
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 27.02.2015 

Čj. 2/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 27.02.2015 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 

 

N e p r í t o m n í  : 
Stanislav Jančo 
 

O s p r a v e d l n e n í : 
Stanislav Jančo 

 

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:  

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 (vrátane informácie o kotolni a sťažnosti) 

7.   Záznam hlavného kontrolóra o zúčtovaní príspevkov za rok 2014 

8.   Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie (január - jún 2015) 

9.   Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2015 

10.Žiadosť FK Horehron o príspevok na rok 2015 

11.Žiadosť FS Bacúšan o príspevok na rok 2015 

12.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu za rok 2015 

13.Návrh rozpočtu na rok 2015, orientačne na roky 2016, 2017 

14.Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce 

15.Stanovisko komisie životného prostredia a výstavby k žiadosti o zámer vybudovania   

 prístupovej cesty (Štulrajter) 

16. Diskusia 

17. Záver   

 

Doplnenie programu pred bodom Diskusia  o nasledovné body: 

     16. Projekt Horehronsko-muránska cyklotrasa – spoluúčasť obce 

     17. Zaradenie členov DHZO do funkcie 
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

Banskobystrického samosprávneho kraja Slavomíra Pôbiša. Oznámil, že Obecné zastupiteľstvo 

bolo zvolané o jeden deň  neskôr.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto  včas upozornení. 

Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 5 

poslanci.  Ing. Peter Piliar meškal 25 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 zasadnutie bude robiť zvukový záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2015   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie. Návrh programu bol doplnený o dva body :  Projekt 

Horehronsko-muránska cyklotrasa –  spoluúčasť obce a o bod Zaradenie členov  DHZO  do funkcie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  schválilo program obecného zastupiteľstva konaného dňa 

27.02.2015 . 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                               Ing.  Zdenko Šándor  )              

                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) Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5   (Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                             Ing.  Zdenko Šándor  )              

            

                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 Ing. Zdenka Šándora 

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

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5   (Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                             Ing.  Zdenko Šándor  )              
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                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

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

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/2015 uložilo hlavnej kontrolórke obce Bacúch predložiť 

kontrolu o vyúčtovaní spotreby pohonných hmôt vozidla AVIA za roky 2012, 2013 a 2014 .  

Ing. Bridišová uviedla, že urobila požadovanú kontrolu spotreby PHM v nákladnom aute AVIA. 

Skontrolovala všetky stazky aj pokladničné bloky. Za rok 2012 jej po prepočítaní vyšla priemerná 

spotreba na 100 kilometrov 32,265 litrov, za rok 2013 -  24,451 litorv a za rok 2014  -26,560 litrov. 

Nakoľko sa z uvedených spotrieb nedá  reálne vyjsť, navrhla stanoviť do smernice na prevádzku 

cestných motorových vozidiel  4 rôzne spotreby. 

1.norma – pomalá jazda v obci 

2.norma – jazda mimo obce 

3.norma – spotreba na 1 motohodinu 

4.norma – spotreba pri vyklápaní , opravách auta 

 

Navrhuje buď oficiálne meranie skutočnej spotreby alebo určiť človeka, ktorý bude vydávať 

pohonné hmoty (mimo ľudí, ktorí s Aviou pracujú). Ďalej navrhuje každý mesiac zistiť skutočnú 

spotrebu a to buď celkovým vyčerpaním nádrže v Avii alebo dotankovaním do plnej. Nakoniec 

navrhuje znovu vysvetliť vodičovi, akým spôsobom ma písať záznamy o prevádzke vozidla. Sú tam 

záznamy poprepisované a zaznamenané čerpanie nezodpovedá skutočnosti.  

Mgr. Martin Duraj – opýtal sa či je tento zápis čo predložila hlavná kontrolóra obce kompletný. 

Kontrolórka nepostupuje v súlade so zákonom. Tento zápis neuznáva a pre obecné zastupiteľstvo 

nepredložila návrh  riešenia ani informáciu ako to malo byť. Pre vypracovanie smernice je dôležité 

určiť spotrebu.  Chce aby kontrolórka doložila zápisnicu, navrhla riešenie. Na to čo predložila sa 

nedá reagovať. 

p. Dušan Betka – Obecná Avia najazdí ročne priemerne 800 km. Na adresu Mgr. Duraja uviedol, že 

to čo robí v obci nie je normálne, taká vzťahy tu neboli nikdy, rozhádal celú dediny. Keď mu nič 

nie je dobré on odovzdá kľúče a nech si chodí na Avii a robí všetko  sám. Dôchodca ako Mgr. Duraj 

nemá čo robiť a preto chodí kontrolovať druhých.  

 

6.Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

-  pripravoval  sa návrh rozpočtu obce Bacúch s čerpaním za roky 2012,2013 a 2014 a návrh 

    rozpočtu na roky 2015,2016 2017, 

-  hlavné ťažisko prác spočíva v problematike odovzdania a prevzatia stavby futbalového ihriska. 

   Ihrisko sa bude preberať 3.3.2015 o 10.00 hod. a predpokladá sa , že do konca mesiaca by sa  

   ihrisko mohlo aj  skolaudovať, 

- odstránenie nedostatkov v kotolni – volali sme kominára aby urobil revíziu komína a tiež    

   urobíme revíziu zariadenia.  

K veci sťažnosti poslanca Mgr. Martina Duraja na starostu obce  sa prihlásila o slovo Ing. 

Bridišová, ktorá sťažnosť prečítala. V sťažnosti sa uvádza, že dňa 12.02.2015 sa dostavil na obecný 

úrad poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Martin Duraj , ohľadom sprístupnenia obecnej kotolne 

a doloženia dokumentácie -  faktúr a potvrdení o prevádzkovaní kotolne za Ing. Kánom Františkom 
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starostom obce Bacúch. Starosta mu kotolňu sprístupnil a  vysvetlil mu  pripojenie nového a starého 

kotla kotolne a dôvod zakúpenia nového kotla. Mgr. Duraj požadoval predložiť dokumentáciu 

ohľadom kotolne v zmysle vyhlášky 25/1994 a tiež ohľadom dovážanej štiepky. Ak je palivová 

štiepka s obsahom vlhkosti viac ako 30 % dodávateľ zariadenia nezodpovedá za škody na zariadení.  

Starosta uviedol, že dokumentácia sa doplní a že z jeho strany je to len „buzerácia“. Mgr. Duraj 

uvádza, že z jeho strany nejde o žiadnu buzeráciu, ale o to aby boli veci v zmysle zákonov 

a vyhlášok. Aby nedošlo tak, ako sa to stalo pred dvoma týždňami k pracovnému úrazu pracovníka, 

ktorý tam nemal čo robiť. Kotolňa nemala označenie zákazu vstupu.  

Ing. Bridišová uviedla, že úraz sa nestal v kotolni, ale pred  vstupom do kotolne, nakoľko tam bola 

s pracovníčkou úradu a navyše pracovník bol pod vplyvom alkoholu. Technické veci ohľadom 

spustenia zariadenie v kotolni mala  doriešiť dodávateľská firma. Požiadali sme firmu, ktorá nám 

dodáva štiepku aby nám posielala k faktúre  certifikát o vlhkosti. S poslednou dodávkou nám 

poslali certifikát, kde sa uvádza vlhkosť 27,82 %. 

  p. Vladimíra Murínová – v obci treba riešiť dôležitejšie veci ako sa tu teraz riešia. Treba aby 

občania držali spolu a nie podkopávať starostovi nohy.  

p. Dušan Betka – všade sa tak robí, len na Bacúchu je všetko zle. V akom stave bola kotolňa, keď 

nastúpil starosta. A teraz keď dal urobiť nový kotol, všetko je zle. Bola zima a chlapci sa boli iba 

zohriať. Kde sa majú ísť hriať ku starostovi?   Predchádzajúci starostovia sa tomu vyhýbali.  

Mgr. Duraj – podľa občanov je to bezpredmetné, ale ak by sa niečo stalo, tak kto je zodpovedný, 

prišiel by inšpektorát práce a  obec dostane pokutu, tak kto ju zaplatí. Táto záležitosť je tu už 

niekoľko rokov a nikto ju neriešil. Úraz sa stal pri vstupe do kotolne, kde je tiež zákaz vstupu, 

nepovolaným osobám. Vlhkosť štiepky sa merala  teraz, keď na to upozornil, predtým ju 

deklarovanú nemáme.  On sám ju odmeral a mala vlhkosť viac ako  30% . Bolo to nezodpovedné 

nechat kotolňu v takom stave ako momentálne je a neuvedomiť si že tu hrozí nebezpečie. 

p. Branislav Bevelaqua – opýtal sa akým prístrojom Mgr. Duraj meral vlhkosť štiepky. Na meranie 

vlhkosti sú špeciálne prístroje. Treba riešiť dôležitejšie veci.  

p. Jozef Piliar – opýtal sa starostu, koľko  obec zaplatila pokút na podnet Mgr. Duraja. 

Starosta – 600,- euro. 

Mgr. Duraj – poslal na obecný úrad sťažnosť, ktorú nik neriešil, čím sa porušil zákon. Vyzval aby 

sa riešili čierne skládky v katastri obce, a keď nik neriešil podal podnet na inšpekciu životného 

prostredia o čom pred napísaním  informoval zastupiteľstvo a pána starostu, vtedajších poslancov 

obecného zastupiteľstva, že ak to nebudú riešiť jeho sťažnosť podá sťažnosť na inšpekciu životného 

prostredia. Inšpekcia mala v obci Bacúch plánovanú kontrolu a neprišla len na jeho podnet nie je to 

uvedené ani v zápise inšpekcie životného prostredia. Opýtal sa hlavnej kontrolórky aby povedala 

ako bola riešená jeho sťažnosť ohľadom čiernych skládok. 

Hlavná kontrolórka – nevie bola na materskej dovolenke. 

Mgr. Duraj - občania v globále hovoria, že  je taký , lebo nevyhral voľby. Aj on by bol podráždený 

ako terajší starosta, keby mu niekto vytýkal že porušuje zákony a vyhlášky tak ako starosta. Starosta 

bol chválený aký je manažér ako ide v zmysle so zákonmi, transparentné a zdravé. 4 roky starosta 

porušoval zákony.  

Starosta – obec dostala pokutu 600,- € a čierne skládky sa riešili. Nákup štiepky vyrieši elektronické 

trhovisko 

p. Ján Kán prezident FK 09 –čuduje sa čo Mgr. Duraj robí. Je to smiešne. Mal by sa správať ako 

chlap. On aj s priateľmi pomáha obci už 7 rokov dávajú financie na preteky, futbal, ihrisko, kultúru 

a robil to s radosťou. To čo robí Mgr. Duraj je pod úroveň.  V živote si treba hľadať priateľov a nie 

nepriateľov. Je to hanba čo robí a je to detské z jeho strany. Hranie sa na piesočku. Možno príde tá 

doba, že   dosiahne to čo chcel. Sú to úplné hlúposti. Mrzí ho  počúvať tie intrigy, mal by sa správať 

ako chlap.  
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Mgr. Duraj – chce ešte dokončiť, týka sa to jeho sťažnosti. Starosta porušil zákon o voľbe 

prísediacich na súd, úrad nezverejňoval objednávky, faktúry, zmluvy, prevádzkoval motorové 

vozidlá bez smernice o prevádzke, porušil zákon o rozpočte obce kde v tabuľkovej forme nemal 

zapracované plnenie za predchádzajúce  dva roky, obstarávanie kotolne nebolo v súlade so 

zákonom 25/2006 Z.z. a taktiež aj jej prevádzkovanie nebolo v súlade s vyhláškami – revízie, 

prevádzkové pokyny, prevádzkový denník kotolne, nákup štiepky s vlhkosťou vyššou ako 30% atď. 

Peter Piliar – či teraz ideme odstreliť starostu, veď to riešime. 

Starosta – sa chce hlboko ospravedlniť za svoju nekompetentnosť, že spáchal takéto zločiny 

a trestné činy. 

Ing. Norbert Nikel –  ale koľko vecí sa urobilo pre obec ako miestny rozhlas, verejné osvetlenie, 

ihrisko, multifunkčné ihrisko veci pre prospech občanov. Len ten kto robí , urobí aj chybu.  

p. Jana Bevelaquová – keď Mgr. Duraj tak ovláda zákony, nech použije  svoje znalosti a posunie 

obec dopredu a nie dozadu. Nemá rýpať do starostu. Nech vybaví pre občanov pozemky, nemal by 

osočovať ľudí ale mal by pomáhať.  

Mgr. Duraj – len upozorňuje na nedostatky. Chce aby sa to vyriešilo. Dostal od občanov mandát. 

Zavolá NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad), ak to  starosta nezvláda nech sa vzdá mandátu. Nezvládol 

ani zasadnutie zastupiteľstva.  

p. Branislav Bevelaqua – nie sme na vojne, koľko Avia pre obec zarobila.  Pomáhajme obci 

a nechoďme  dozadu. Štítok na komíne jeho nezaujíma. 50 rokov sa brzdí rozvoj obce. 

p. Betka Dušan – čo urobil Mgr. Duraj pre obec, len pokutu.    

 

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

v nasledovnom rozsahu: 

- o pripravovaní návrhu rozpočtu obce Bacúch 

- o pripravovanom odovzdaní stavby „Rekonštrukcia futbalového ihriska“ na deň 3.3.2015 

- o odstraňovaní nedostatkov v kotolni obecného úradu 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

                       proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

  

7. Záznam hlavného kontrolóra o zúčtovaní príspevkov za rok 2014   

 

Ing. Soňa Bridišová  uviedla, že v súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bola vykonaná kontrola použitia a vyúčtovania 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2005. Dotáciu poskytla obec Bacúch na 

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

28.10.2014  a poukázala dňa 20.05.2014 na účet Základnej školy Beňuš. Kontrola bola zameraná na 

dodržanie VZN pri poskytovaní dotácií t.j. formu žiadosti o poskytnutie dotácie, spôsob schválenia 

dotácie, účel čerpania dotácie a spôsob vyúčtovania a zdokladovania použitia dotácie. Dňa 

09.01.2015 pod č. 194/2015 predložila Základná škola Beňuš vyúčtovanie dotácie a to nasledovne: 

 

 skutočne vynaložené náklady :                                            292,86 € 

1.Materiálno – technické zabezpečenie pre činnosť:     292,86 € 

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

čerpanie výdavkov z poskytnutej dotácie :                           292,89 € 

1.Materiálno – technické zabezpečenie pre činnosť :   292,89 € 
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-   knihy, časopisy, tabuľky DVD, lopty a iné 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.  

         Obec Bacúch tiež poskytla dotáciu  v súlade s VZN č.2/2005 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce a  na základe zmluvy zo dňa 04.03.2014 . Poukázala dňa 07.04.2014 na účet 

Futbalového klubu  09 Bacúch v celkovej sume 7000 €. Dňa 20.11.2014 predložil FK 09 Bacúch 

vyúčtovanie dotácie a to nasledovne : 

 

Skutočne vynaložené náklady                                     7.000,00 € 

1. Prenájom ihriska:                                                     2.673,23 € 

- prenájom ihrísk a telocvične                                

2. Preprava                                                                   1.200,00 € 

      - preprava autobusom na zápasy                               

3. Drobný hmotný majetok                                             360,59 € 

     - digitálna kamera na natáčanie zápasov 

4. Zásoby                                                                        748,30 € 

     - lopty, štulpne, tréningové pomôcky 

5. Služby rozhodcov                                                    2.017,88 € 

      - služby rozhodcov a poplatky SFS 

Čerpane výdavkov z poskytnutej dotácie                    7.000,00 € 

 

Predložené doklady : faktúry, objednávky, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, zmluvy o nájme, výpisy z účtu.  

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie záznam hlavného kontrolóra o zúčtovaní 

príspevkov za rok 2014   

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

                       proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

8. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie  detí ( január –jún 2015) 

  

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov 

a voľno-časových aktivít v roku 2015 prečítala p. Romana Molentová. Vzhľadom k tomu, že 

financovanie záujmovej činnosti je od 1. januára 2013 financované cez obce, žiadajú o finančnú 

dotáciu na krúžkovú činnosť uskutočňovanú na Základnej škole Beňuš pre deti vo veku 5-15. Po 

legislatívnej úprave od 1.1.2013 ( účelom bolo umožniť obciam adresnejšie, transparentnejšie 

a účelnejšie využívať tieto financie pre deti), obec dostane na dieťa vo veku 5 – 15 rokov s trvalým 

pobytom v obci finančné prostriedky. Tieto prostriedky použije na záujmové aktivity pre deti 

a mládež . Počet detí s trvalým pobytom Bacúch navštevujúcich krúžky v ZŠ Beňuš je 22. Z tejto 

dotácie žiadajú poskytnúť na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľno – časových aktivít 

v roku 2015 alikvótnu čiastku, tak ako v minulom roku.    

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
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v znení neskorších nariadení a na základe žiadosti Základnej školy Beňuš zo dňa 01.12.2014 

schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 

rokov s trvalým pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 50% 

dotácie (vychádzajúc z prognózy jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2015 

vynásobeného koeficientom školy t.j. suma 69,30 € na jedného žiaka za kalendárny rok) na obdobie 

január až jún 2015 pre 22 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky t.j. cca vo výške 381,15 eur 

(prepočet bude spresnený v zmluve ) . 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

                       proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

9.Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2015  

 

Žiadosť prečítala p. Romana Molentova. Občianske združenie Futbalového klubu 09 Bacúch žiada 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch o finančný príspevok z rozpočtu obce pre činnosť Futbalového 

klubu na rok 2015. Jedná sa o finančnú podporu na bežné výdavky spojené s činnosťou 

Futbalového klubu ( mužstvo dorastu a mužov ). Jedná sa o finančný príspevok na výdavky FK 

spojené s prepravou na zápasy a tréningy, materiál pre športovú činnosť, prenájom ihriska 

a telocvične, pranie dresov, servisné poplatky spojené s nákladmi na rozhodcov vo výške 7.000 € 

Ing. Peter Piliar – v minulom roku sa na futbal schválilo 7.000 eur a členovi a výboru povedali, že 

majú cestovné náklady, musia prenajímať ihrisko a že na budúci rok už toľko žiadať nebudú . Bola 

by škoda aby sa nové ihrisko nesprevádzkovalo a dúfa, že na jeseň sa už bude dať na ňom hrať. 

A časť z tých 7.000 € by sa použila aj na sprevádzkovanie nového ihriska. 

Starosta- je hrdý na to  akú dobrú povesť robia obidva futbalové mužstvá našej obci. Jednania  

o prevádzke ihriska prebiehajú a futbalisti sú ochotní participovať aj brigádnicky. Taký kolos bude 

potrebné podporovať brigádnicky aj finančne. Udržať futbal stojí veľa peňazí. Aj zo stany 

futbalistov je ochota pomáhať aj pri dobudovaní oplotenia. Ihrisko treba strihať, striekať, valcovať 

a je jasné, že sa musí doriešiť prevádzkový poriadok .  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti zo dňa 3.12.2014 schvaľuje v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce a na základe žiadosti Futbalového klubu 09 Bacúch finančný príspevok na bežné výdavky 

spojené s činnosťou futbalového klubu na rok 2015 vo výške 7000 €. Doporučuje starostovi  zvolať 

stretnutie s užším vedením FK a určiť pravidlá prevádzky a financovania ihriska ( Prevádzkový 

poriadok ) 

 

 Prítomných poslancov:   6 

 Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

10.  Žiadosť FK Horehron o príspevok na rok 2015 

 

 P. Romana Molentová prečítala žiadosť, kde 1. FK Horehron Závadka nad Hronom v zastúpení   

prezidentom FK Jánom Tešlárom, žiadajú o poskytnutie príspevku 2000 €. Žiadosť bola podaná na 

základe vzájomnej dohody starostov obci a vedenia 1. FK Horehron  na zabezpečenie záujmových 

aktivít pre deti a mládež uvedeného futbalového klubu na rok 2015, ktorý vznikol spojením obcí 
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Pohorelá, Závadka nad Hronom, Bacúch a Polomka. Príspevok by bol použitý na zabezpečenie 

aktivít tréningových procesov, prípravných zápasov, halových turnajov a majstrovských 

futbalových zápasov.   

Starosta – Ing. Marek Nikel sa zaviazal, že pre FK Horehron zabezpečí bezplatnú prepravu v sume 

500 € . Ďalej uviedol, že sa nájdu  ľudia, ktorí sú ochotní dať aj zo svojich peňazí.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti zo dňa 28.10.2014 zamieta žiadosť FK 

Horehron, Závadka nad Hronom o poskytnutie dotácie na rok 2015, nakoľko v FK Horehron sa 

neangažuje žiadne dieťa ani mládež vo veku 5-18 rokov  s trvalým pobytom v obci Bacúch. 

  

  Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

11. Žiadosť Folklórnej skupiny Bacúšan o príspevok 

 

Tento rok si naša Folklórna skupina Bacúšan pripomína 80 rokov od jej založenia, kedy prvý raz 

vystupovala v roku 1935 v Sliači na folklórnych slávnostiach.  V rámci tohto významného jubilea 

chcú požiadať obecné zastupiteľstvo obce Bacúch o finančný príspevok na rok 2015 na bežné 

výdavky spojené s účelovým určením na výdavky súvisiace s podujatím 80. výročia  existencie. 

Konkrétne –technické vybavenie ( ozvučenie, osvetlenie, projektor), muzika, propagácia, drobný 

materiál, nákup krojových súčiastok a výroba a nákup kostýmov k vystúpeniu v sume 2000 € 

Starosta – je to významný medzník, snažili sme sa financovať tento sviatok aj z iných zdrojov  

a dúfame, že budeme úspešní.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti Folklórnej skupiny Bacúšan zo dňa 

9.12.2014 schvaľuje príspevok pre  Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky vo výške 2000 €  

súvisiace s usporiadaním kultúrneho podujatia pripomienky 80. rokov od založenia folklórneho 

súboru v Bacúchu. 

 

  Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 

 

Stanovisko predniesla Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce. Stanovisko je spracované 

v zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poslancom obecného 

zastupiteľstva  bolo stanovisko doručené na naštudovanie  v predstihu. Stanovisko  tvorí prílohu 

zápisnice.   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na rok 2015. 

 

  Prítomných poslancov:   6 
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  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

13. Návrhu rozpočtu na rok 2015 a orientačne na roky 2016-2017 

 

Ing. Janka Jančová ekonómka obce Bacúch prečítala priority obce Bacúch na rok 2015 

Investičné akcie : 

 rekonštrukcia futbalového ihriska( dokončenie stavebných prác vrátane prevodu majetkových        

   práv k pozemkom pod ihriskom zo SPF ) 

 zateplenie obvodového plášťa budovy Základnej školy 

Neinvestičné akcie : 

 www stránka obec Bacúch 

 oprava stavby domu smútku 

 revízie komína v kultúrnom dome a revízie el. zariadení a inštalácií vrátane bleskozvodov 

 odvoz bioodpadov  

 usilovať o účasť na projektoch v rámci výzvy na zateplenie administratívnych budov (KD) 

 vypracovať profil zabezpečenia ochrany osobných údajov  

 príprava štúdie pre prípravu komplexnej projektovej dokumentácie pre splaškovú kanalizáciu  

 príprav projektu zberného dvora 

 

Starosta – podarilo sa aj prostredníctvom Združenia miest a obci Slovenska presadiť zákon o dani 

z nehnuteľností. Obec Bacúch mala v roku 2014 pri lesných pozemkoch ročnú sadzbu dane 3%, daň 

za lesné pozemky nám za rok 2014 zaplatili  86.940 € po prvej novele zákona sme mohli vyrubiť už 

len 36.225 €. Do rozpočtu by prišlo  o 50.714 € menej . Po druhej novele zákona sme  schválili 

ročnú sadzbu dane  2,5 % a pri lesných pozemkoch bude daň nižšia cca 9.000 €  

Ing. Peter Piliar – finančná komisia riešila návrh rozpočtu a spolu s poslancami sa rozpočet riešil aj 

na stretnutí poslancov v utorok pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Dopĺňal sa už asi 3 krát. 

Bolo by načase ho schváliť aby sme neboli v provizóriu. Dá sa kedykoľvek podľa potrieb upraviť. 

Finančná komisia doporučuje rozpočet schváliť. 

Mgr. Duraj – na základe zasadnutia komisie životného prostredia doporučuje zakúpiť 4 ks fotopascí 

aby sa nevytvárali čierne skládky. Umiestnili by sa so súhlasom vlastníka na súkromné pozemky 

aby ich nik neukradol.  

Poslanci sa dohodli, že navrhovaný prebytok sa presunie na zakúpenie fotopascí.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.schvaľuje 

 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

zostavený návrh rozpočtu na rok 2015, po pripomienkovaní v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

-v príjmovej časti               411.072 € 

-vo výdavkovej časti          411.072 €    

Kapitálový rozpočet prebytkový, prebytok vo výške 115.614 € 

-v príjmovej časti               333.754 € 

-vo výdavkovej časti          218.140 €    

Prebytok v rozpočte celkom  vo výške 115.614 € 
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Finančné operácie (súvisia hlavne s vyrovnaním kapitálového rozpočtu): 

-v príjmovej časti  10.962 € (spoluúčasť na projekte „Zateplenie budovy školy“ a zostatok 

prostriedkov z r. 2014 na ZŠ) 

-vo výdavkovej časti  123 444 € (prevod prebytku kapitálového rozpočtu financovaného z fondu 

rozvoja) 

 

II.berie na vedomie 

 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 

 

  Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

14. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce 

 

 Ing. Janka Jančová - pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečovaní 

výkonu samosprávnych funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je starosta obce povinný riešiť 

neodkladne. Zároveň pri miernom prekročení rozpočtových položiek, ktoré budú zistené 

predbežnou finančnom kontrolou, vzniknú situácie, kedy sa finančné prostriedky z uvedeného 

dôvodu nemôžu previesť. Na vyriešenie takýchto neodkladných situácií starosta potrebuje použiť 

finančné prostriedky, ktoré nie sú upravené v rozpočte. Aby starosta obce na vykonanie 

rozpočtového opatrenia nemusel zvolávať mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva 

ustanovenie § 11 ods. 4 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov umožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť rozsah vykonávania zmeny rozpočtu starostom 

obce.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostovi obce Bacúch vykonávať zmeny 

rozpočtu obce do výšky 500 € prostredníctvom rozpočtových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu 

obce starosta  informuje obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na jeho najbližšom zasadaní. 

   

  Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 
 

15. Stanovisko komisie životného prostredia a výstavby k žiadosti o zámer vybudovania  

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.01.2015 bola prednesená žiadosť Ing. 

Štulrajtera a jeho manželky ohľadom vybudovania prístupovej cesty. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch prijalo uznesenie v ktorom uložilo  komisii   životného 

prostredia a výstavby  vypracovanie stanoviska vo veci zámeru vybudovania prístupovej cesty 

v lokalite „Podleštiny“, pre umožnenie výstavby rodinného domu.  

Ing. Janka Jančová – aby  objasnila prítomným občanom, na obci je podaná žiadosť Ing. Štulrajtera 

a manželky na vydanie stanoviska k zámeru vybudovanie prístupovej cesty. Máme informatívny 
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projekt  situovania prístupovej cesty. Občania poznajú lokalitu ako Podleštiny a pozemok sa 

nachádza cca 25 m od čistička odpadových vôd. Bez výstavby prístupovej cesty nie je možné 

realizovať stavbu rodinného domu a taktiež cesta nemôže byť slepá aby bola možnosť zabezpečiť 

pluhovanie, odvoz odpadov.  

Ing. Štulrajter – je predbežne dohodnutý s vlastníkmi pozemkov. Nenárokuje si pluhovanie alebo 

zber domového odpadu. V 1 etape by cestu riešil ako štrkovú . Ak bude mať obec od neho cestu 

odkúpiť, nebude problém. On vie, že situácia je aká je a obce nemajú peniaze. Má záujem stavať  

a prísť bývať do obce a s realizáciou cesty potrebuje začať.  

Mgr. Duraj – prečítal stanovisko komisie životného prostredia a výstavby , ktorá doporučuje 

Obecnému  zastupiteľstvu obce Bacúch vydať súhlasné stanovisko k výstavbe prístupovej cesty pre 

žiadateľa  Ing. Jozefa Štulrajtera a manželku na základe žiadosti z 27.01.2015 pri splnení 

z nasledovných podmienok : 

1.)  Na výstavbu prístupovej  cesty požiadať stavebný úrad obce Bacúch o vydanie stavebného    

            povolenia 

2.) Pozemky pod cestou musia byť ešte pred zažatím stavebného konania majetkovo- právne 

vysporiadané. Poprípade doložiť písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov a tiež 

Slovenského pozemkového fondu, ako správcu pozemkov neznámych vlastníkov.  

3.) Pri stavebnom konaní nezabudnúť na podmienku bezpečného vjazdu a výjazdu obslužných 

vozidiel ( hasiči, rýchla zdravotná služba, odvoz odpadov, pluhovanie ) a tiež umožniť 

prístup vlastníkom a nájomcom susedných parciel   č. KN - C  717/1 a 718.  

4.)  Stĺp verejného osvetlenia a predĺženie kábla na pripojenie verejného osvetlenia  vybudovať 

na vlastné náklady ( svietidlo a spotrebu by platila obec ) . Stĺp odovzdať do majetku obce 

za 1 €.  

Zmluva o budúcej zmluve o prevode cesty do majetku obce ( v prípade záujmu zo strany obce ) sa 

bude riešiť po realizácii stavby.  

Starosta – poradí sa ešte so stavebným úradom a tiež s právnikom aby  to bolo  vykonateľné 

a právne čisté.  

Ing. Norbert Nikel – doporučje Ing. Štulrajterovi urobiť zvlášť stavebné konanie na prístupovú 

cestu a zvlášť na stavbu rodinného domu.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie vypracované stanovisko komisie životného 

prostredia a výstavby pre zámer vybudovania prístupovej cesty na základe žiadosti p. Štulrajtera a 

manželky zo dňa 18.01.2015. 

  

  Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

16. Projekt Horehronsko-muránska cyklotrasa – spoluúčasť obce 

 

Starosta obce informoval prítomných o možnosti získania financií na vybudovanie Horehronsko-

muránskej cyklotrasy. Na stretnutí poslancov bol prítomný aj Ing. Stanislav Príboj, ktorý pripravuje 

tento projekt. Cyklotrasa môže pospájať obce a podporiť cestovný ruch. Predbežne majú súhlas od 

všetkých zainteresovaných obcí. Trasa by viedla od obce Bacúch až po Muráň. Projekt sa dá 
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vypracovať až keď budú mať súhlas aj od lesov, nakoľko cyklotrasa vedie po existujúcich lesných 

cestách .    

p. Miroslav Nikel : Ing. Príboj spomínal, že cyklotrasa bude viesť po spevnených lesných cestách 

V tejto dobe  prebiehajú jednania s lesmi. Ak by lesy nesúhlasili projekt sa robiť nebude.  

Ing.  Peter Piliar : Projekt sa vypracuje až keď budú vysporiadané majetkové práva a súhlas lesov. 

Spolufinancovanie sme zahrnuli do rozpočtu obce.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súhlasí so spolufinancovaním projektu "Horehronsko-muránska      

cyklotrasa"  vo výške 185 €/ 1 km,  predpokladaná dĺžka cyklotrasy je   7 km v k.ú. Bacúch. 

   

 Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

17.Zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) do funkcie  

 

Starosta – vo februári sa vyškolili  za členov dobrovoľného hasičského zboru obce 5 členovia, ktorí 

obdržali potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek .   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch po absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek  

schvaľuje  zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO): Štefan Škantár, Dušan 

Kopták, Tomáš Ološtiak, Marek Ološtiak, Martin Piliar do funkcie hasič  a žiada  v zmysle 

ustanovení § 5 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, starostu obce Bacúch vyhotoviť a doručiť 

zaradenie členov DHZO  do funkcie hasič  

 

 Prítomných poslancov:   6 

  Hlasovali za:  6   ( Anna Senková, Iveta Muchová, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, 

                              Ing.  Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar )              

           proti : 0 

      zdržali sa: 0 

 

18.Diskusia  

 

 p. Ján Chovanec – to čo sme previedli na začiatku zasadnutia nestojí za nič treba dodržiavať 

poriadok a zákony. Aktivační pracovníci robia podľa svojich možností. V kotolni sa nemajú čo 

zdržiavať. Aj keď sa bude Dušan Betka hnevať ale kniha jázd sa musí písať riadne.   

p. Ján Cesnak – keď je diskusia, treba aby ju niekto riadil 

p. Jozef Piliar – križovatka na rázcestí je zle značená , môže dôjsť k nešťastiu 

starosta- pripravuje sa projekt I/66 Polomka bodová závada, ktorý vyrieši aj dopravné značenia, 

projekt sa pripravuje už od roku 2008 

Ing. Dušan Kopták – bolo vydané uznesenie vlády, že tento projekt  sa začne realizovať od 

01.04.2015 

p. Ján Bubelíny – miestnu komunikáciu na ulici Plaviarska je potrebné opraviť, sú tam výtlky.   

Mgr. Duraj – komisia životného prostredia na základe zasadnutia žiada sprístupniť objekty 

v majetku obce aby mohli zhodnotiť fyzický stav a navrhnúť ďalšie riešenia. Doporučuje vyzvať 

Lesy SR aby urobili orezanie stromov zasahujúcich do telesa cesty a ktoré ohrozujú bezpečnosť  
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premávky. A ohľadom sťažnosti p. Jozefíny Cesnakovej, že jej susedov dym z dielne ide do domu 

poveriť hasičov aby vykonali preventívnu kontrolu susedovho komína . 

p. Branislav Bevelaqua – na kontrole tam bol v roku 2011, ale keď treba pôjde opätovne, aj keď na 

dym zo susedných komínov by sme sa museli sťažovať všetci, lebo všetci kúrime. 

p. Dušan Betka – starosta kúpil pec na štiepku , treba to oceniť a nie kritizovať. Nie je to podstatné. 

Mgr. Duraj – nejde len o vykurovanie a činnosť kotolne, ale aj o samotné obstarávanie kotla, ktoré 

bolo porušené a nebolo vykonané žiadne obstarávanie pri dopravníku štiepky. 

PeadDr. Monika Brozmanová – chlapci si založili hudobnú skupinu, ale v priestoroch, kde skúšali   

2,5 hod. týždenne už skúšať nemôžu, lebo to vadilo jednej pani. Týmto chce poprosiť, ak by niekto 

vedel, kde by mohli skúšať aby im dal vedieť.   

Mgr. Duraj – na záver upozornil obecné zastupiteľstvo, starostu, občanov čo všetko bolo porušené, 

a dištancuje sa o tých vecí a nenesie zodpovednosť, ak sa niečo stane a ak niekto s niečím niekde 

vyjde . 

p. Miroslav Nikel – dal urobiť vizualizáciu prístavby základnej školy. Ak chceme niečo 

s prístavbou robiť musíme mať pri jednaní nejaké podklady. Ale po tomto  a tiež po stretnutí 

poslancov v utorok pred zastupiteľstvom pozastavil všetky aktivity ohľadom prístavby, odobrala sa 

mu chuť. Všetko striktne len podľa zákonov.  Ideme všetko haniť a kritizovať, tak radšej to robiť 

nebude. Marek Nikel je za tým a po konzultácii s ním to pozastavuje.  Nehovorí, že pri tom 

všetkom vybavovaní nevzniknú také problémy, kde sa bude musieť riešiť promptne a nie v rámci 

zákona. 

 p. Slavomír Pôbiš – nechcel vstupovať do diskusie. Pôsobíme spolu na tej istej úrovni samosprávy. 

Spolupracujú so starostami veľmi málo. Môžeme byť radi, že na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva nám príde toľko ľudí cca 30. Nikto sa nedostal do takej situácie aby s ním všetci 

súhlasili, môžeme s niekým aj nesúhlasiť ale slušne.  

 

19.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Martin Duraj 

 

Miroslav Nikel 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


