
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 28.04.2016 

Č.j. 3/2016 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 

28.04.2016 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 

Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel , Mgr. 

Martin Duraj,  Anna Senková 

 

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

prac. obec. úradu 

 

 
Program  : 
 

 

1.   Otvorenie 

2.   Schválenie programu   

3.   Voľba návrhovej  komisie 

4.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5.   Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom : 
        "Zriadenie systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bacúch“ 

6.   Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

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

zasadnutie Obecného  zastupiteľstva bolo zvolané z dôvodu predloženia žiadosti na Riadiaci orgán 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto  

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

prítomní 7 poslanci.     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 28.04.2016   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený v predstihu k naštudovaniu.  

 

Starosta dal hlasovať za  schválenie programu mimoriadneho zasadnutia. K predloženému návrhu 

poslanci nemali pripomienky ani pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko  Šándor,   

                              Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 24/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie .  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7 (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 25/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Ing. Petra Piliara za 

predsedu návrhovej komisie, Miroslava Nikla a Annu Senkovú za členov návrhovej komisie. 
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4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  7 

Hlasovali za:  7   (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )        

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 26/2016 

 

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.  

 

5. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

"Zriadenie systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bacúch“ 

 

          Starosta uviedol, že dôvodová správa bola poslancov poslaná k naštudovaniu. Predmetom 

projektu je obstaranie technológie do odpadového hospodárstva v Obci Bacúch s cieľom zvýšenia 

intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na 

BRKO, DSO a objemový odpad. Zakúpi sa:  

-univerzálny traktor s čelným nakladačom 

-príves za traktor 

-štiepačka dreva 

-základná lopata 

-kombinovaná lopata 4v1 

-drvič konárov. 

Celkové náklady na projekt zahrňujú tieto položky: 

- predpokladaná hodnota zákazky na dodanie techniky 195 540,00 € (s DPH) 

- za externý manažment maximálne možné oprávnené výdavky 5 760,00 € (s DPH) 

- za dodanie dočasného plagátu (počas realizácie projektu) a následné dodanie trvalo vysvetľujúcej 

tabule (po ukončení projektu) v rámci informovanosti o projekte max. oprávnené výdavky 636,00 

€ (s DPH) 

Predpokladané  náklady  celkom:   201 300,00 €.  Obec  Bacúch  v  rozpočtovom  zadaní  v  rámci 

investičných  akcií   predpokladala  s  účasťou obce o získanie príspevku v rámci projektu nákupu 

technického  vybavenia  zberného  dvora  s predpokladanou  spoluúčasťou  vo  výške  6 000,00 €.  

Z  tohto  dôvodu  je  potrebné  zosúladiť spoluúčasť obce s predpokladanými nákladmi na projekt. 

          Traktor sa nemôže používať na pluhovanie. Chcel žiadať mulčovač ale cez projekt to nebolo 

možné, nie je súčasťou oprávnených nákladov výzvy. 

          Vzhľadom na predĺženie lehoty na podanie projektu by chcel doplniť o 2 ks 

veľkokapacitných kontajnerov. Verejné obstarávanie beží cez elektronický  kontraktačný systém. 

Externý manažment bude aktuálny len v prípade, že bude projekt úspešný.  

Ing. Zdenko Šándor – opýtal sa či spĺňame všetky podmienky projektu. 

Starosta – spĺňame, len potrebuje schváliť uznesenie. Negarantuje, že projekt prejde, ale musíme 

sa snažiť. 
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Ing. Peter Piliar – podanie tohto projektu nie je prvý pokus ale nám to neprešlo, je za to aby sme 

do toho išli.  

Mgr. Martin Duraj – so všetkým súhlasí, veľmi rád chce aby nám projekt prešiel. Je tu jedna vec , 

či spĺňame všetky podmienky aby sme mohli žiadať. Podľa neho nespĺňame :   § 8 ods. 4 a 5 

zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z. je uvedené, že  

aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby a 

jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Pod pojmom aktualizácia PHSR môžeme 

chápať aj predĺženie tejto  platnosti . V § 8 ods. 6 je stanovená podmienka podľa ktorej je 

schválenie PHSR podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu a z doplnkových zdrojov medzi ktoré patria Európske štrukturálne a investičné fondy 

teda aj prostriedky z OPKŽP. Keďže sa novelizáciou zákona zmenila povinná štruktúra PHSR, v § 

8 ods. 3 a v § 18a je stanovená povinnosť obcí uviesť svoje PHSR do súladu s novou štruktúrou 

do 31.12.2015.  O dotáciu respektíve o nenávratný finančný príspevok môže požiadať iba obec , 

ktorá má schválený PHSR v novej štruktúre. Podľa  jeho názoru budeme mrhať finančnými 

prostriedkami, aj keď by chcel aby sme to splnili. Naposledy v januári jeho brat Ing. Jozef Duraj 

upozornil poslancov aby sme to dali do súladu so zákonom. Nevie či si to niekto z poslancov 

naštudoval. Ak nespĺňame túto jedinú podmienku, budeme zbytočne mrhať finančnými 

prostriedkami a nemôžeme žiadať a vôbec nedostaneme žiadne finančné prostriedky , ktoré idú 

výzvou. Chce aby obec mala ale bohužiaľ , tým, že pán starosta dal predĺžiť platnosť PHSR len 

tým, že vsunul uznesenie do bodu diskusia , k uzneseniu mal podať vysvetlenie a poslanci nemali 

riadne vysvetlené aby si mohli naštudovať.  Zastupiteľstvo schválilo PHSR a to je všetko ale 

bohužiaľ to nie je platné a starosta mrhá časom poslancov. Chcem aby sa obec rozvíjala ale 

nečinnosťou starostu a tým, že neštuduje zákony bohužiaľ nie.  

Starosta – konzultoval to s projektovou manažérkou, ktorá tvrdí, že stačí predĺženie,  uznesenie 

obecného zastupiteľstva je relevantný dokument.  Ak ste si prečítali tak PHSR za minulé obdobie 

nebol na 95 % naplnený. Nový sa pripravuje. Neriešme právne aspekty.  Sú vykonávacie predpisy, 

ktoré umožňujú predĺženie doteraz platného a nevykonaného PHSR na ďalšie obdobie.  

Mgr. Martin Duraj – PHSR musí byť schválený v novej štruktúre.  On toto nemá len z vlastnej 

hlavy. Brat jasne naznačil, že treba nový PHSR. Informácie má priamo z odboru územnej 

spolupráce sekcie regionálneho rozvoja od   Mgr. Kováča z ministerstva životného prostredia. 

Veľmi rád by chcel, ale ak nám niečo schvália a zistia, že sme pochybili, kto to zaplatí, keď 

budeme musieť financie vracať. Prečo máme zbytočne mrhať financiami.  

A ešte sa chce opýtať, že keď chceme požiadať o nejakú techniku, či máme miesto na jej uloženie.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 (  Mgr. Martin Duraj ) 
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Uznesenie č. 27/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.schvaľuje 
predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán MŽP SR s nasledovnou 

identifikáciou projektu: 

 

Názov projektu: "Zriadenie systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v 

obci Bacúch"  

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 

Operačný program: Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov:  

predpokladaná spoluúčasť vo výške  11 000,00 € ( 5% z vlastných zdrojov) 

 

II.súhlasí 

s rozpočtovým opatrením pre navýšenie prostriedkov na spoluúčasť z vlastných zdrojov vo výške 

11000 eur prostredníctvom príjmových finančných operácii z fondu rozvoja obce. 

 

 

7. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Jančo   

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 
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