
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
___________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 26.11.2015 

 

Čj.8/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 26.11.2015 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, Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Peter Piliar, 

Stanislav Jančo 

 

N e p r í t o m n í  : 
Miroslav Nikel 
 

O s p r a v e d l n e n í : 
Miroslav Nikel 

 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Marta Zlúkyová prac. obec. úradu, Romana Molentová- prac. obec. úradu 

 
Program:  

 

1.   Otvorenie 

2.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej  komisie 

5.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6.   Informácia o činnosti obecného úradu  

7.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  Trhový poriadok 

8.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 

9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o umiestňovaní plagátov 

10.Diskusia 

      11.Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

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

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

prítomní 6 poslanci. Svoju neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnil  poslanec Miroslav Nikel 

dopredu telefonicky. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.  Starosta oznámil, že  zo zasadnutia sa bude 

robiť zvukový záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.11.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený v predstihu k naštudovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  schválilo program obecného zastupiteľstva konaného dňa 

26.11.2015. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Obecné 

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

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Stanislava Janča  a Ing. Zdenka Šándora  za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie predsedov a členov  návrhovej komisie .  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Mgr. Martina Duraja 

za predsedu návrhovej komisie, Anna Senková a Iveta Muchová za členov návrhovej komisie. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 



 

3 

 

 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

Kontrolu plnenia uznesení prečítala p. Molentová, nakoľko hlavná kontrolórka  Ing. Soňa 

Bridišová bola ospravedlnená. Zo zasadnutia konaného dňa 29.10.2015 neboli Obecným 

zastupiteľstvo uložené žiadne úlohy. 

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

 

-obci Bacúch bolo doručené predvolanie  na deň 11.12.2015 od Okresného súdu Brezno ohľadom 

zaplatenia pohľadávky obce  voči odporcovi Agrospoločnosti Polomka s.r.o., nakoľko konateľ 

Agrospoločnosti  podal odpor proti platobnému rozkazu. Prípad pre obec rieši advokátska 

kancelária.  

- informoval o finančných zdrojoch, ktorými k dnešnému dňu disponuje obecný úrad a tiež, že 

nemáme žiaden úver. 

- máme spracovaný projekt na dom smútku. Na predošlom zastupiteľstve sme navrhovali napísať 

projekt rekonštrukcie miestnych  komunikácií a rekonštrukcie domu smútku.  Konečne vyšla 

výzva ale nie je možné kombinovať cesty s domom smútku.  Zatiaľ ideme riešiť dom smútku, 

projekt by mohol byť úspešný, urobí sa prestrešenie, opatrenie proti vlhkosti, bezbariérový vstup 

a ešte zistíme, či by bol oprávnený náklady  stoličky, ozvučenie a chladiaci box. Ak nie dorobíme 

z vlastných zdrojov. Na cesty sme nie pripravení, nemáme projekt a musíme vytipovať, ktoré 

cesty chceme opraviť po kanalizácii. Musíme zavolať projektanta a dať naceniť pokiaľ poslanci 

rozhodnú o oprave ciest z vlastných zdrojov. 

- boli nám prekladať počítače, samozrejme sú s tým spojené problémy, nefunguje nám riadne 

elektronická pošta. Pracovisko matrikárky musí byť v takzvanom režimovom ponímaní.  

  P. Molentová – žiadajú od nás aby sme zabezpečili obslužné miesto  a musíme riešiť 

reorganizáciu obecného úradu. Integrované   obslužné   miesto,   matrika   sa   už   vydáva  cez  

počítač,  pribúda   nám register adries.  Ďalej  budeme  vydávať  listy vlastníctva, registre trestov, 

obchodné registre a tam je potrebné mať obslužné pulty a diskrétnu zónu. Nemáme miesto. Dali 

nám techniku, ale  ešte prídu  ďalšie počítače, a máme podpísať čestné prehlásenie, že máme 

zabezpečené obslužné miesto. Uvažovali sme, že účtovníčka by sa presunula do kancelárie 

starostu   a starostovi by sa prerobila terajšia sobášiaca miestnosť. Chcú nám presúvať ešte ďalšie 

kompetencie.  

- kontaktovali nás z poisťovne ohľadom poistenia hasičského auta. Dvaja hasiči boli na 

psychotestoch.    

 

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

v nasledovnom rozsahu: 

- o predvolaní na Okresný súd Brezno ohľadom pohľadávky obce  voči Agrospoločnosti 

Polomka s.r.o., 

- o spracovanom projekte na dom smútku 

- o elektronizácií  a reinštalácií počítačov v rámci informatizácie verejnej správy 

- o poistení hasičského vozidla   
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Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                           Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj   )              

          proti : 0 

            zdržali sa: 0 

 

7.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  Trhový poriadok 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

v záujme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. bolo nevyhnutné vypracovať nový 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch Trhový poriadok. 

     Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach sa môžu predávať iba 

potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. 

    Podľa § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa 

osobitného predpisu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. a) až d) na 

trhových miestach podľa osobitného predpisu. 

    Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súčasný Trhový poriadok č.1/2003 schválilo bez 

súhlasného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy. 

    Starosta obce Bacúch  listom č.292/2015zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva a listom č.293/2015 zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal Regionálnu 

veterinárnu a potravinovú správu o stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Bacúch Trhový poriadok. 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva  listom č. A/2015/02994 zo dňa 21.10.2015 vydal 

súhlasné stanovisko, a taktiež Regionálna veterinárna a potravinová správa listom č.1580/2015/1 

zo dňa 06.10.2015vydala súhlasné stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Bacúch - Trhový poriadok. 

     
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I.konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch – Trhový poriadok bol v zmysle § 6 

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 04.11.2015 a na internetovej stránke 

obce dňa 04.11.2015. 

 

II.schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia  § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  178/1998 Z. z.)   
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a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie, Trhový poriadok č. 1/2015 . 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                           Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj   )              

          proti : 0 

            zdržali sa: 0 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

 

     V záujme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. bolo nevyhnutné 

vypracovať nový Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach. 

     Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach sa môžu predávať iba 

potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. 

    Podľa § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa 

osobitného predpisu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. a) až d) na 

trhových miestach podľa osobitného predpisu. 

    Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súčasné Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach č.2/2003  schválilo 

bez súhlasného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správy. 

    Starosta obce Bacúch listom č.292/2015 zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva a listom č.293/2015 zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal Regionálnu 

veterinárnu a potravinovú správu o stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Bacúch o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach.  

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva  listom č. A/2015/02994 zo dňa 21.10.2015 vydal 

súhlasné stanovisko, a taktiež Regionálna veterinárna a potravinová správa listom č.1580/2015/1  

zo dňa 06.10.2015 vydala súhlasné stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Bacúch o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I.konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na 

úradnej tabuli obce dňa 04.11.2015 a na internetovej stránke obce dňa 04.11.2015. 
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II.schvaľuje 

 

 v zmysle ustanovenia  § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  178/1998 Z. z.)  

a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 2/2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.  

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                           Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj   )              

          proti : 0 

            zdržali sa: 0 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o umiestňovaní plagátov 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odporučilo obciam a mestám , aby všeobecne záväzné 

nariadenie , ktorým sa vyhradia miesta a ustanovia podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane vydali už pred vyhlásením volieb 

do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Predmetné nariadenie odporúčajú 

koncipovať všeobecne, s určením miest na verejných priestranstvách , na ktorých bude možné 

umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane a s konštatovaním, že reálne rozdelenie 

vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až po zverejnení vyžrebovaní čísel 

zaregistrovaných kandidátnych listín. Po zverejnení vyžrebovaných  čísel tak bude možné 

vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov, napríklad je 

možné jednotlivé rozdelené plochy číselne označiť, pričom kandidujúca politická strana umiestni 

svoj plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej 

kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha bude musieť byť k dispozícií zaregistrovaným 

politickým stranám až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt 

svoje právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie . V prípade, ak kandidujúci 

subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na 

verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný 

kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov 

iných kandidujúcich subjektov.  

P. Molentová prečítala dôvodovú správu :  

     Národná rada SR zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov upravila podmienky výkonu volebného práva a organizáciu 

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb 

prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej 

republiky, volieb do orgánov samosprávy a spôsob vykonania vyhláseného referenda. 

Z citovaného zákona vyplýva, že podmienky výkonu volebného práva a organizáciu všetkých 

druhov volieb už upravuje len jeden zákon, čo predtým upravovalo šesť zákonov, ktoré Národná 

rada SR už zrušila. Súčasné všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov 

bolo prijaté na základe šiestich už v súčasnosti zrušených zákonov. 

    V nadväznosti na zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 180/2014 Z. z.) Národná rada SR sa uzniesla na 

zákone č. 181/2014 Z. z., ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre 

všetky druhy volieb. Zákon obsahuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel pre volebnú 
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kampaň pre všetky druhy volieb. Zákon komplexne upravuje problematiku volebnej kampane 

v jednom zákone. 

    Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. sa ustanovuje povinnosť obce všeobecne záväzným 

nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do orgánov 

samosprávy.         

     Podľa § 218 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.  úlohy, ktoré obec plní podľa tohto zákona sú 

preneseným výkonom  štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec vo všeobecne záväznom 

nariadení môže vyhradiť len miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb.  Iné úpravy 

spoločenských vzťahov obecné zastupiteľstvo nemôže upravovať v nariadení, pretože by konalo 

nad rámec zákona a takéto nariadenie by bolo v rozpore so zákonom. 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 

zákonom č. 180/2014 Z. z. a zákonom č. 181/2014 Z. z..  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o umiestňovaní volebných plagátov bol 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 04.11.2015 a na 

internetovej stránke obce dňa 04.11.2015. 

II.schvaľuje 

vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 

zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

181/2014 Z. z.) Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 3/2015 o umiestňovaní volebných 

plagátov. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                           Ing.  Zdenko   Šándor, Mgr. Martin Duraj   )              

          proti : 0 

            zdržali sa: 0 

 

10.Diskusia  
 

Ing. Zdenko Šándor – aj na Okresnom úrade v Brezne majú zriadené obslužné miesto  a tiež musí 

byť dodržaná diskrétna zóna a nainštalované pulty. Matrikárkam sa doplnili úväzky budú vydávať 

výpis z obchodného registra, výpis registra trestov, listy vlastníctva. Majú platobný terminál na 

platby.  Problémy majú s prestupom  s jednej siete do druhej. 

Starosta – matrika má úväzok 0,1  a robota pribúda. Stále sa rozpráva, že s touto aktivitou vyšlo 

Zruženie miest a obcí Slovenska, ale práve združenie napáda, že to treba  vyriešiť aj zvýšením 

úväzkov aj čo sa týka profesionality a odbornosti. Zatiaľ sú problémy s miestom aj s technikou.   

p. Cesnak Ján – blíži sa zima, či má obec materiál na posyp. Popol z pece by sme nemali dávať do 

kontajnerov, lebo nám zhoria,  ale použiť na posyp ciest v zimnom období 
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starosta – popol sa do kontajnerov nedáva a na posyp ciest sa využívať nesmie. Posyp budeme 

robiť svojpomocne, ale sa aj dohodneme s obcou Polomka, ktorá nám cesty posype. Najväčší 

problém v zimnom období máme s autami parkujúcimi ma verejných priestranstvách, ktoré 

znemožňujú pluhovanie.   

Mgr. Duraj Martin – opýtal sa či sa robilo verejné obstarávanie na štiepku a či sa pri dodávke 

prikladá aj certifikát vlhkosti. Ako je to ohľadom opravy komína a či sa odstránili nedostatky, 

ktoré zistila hlavná kontrolórka obec pri kontrole zatepľovania základnej školy. Prečo sa Avia 

neparkuje v garáži, ale stále je pri obecnom úrade a či sa kontroluje spotreba nafty. A ako sa 

pokračuje s čističkou odpadových vôd. 

Starosta – podľa nového zákona obstarávanie  do 5000 €  nemusí byť. Štiepku odoberáme zo 

Závadky nad Hronom , čo je pre nás najbližšie. Zatiaľ doviezol len jeden krát a na budúci týždeň 

má doviezť. Štiepka bola veľmi suchá a prašná, pracovníci si museli zakladať ochranné 

respirátory. Komín je opravený , stavebné práce sú zaplatené, ale nakoľko nám doposiaľ 

nedoručili  revíznu správu komína, tak sme nezaplatili za vyvložkovanie. Stará pec sa používa len 

v stave núdze a v lete by sa mohla opraviť.  Firme, ktorá zatepľovala školu poslal list, v ktorom 

žiadal o doklady , ktoré je firma povinná doložiť, zatiaľ mu neodpovedali. Avia sa bude 

garážovať,  ale teraz sa často používa a garáž sa musí opraviť, na čo sa vyčlenia aj financie 

z rozpočtu. A ohľadom čističky odpadových vôd, bol na okresnom úrade odbor životné prostredie. 

Zatiaľ sa kolaudovať nebude, lebo nemáme skolaudovaný zberač. Po splnení istých podmienok 

pôjde čistička do skúšobnej prevádzky po 1.1.2016. Musíme skompletovať dokumenty. Urobíme 

to tak, že najprv urobíme prešetrenie technického stavu, pustíme robota, ktorý naskenuje 

a identifikuje nedostatky, ktoré sa zaplátajú  urobíme tlakovú skúšku. Keď bude v poriadku 

budeme môcť kolaudovať vetvy kanalizácie. Nikto nedostal oficiálne povolenie na napojenie sa na 

kanalizáciu. 

Ing. Nikel Norbert – čistička musí mať stály prítok z legálnej siete a preto treba oficiálne 

skolaudovať vetvy kanalizácie. Až potom sa môže riešiť čistička. Nikto nedostal súhlas  

k napojeniu na kanalizáciu. 

P. Duraj Jozef – je rád, že je nová internetová stránka obce, ale sú na nej dokumenty, ktoré sú 

zastaralé  rokovací poriadok a štatút z roku 2010. Bolo by dobré aby sa renovovali a na rokovaní 

mu stále chýba rokovací poriadok. 

P. Zlúkyová Marta – rokovací poriadok aj štatút obce sa schvaľovali v roku 2010, ale stále sú 

platné. Máme  všeobecne záväzné nariadenia aj z roku 2003, ktoré sú stále platné. 

 

11.Záver 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor  

 

Stanislav Jančo 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 


