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Zároveň obecné zastupiteľstvo chcelo pristúpiť k bodu voľbe volebnej komisie, avšak tu bola 

podaná námietka z titulu, že občania obce boli miestnym rozhlasom aj prostredníctvom webovej 

stránky  informovaní o možnej zmene programu obecného zastupiteľstva z titulu  podnetu zrušenia 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 12/2015 z 29.1.2015 ( Vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra).  

Na základe uvedenej námietky dal starosta obce  hlasovať aby bod:  Zrušenie uznesenia bol 

zaradený do programu obecného zastupiteľstva (k hlasovaniu sa dostavila poslankyňa Iveta 

Muchová):  

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:     7     (  Anna Senková,  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Ing.   

                                    Zdenko  Šándor , Iveta Muchová , Mgr. Martin Duraj  )              

                proti :  0    

                   zdržali sa: 0 

 

Na základe uvedeného bol do programu vsunutý na prejedanie bod: Zrušenie uznesenia obecného 

zastupiteľstva č.12/2015 z 29.1.2015 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bacúch a zároveň 

návrhová komisia navrhla, aby voľba volebnej komisie prebehla v samostatnom bode. 

 

5. Zrušenia uznesenia obecného zastupiteľstva ( Vyhlásenie voľby hlavného  kontrolóra  obce   

    Bacúch ) –prejednanie 

 

Ing. Jančová – dňa 18.03.2015 poslal Mgr. Duraj podnet, že obec Bacúch porušila zákon 

o obecnom zriadení č. 369/1190 Zb. v znení neskorších predpisov v ustanovení  §18a ods. 3, kde 

posledná veta znie:  „Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a 

náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením“. 

Uvedený podnet Ing. Jančová poslala  poslancom obecného zastupiteľstva a tiež vyžiadala 

stanovisko JUDr.  Stanislav Hlinku advokáta. Stanovisko JUDr. Hlinku, návrh na zrušenie 

uznesenia a tiež nové uznesenie na voľby hlavného kontrolóra bolo poslancom doručené. 

Stanovisko advokáta  prítomným  prečítala p. Molentová. 

 

 Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 12/2015 z 29.01.2015 – stanovisko advokáta JUDr. Hlinku: 
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„Na základe Vašej požiadavky z 18.3.2015 vo veci uznesenia obecného zastupiteľstva č. 12/2015 

z 29.1.2015 Vám predkladám nasledovné stanovisko: 

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 12/2015 na svojom zasadaní dňa 29.1.2015 

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Bacúch. 

 Uznesenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra nemá všetky náležitosti stanovené v  § 18 ods. 2 

druhá a tretia veta a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

     V dôsledku uvedeného uznesenie obecného zastupiteľstva obce Bacúch nie je v súlade so 

zákonom, v dôsledku čoho navrhujem obecnému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie č. 12/2015 

z 29.1.2015 a vyhlásiť nové voľby na hlavného kontrolóra“.  

      

    V záujme dodržania zákonnosti pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra a vykonania voľby 

hlavného kontrolóra  vypracoval návrh uznesenia na zrušenie voľby hlavného kontrolóra a návrh 

uznesenia na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktoré priložil.   

 

Stanislav Jančo – keď by sme zrušili uznesenie vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, tak by sme 

porušili zákon 369/1990 Zb.  § 18a ods. 2 , ktorý znie : „Deň konania voľby hlavného kontrolóra 

vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní 

pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia 

doterajšieho hlavného kontrolóra“.  

Hlavná kontrolóra končí 30.03.2015 a nesplníme voľbu počas posledných  60 dní funkčného 

obdobia. 40 dní by sme boli bez kontrolóra . Nesplní sa litera zákona.  

Starosta –  opýtal sa prečo Mgr. Duraj neprotestoval, keď sa uznesenie schvaľovalo a on bol 

predsedom návrhovej komisie. Vyzval Ing. Jančovú aby povedal v čom bol porušený zákon. 

Ing. Jančová – uznesenie bolo prijaté v skrátenej podobe, chýbal v ňom spôsob vykonania voľby.    

Mgr. Martin Duraj – Nebola dodržané doba lebo vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra sa  

neuvádzalo, že  hlavný kontrolór nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  

vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť. Nebolo tam bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Všetci 

poslanci sme na začiatku skladali sľub, že budeme dodržiavať zákony. Aj on schválil uvedené 

uznesenie, spravili sme chybu a musíme ju opraviť. Máme právne stanovisko JUDr. Hlinku, kde 

nám ho doporučuje zrušiť, ak to pôjde na prokuratúru bude väčšia hanba. Kým sa zvolí nový hlavný 

kontrolór môže sa určiť komisia , ktorá zastúpi kontrolóra. Žiada aby sa uznesenie zrušilo.  

Ing. Piliar – opýtal sa kde  JUDr. Hlinka cituje v čom bol jednoznačne  porušený zákon. Ako sa 

platí advokát. Hnevá ho , že sa niečo schváli a potom sa to ruší, ak nie je jednoznačne napísané, že 

bol zákon porušený , nie je za to aby sa uznesenie zrušilo. Nebavia ho už tieto hry so slovíčkami. 

Nech advokát jednoznačne napíše , či bol zákon porušený.  

Ing. Jančová- advokát  uvádza , že uznesenie  nemá všetky náležitosti. Ak sa kontrolór  nezvolí, 

kontrolovať sa dá spätne.   

 

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu k návrhu Zrušenia uznesenia  obecného zastupiteľstva 

obce Bacúch č. 12/2015 zo dňa 29.01.2015: 

 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  1   ( Mgr. Martin Duraj  )              

                proti :  6   ( Anna Senková,  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Ing.   

                                   Zdenko  Šándor , Iveta Muchová )              

                   zdržali sa: 0 
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Návrh uznesenia, ktoré vypracoval JUDr. Stanislav Hlinka k bodu: Zrušenie uznesenia obecného 

zastupiteľstva  č. 12/2015 z 29.01.2015 obecné zastupiteľstvo obce Bacúch neprijalo. 

 

6. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

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

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.02.2015 boli splnené. Uznesením  č. 13/2015  - 

k bodu Vnútorná smernica cestných motorových vozidiel, obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnej 

kontrolórke obce predložiť kontrolu o vyúčtovaní pohonných hmôt vozidla AVIA za roky 2012, 

2013, 2014. Kontrola bola vykonaná a záznam  o kontrole  tvorí prílohu zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

o výsledku kontroly záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy s vyčíslením priemernej 

spotreby vozidla Avia 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7   (Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav   

                              Jančo, Ing.  Zdenko Šándor , Iveta Muchová )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

-  Pripravuje sa kolaudácia futbalového ihriska. Nedostatky budú odstránené . Jedna platba ešte   

    neprebehla, v prípade neodstránenia nedostatkov  by sa platba krátila. Schody budú opravené na  

    budúci týždeň. Nič nebráni tomu aby sa stavba skolaudovala. Je neskutočné ako zle sa     

    komunikuje so Slovenským pozemkovým fondom.  

- Nedostatky v kotolni budú odstránené, zisťujeme ceny aby sme mali kotolňu v poriadku. Kontrola         

niektorých častí technologického zariadenia je možná až po ukončení vykurovacej sezóny, kedy sa 

bude pokračovať s opatreniami, aby prevádzka kotolne bola v zmysle príslušných zákonov, 

vyhlášok 

-  Pripravuje sa zateplenie základnej školy 

-  Stretol sa s odborníkom ohľadom kolaudácie čističky odpadových vôd a taktiež boli dvakrát   na      

   obecnom úrad jednať predstavitelia realizačnej firmy 

- Musíme pripraviť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Musíme sa tým zaoberať, je     

   to dôležití dokument a taktiež  Integrovaný regionálny operačný program , ktorého globálnym    

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

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

   súdržnosť regiónov, miest a obcí. Treba to urobiť a zaplatiť 

- Bola prijatá novela zákon  o odpadoch, ustanovenia vytvárajú tlak na pracovné sily a financie    

  obcí. Prezident ho zatiaľ nepodpísal. Táto novela všetko mení. Padnú všetky doterajšie zmluvy. 

- Vybavuje sa bežná agenda , je toho veľa 

Mgr. Martin Duraj – chce konkrétnejšie informácie ohľadom kotolne – či sa vedie dokumentácia , 

ohľadom zateplenia ZŠ – či je podpísaná zmluva, kolaudácia  ihriska 

Starosta – boli konzultované veci s kominárom, objednali sme výrobu madiel na schody do kotolne, 

odpratal sa spred dverí kotolne šrotovník a drevo. Dokumentácia – denník nie je. Na zateplenie ZŠ 

zmluva ešte nebola podpísaná.  Firma je vybratá verejným obstarávaním. Ihrisko pripravuje sa 

kolaudácia. 
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Mgr. Martin Duraj – čistička odpadových vôd, zateplenie ZŠ, kotolňa konkrétne.  Stále sa aj 

ohľadom čističky odpadových vôd  len hovorí, že sa pripravuje a nič sa s tým nedeje. 

Starosta – to je interpretácia Mgr. Duraja.  

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

v nasledovnom rozsahu: 

 

Prítomných poslancov:   7 

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

                            Šándor , Iveta Muchová )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

8. Voľba volebnej komisie   
 

Ing. Janka Jančová prečítala spôsob hlasovania, ktorý nám poslal JUDr. Hlinka . 

Mgr. Martin Duraj – prečo vychádzame z uznesenia, ktoré nám advokát poslal teraz , keď to malo 

byť v uznesení schválenom pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra v januári. Takéto uznesenie 

nebolo schválené. On nemá čo voliť. Nehlasuje, lebo to nemá právne náležitosti  a robíme si čo 

chceme ako doteraz. 

Ing. Peter Piliar – schválime uznesenie o spôsobe voľby teraz pred voľbou hlavného kontrolóra . 

Starosta – Mgr. Martin Duraj schválil uznesenie, ktoré teraz napadol.  

Anna Senková – predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia, ktoré nám poslal JUDr. 

Hlinka . 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.schvaľuje  

 

a)  volebnú komisiu na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra v zložení: 

-    Branislav Bevelaqua  predseda komisie, 

-    Ján Cesnak, člen komisie, 

-    Marian Piliar, člen komisie. 

 

b)   priebeh hlasovania:  

-     poslanec hlasuje osobne, 

-     po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka poslanec vstúpi do priestoru určeného na úpravu 

hlasovacieho lístka. V tomto priestore poslanec vloží do obálky hlasovací lístok pre voľby 

hlavného kontrolóra. Na hlasovacom lístku pre voľby hlavného kontrolóra zakrúžkovaním 

poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje, 

-     poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží 

obálku do volebnej schránky, 

-     neplatný je hlasovací lístok, ak poslanec na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani 

jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov 

 

II.ukladá  

 

volebnej komisii na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra:  
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-     zabezpečiť vykonanie volieb tajným hlasovaním, t. j. príprava hlasovacích lístkov, príprava 

urny na vhadzovanie hlasovacích lístkov, zabezpečenie osobitného priestoru na úpravu 

hlasovacích lístkov, tak aby bola zaručená tajnosť hlasovania, 

-     vypracovať zápisnicu o výsledku volieb hlavného kontrolóra a bezodkladne ju predložiť 

obecnému zastupiteľstvu 

-     v zápisnici o výsledku volieb hlavného kontrolóra sa uvedie:  

1.   celkový počet poslancov prítomných na zasadaní obecného zastupiteľstva, 

2.   počet poslancov, ktorým boli vydané obálky a hlasovací lístok, 

3.   počet odovzdaných obálok, 

4.   počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na hlavného kontrolóra. 

 

Prítomní poslanci:  7                               

Hlasovali za :    6 (    Anna Senková,  Iveta Muchová, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing.     

                                  Zdenko Šándor ,  Stanislav Jančo  ) 

               proti : 0   

               zdržali sa :  1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

 

9.Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúch     

                     

Ing. Jančová uviedla, že sme prijali 2 žiadosti  na hlavného kontrolóra obce. Prečítala žiadosť Ing. 

Soni Bridišovej a potom žiadosť Stanislava Horáčka. Žiadosti obsahovali všetky požadované 

doklady. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.berie na vedomie 

 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

 

II.k o n š t a t u j e  

 

že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení 

 

III. v o l í  

 

v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení p.  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na dobu určitú od  

01.04 2015. 

                                

Voľba prebehla tajným hlasovaním: 

počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce: 

 

1. Ing. Soňa Bridišová             6  hlasov 

2. Stanislav Horáček                0  hlasov 

 

 

Predseda volebnej komisie Branislav Bevelaqua  prečítal zápisnicu  obce Bacúch o výsledku 
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hlasovania vo voľbách za hlavného kontrolóra obce Bacúch konaných 26.3.2015. Zápisnica a tiež 

hlasovacie lístky tvoria prílohu zápisnice.  

Mgr. Martin Duraj odmietol zúčastniť sa hlasovania, neprevzal obálku. 

 

 

 10. Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel  
 

Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel pre vozidlo Fábia 

bola poslancom doručená na preštudovanie.  

Ing. Peter Piliar – čo bráni tomu aby sa schválila aj smernica pre Aviu 

Ing. Zdenko Šándor – opýtal sa či sa v návrhu vnútornej smernice rieši vytvorenie pracovného 

miesta  

Ing. Soňa Bridišová – smernica na Aviu sa preto nepredkladá na schválenie lebo nemáme schválenú 

spotrebu. 

Starosta – nové pracovné miesto si obec nemôže dovoliť. Avia od  začiatku roka nejazdí   a  

nemáme šoféra.  

Mgr. Martin Duraj – nie sú bližšie sumy za spotrebu. Nechceme riešiť škody ku ktorým 

pravdepodobne došlo. Sú nedostatky . Chce vyriešiť škodu, ktorá bola obci spôsobená. Navrhuje 

zvoliť 3 člennú komisiu, ktorá by zmerala spotrebu AVIE . Vypustila by sa nádrž a dolievalo by sa 

po 5 alebo po 10 litrov. 

Ing. Soňa Bridišová – nádrž má 120 litrov  pri 5 litroch sa zavzdušní. 

p. Miroslav Nikel  - prečo sa bavíme o možných škodách a nehovoríme  koľko Avia zarobila. Na 

ďalšom zastupiteľstve už nechce riešiť Aviu.  Koľko by obec stál odvoz od firmy Brantner. Treba 

nám riešiť omnoho dôležitejšie veci.  

Ing. Marek Nikel – je škoda, že tretie zastupiteľstva sa poslanci zaoberajú Aviou, toľko stratených 

hodín. Rieši sa komu zosobniť 120 litrov nafty. On obci 120 litrov nafty zaplatí. Neriešime, koľko 

obec na Avii ušetrila. Treba prísť s návrhom  a nie len upozorňovať a budeme platiť iné firmy za 

odvoz odpadov 

Ing. Martin Duraj – keby bolo tak ako malo byť , nič by sa neriešilo.  

p. Jozef Duraj -  sú zbytočné hádky. Keď p. Nikel povedal, že naftu kúpi , s tým je to uzavreté.  

Mgr. Mária Bridišová – Každý občan platí obce dane a budeme platiť odvoz odpadu z Polomky. 

Poslanci by mali držať spolu. Kým nebol Mgr. Duraj poslancom nebolo ho vidieť na žiadnej akcií 

organizovanej obcou. Ľudia si zaslúžia uznanie – p. Nikel, Ing.  Piliar koľko pre obec urobili, koľko 

času tomu venovali a venujú . Ľudia sú pohoršení . Počúvať toto je choré. Je svedkom koľko sa p. 

Dušan Betka narobil okolo opravy Avie.  

p. Anna Medveďová –  musí sa robiť podľa zákona, a keď  sa nebude robiť zle, zoberú sa Mgr. 

Durajovi karty z rúk a nebude mať na čo poukazovať.  

p. Jozef Piliar – poslancov volili občania  a budú sa angažovať aby niektorí poslanci boli zrušení.   

p. Miroslav Nikel – navrhuje zvoliť komisiu, ktorá stanoví spotrebu.  

Ing. Peter Piliar – navrhuje schváliť spotrebu, ktorú navrhla Ing. Bridišová. Opýtal sa , či sa môže 

schváliť smernica aj na Aviu , keď budú schválené uvedené spotreby 

Mgr. Martin Duraj – on sa pýtal a v technických parametroch sa uvádza spotreba 17 litrov / 100 km 

v letnom období a 20 litrov/ 100 km v zimnom období. Aj smernica na Fábiu ma mnoho 

nedostatkov neuvádza sa v nej spôsob vyúčtovania spotreby, kto to zapíše, kto to vyúčtuje, kto 

a ako bude nakupovať benzín. Nikto to nekontroloval a teraz to opäť nie je v návrhu smernice 

a zase nik nebude kontrolovať.  

p. Miroslav Nikel – doporučuje schváliť smernicu a nedostatky doplniť dodatkom 

Mgr. Martin Duraj- nemá to význam . Spotreby sa dajú doplniť dodatočne ale prevádzkovanie nie.  
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Ing. Soňa Bridišová – Smernicu nám pripravoval JUDr. Hlinka. Ak poslanci chceli niečo dopĺňať 

mali poslať pripomienky v predstihu. Materiál na zasadnutia sa im  posiela v predstihu na 

pripomienkovanie. Doporučuje aby poslanci do 14 dní od zasadnutia doručili na obecný úrad 

pripomienky k smernici.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  

spotrebu PHM pre AVIU:           pomalá jazda v obci       –  25 l / 100 km 

                                                     jazda mimo obce            -  17 l / 100 km 

                                                     spotreba pri vyklápaní    -  0,5 l 

                                                     spotreba na motohodinu -  2,5 l 

 

Prítomných poslancov:   7 

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

                            Šándor , Iveta Muchová )              

                proti : 1 ( Mgr. Martin Duraj) 

                   zdržali sa: 0 

 

Poslanci sa dohodli, že do 14 dní poslanci doručia na obecný úrad pripomienku k doplneniu 

vnútornej smernice pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel. 

 

 

11.Diskusia  

 

p. Miroslav Nikel -  pred školou sa dali pásky aby sa tam neparkovalo. Je potrebné určiť miesto na 

parkovanie.   

Starosta –  parkovisko sa urobí , bude výzva a mohlo by sa urobiť komplexne. Musíme prijať 

rozpočtové opatrenie a urobiť to cez elektronické trhovisko. Musíme opraviť tiež strechu nad 

vchodom na obecný úrad. Radili mu dať všetko dole a urobiť nanovo. Bez súhlasu poslancov robiť 

nebude. 

Mgr. Martin Duraj – komisia životného prostredia žiadala, aby sa vyzvali lesy na orezanie stromov 

smerom na kyslú 

Starosta – už na minulom zasadnutí povedal, že lesom poslal list 

Mgr. Martin Duraj – a teraz čo, išiel list a zatiaľ nevieme nič. Taktiež komisia žiadala aby ich  

starosta  oboznámil so stavom budov vo vlastníctve obec. A ešte neinformoval poslancov 

o služobných cestách 

Starosta – lesy prenajali potok  občianskemu združeniu . Keď bude mať čas, dohodnú sa na termíne 

ohľadom tej obhliadky budov a správy o služobných cestách si môže prísť pozrieť na obecný úrad   

Mgr. Martin Duraj – pýta sa účtovníčky ohľadom prevádzkovania motorových píl a motorových 

kosačiek či sa robí evidencia, kto vydáva PHM , robí sa to ? 

Ing. Jančová – nerobí sa evidencia , benzín sa nakupuje podľa potreby. Doklady o nákupe 

pohonných  hmôt sú evidované v pokladni   

p. Branislav Bevelaqua -  chce poďakovať starostovi, že kosí verejné priestranstva a tiež cintorín sa 

kosí len posledné 4 roky ako je starostom Ing. František Kán 

p. Anna Medveďová – kosilo sa aj za starostu p. Medveďa 

p. Miroslav Nikel – ale tiež sa neviedla táto evidencia a bolo to v poriadku. Nepočuje od Mgr. 

Duraja produktívnu vec len kritiku.  
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12.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Peter Piliar 

 

Stanislav Jančo 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 


