
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
____________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 29.01.2015 

Čj. 1/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 29.01.2015 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 

 Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel, Iveta 

Muchová 

 

N e p r í t o m n í  : 
Ing. Zdenko Šándor 
 

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

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Marta Zlúkyová prac. obec. úradu ,Romana Molentová- prac. obec. úradu, Ing. Soňa Bridišová - 

hlavná kontrolórka obce 

 
Program:  

 

1.  Otvorenie 

2.  Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5.  Voľba mandátovej a návrhovej  komisie 

6.  Overenie platnosti voľby poslanca a zlučiteľnosti jeho funkcií 

7.  Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva  

8.  Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno na obdobie 2014-2017 

9.  Doplnenie pracovného kalendára zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 

10. Informácia o činnosti obecného úradu 

11. Projekt Horehronsko-muránska cyklotrasa – spoluúčasť obce  

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015 

13. Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Bacúch 

14. Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel 

15. Žiadosť o stanovisko k zámeru vybudovania prístupovej cesty (Štulrajter) 

16.  Žiadosť o odkúpenie pozemkov (R. Piliar a manželka, Chlp 64, Bacúch)    

17.  Žiadosť o odkúpenie pozemkov (M. Kerpčár a manželka, Chlp 66, Bacúch)  

18.  Zriadenie web stránky obce,  zverejňovanie povinných informácií 

19.  Diskusia 

20.  Záver 

 



 

2 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

Predsedajúci Ing. František Kán, starosta obce oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané 

v stanovenej lehote.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto  včas upozornení. Ďalej 

konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 6 poslanci.    

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. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch  
                                

Starosta obce vyzval poslankyňu  obecného zastupiteľstva obce Bacúch Ivetu Muchovú aby zložila 

v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. Poslankyňa zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý následne 

podpísala (sľub poslankyne obecného zastupiteľstva je prílohou tejto zápisnice). 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch konštatuje, že  poslankyňa novozvoleného obecného 

zastupiteľstva obce Bacúch Iveta Muchová zložila v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                             Nikel, Iveta Muchová  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.01.2015 

   

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  schválilo 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.01.2015 . 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

4. 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) Anna Senková a Iveta Muchová   za overovateľov zápisnice . 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              
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                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 5. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie predsedov a členov  mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo 

a) Jozef Piliar za predsedu mandátovej komisie, Dušan Betka, František Bubelíny za členov 

mandátovej komisie 

b) Mgr. Martina Duraja za predsedu návrhovej komisie, Ing. Peter Piliar a Stanislav Jančo za 

členov návrhovej komisie. 

c) Jozef Piliar  za predsedu volebnej komisie, Dušan Betka, František Bubelíny za členov 

      volebnej komisie  

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

6. Overenie platnosti voľby poslanca a zlučiteľnosti jeho funkcií 

 

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Jozef Piliar. Mandátová komisia preverila 

osvedčenie o zvolení Ivety Muchovej za poslankyňu, vyhlásenie poslankyne Ivety Muchovej 

o zlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou uvedenou v § 11 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení. Overuje platnosť voľby a konštatuje, že Iveta Muchová zložila 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva a podpísala vyhlásenie, že nezastáva ani jednu z funkcií 

uvedených v prílohe podľa §11 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení. ( Správa mandátovej 

komisie, sľub poslankyne a vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva 

tvorí prílohu zápisnice ) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie správu mandátovej komisie z  29.1.2015 

o overení platnosti voľby poslankyne obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií  poslanca  

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

7. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva  

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie predsedov a členov  komisií obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch volí  :  
 

1. Mgr. Martin Duraj za predsedu a Ing. Norbert Nikel, Ing. Dušan Kopták za členov komisie 

životného prostredia a výstavby   
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2. Stanislav Jančo za predsedu a Ing. Peter Piliar, Iveta Muchová  za členov finančnej, 

škodovej a vyraďovacej komisie 

 

3. Ing Zdenko Šándor  za predsedu a Anna Senková a Ingrid Bevelaquová za členov komisie 

kultúrno-školskej a športovej 

 

4. Miroslav Nikel  za predsedu a Mgr. Martin Duraj a Anna Senková za  členov komisie na 

ochranu verejného poriadku 

 

5. Iveta Muchová za predsedu a RNDr. Edita Niklová a Alena Škantárová za členov komisie 

sociálno-zdravotnej 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

8.  Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno na obdobie 2014-2017 

  

Predsedajúci uviedol, že  na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme vykonali 

voľbu prísediaceho ale vzhľadom na nejasnosti sa rozhodol uznesenie nepodpísať. Výzva na 

navrhovanie kandidátov na voľbu prísediaceho bola zverejnené na informačnej tabuli, na 

internetovej stránke obce aj v miestnom rozhlase. Telefonoval s p. Gregorovou zo súdu, ktorá 

povedala, že súd bude plne rešpektovať rozhodnutie obecného  zastupiteľstva. K dnešnému dňu sa 

o funkciu uchádzajú 3 kandidáti :  Mgr. Birková Jana, Mgr. Vladimír Šajgalík a Ján Turošík.  

p. Molentová prečítala krátke prezentácie, ktoré nám uchádzači na základe vyžiadania poslali.       

Mgr. Duraj sa prihlásil s tým, že chce len podotknúť, že na minulom zasadnutí bol porušený zákon.  

Starosta navrhol sám seba a poslanci aj on ho odsúhlasili. Mali mylné informácie. Starosta 

nepodpísal uznesenie ale len na jeho podnet. Prísediaci sa nevolí spravidla starosta ako bolo minule 

uvedené a tiež prísediaci má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku ak je 

v pracovnom pomere ak nie je  patrí mu  počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných 

povinností spojených s touto funkciou náhrada. Uchádzačov preveruje okresný súd a musia to byť 

osoby, ktoré budú mať čas sa tejto funkcii venovať.  

Poslanci si odsúhlasili tajnú voľbu prísediaceho. Proti tajnej voľbe bol Mgr. Martin Duraj. 

(Zápisnica o výsledku hlasovania vo voľbách za prísediaceho tvorí prílohu zápisnice).      

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch volí  v zmysle  § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.  o sudcoch 

a prísediacich, Mgr. Janu Birkovú, nar. 17.05.1964, bytom Chlp č. 71, Bacúch za prísediaceho 

Okresného súdu Brezno. 

Prítomní poslanci: Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Iveta Muchová,  

                              Mgr. Martin Duraj, Miroslav Nikel      

                               

Hlasovali tajným hlasovaním: 

počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov za prísediaceho: 

 

1. Jana Birková, Mgr.              5   hlasov 

2. Vladimír  Šajgalík, Mgr.     0    hlasov 

3. Ján Turošík                          1    hlasov 
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9. Doplnenie pracovného kalendára zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015  
 

Predsedajúci uviedol, že poslanci dali návrh aby zastupiteľstvo zasadalo kažký mesiac okrem júla 

a augusta.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  doplnenie pracovného kalendára obecného 

zastupiteľstva na rok 2015 tak, že obecné zastupiteľstvá budú rokovať každý mesiac okrem letných 

mesiacov (júl, august). Deň rokovania je posledný štvrtok v mesiaci, výnimkou je mesiac december, 

ktorý je určený na 15-teho. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 10. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

- vykonal  služobnú cestu do Bratislavy kde bol na Environmentálnom fonde ohľadom 

zateplenia obvodového plášťa školy a možnosti zateplenia kultúrneho domu a zaujímal sa 

o možnosti ohľadom komplexného riešenia odvodu splaškovej kanalizácie. Na služobnej 

cesta bol tiež v Nitre – riešil dobudovanie verejného osvetlenia,  

- pripravuje sa vizualizácia – prístavba ZŠ, 

- bude otvorená výzva na sanáciu environmentálnych záťaží . V našom katastri máme skládku 

Zelenô, kde máme spracovaný projekt, ktorý nie je zaplatený,   

- neboli sme úspešný v projekte zberný dvor, podáme projekt opätovne, 

- intenzívne komunikuje so zhotoviteľom ČOV. Za desiatky rokov  všetko čo sa vybudovalo 

nebolo skolaudované ani kanalizácie a kanalizačný zberač čo znamená značný problém, 

- boli sme vyzvaný na prevzatie stavby ihriska. Bude zostavené komisia, ktorá bude 

participovať na preberaní ihriska, 

- v tomto roku si obec pripomenie 90.výročie založenia dobrovoľného hasičského zbor, na 

základe toho sme podali žiadosť o pridelenie hasičského auta IVECO DAILY, 

- je možnosť získať financie na rozšírenie kapacít materských škôl s možnosťou financovania 

jedálne, 

- na zasadnutí mikroregiónu riešili možnosť zaradenia opravy cesty I/066 medzi obcami 

Bacúch a Beňuš medzi priority BBSK,  

- boli zaškolení zamestnanci obce ohľadom elektronického trhoviska, 

- spracovali sme žiadosť o platbu na ihrisko  a 4.2.2015 budeme mať kontrolu z riadiaceho 

orgánu, 

- p. Molentová sa vzdala správcovstva multifunkčného ihriska. Je potrebné prepracovať 

prevádzkový poriadok ihriska a nájsť nového správcu, 

- zateplenie  ZŠ bol pozrieť odborník. Materiál, ktorý bol v minulosti na obvodový múr 

použitý sa odlupuje bude potrebné ho zoškrabať. Musíme sa rozhodnúť či pri zatepľovaní 

vymeníme tiež odkvapové rúry a vchodové dvere,  

- aktivačný pracovník mal úraz, ktorý rieši úrad práce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informácia o činnosti obecného úradu  
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Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

11. Projekt Horehronsko-muránska cyklotrasa – spoluúčasť obce 

 

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

muránskej cyklotrasy. Predmetom rokovania, ktoré sa konalo v obci Polomka bolo odsúhlasenie 

najvýhodnejšej ponuky na vypracovanie projektu a dohoda o spolufinancovaní. Cena  sa počíta 

podľa dĺžky trasy prechádzajúcej katastrom obce a to 185 €/1 km s DPH. V katastri našej obce to 

môže byť  cca 10 až 12 km.  Zatiaľ starosta nič nepodpísal, spolufinancovanie schvaľuje 

zastupiteľstvo a je tu tiež možnosť, že projekt nebude úspešný. Hlavný manažment bude mať obec 

Polomka.  

Mgr. Duraj  - pracovník obce Polomka mal prísť informovať poslancov o tomto projekte. Dozvedel 

sa , že v Polomke budú tento bod prejednávať až vo februári.  Schválené spolufinancovanie sa týka 

len vypracovania projektu a potom bude treba financovať aj iné veci ohľadom realizácie.  

Nikel Miroslav – poslancom by sa lepšie hlasovalo, keby mali viac informácií 

Starosta – ak majú poslanci málo informácií môžeme prizvať Ing. Príboja. On predkladá ako prijal. 

Ak projekt prejde všetko ostatné sa bude financovať z neho.   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informáciu starostu obce o spoluúčasti na 

príprave projektovej dokumentácie „Horehronsko-muránska cyklotrasa“, v rozsahu 185 eur na 1 km 

v k.ú. obce Bacúch. V uvedenej veci budú  poskytnuté bližšie informácie od pracovníka Spoločného 

stavebného úradu Ing. Príboja.  

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

  

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bacúch na I. polrok 2015, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice, predložila Ing. Soňa Bridišová, hlavná kontrolórka obce. Materiál bol poslancom 

predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

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

na rok 2015 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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13. Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Bacúch   

 

Predsedajúci uviedol, že nakoľko sa končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky je potrebné 

vyhlásiť voľby na hlavného kontrolóra obce. Poslancom bolo predložené s pozvánkou upozornenie, 

že určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra je v kompetencií poslancov. Súčasný úväzok je 

7,5 hodín týždenne, čo tvorí pracovný úväzok 0,2. Pracovná náplň kontrolóra je zadefinovaná 

v zákone o obecnom zriadení , pokiaľ  by zastupiteľstvo určilo iný rozsah úväzku, je potrebné toto 

schváliť ešte pred vyhlásením voľby.  Poslanci nezmenili súčasný úväzok . Vyhlásenie voľby  na 

hlavného kontrolóra bude zverejnené.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov voľby 

hlavného kontrolóra obce Bacúch na deň 26.03.2015 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného 

úradu obce Bacúch na zasadnutí obecného zastupiteľstva.    

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

14. Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel 

 

Predsedajúci uviedol, že smernica na prevádzku cestných motorových vozidiel  na obecnom úrade 

nebola nikdy. Nemá pocit, že jej neexistencia bola obmedzujúcim faktorom. Eliminujeme výjazdy 

Aviou a tiež obecnou Fábiou, keď môže radšej ide na svojom aute bez nároku na náhradu.  Aviu 

sme pripravili na STK a urobil sa zvoz plastového odpadu. Smernicu  poslanci dostali na 

preštudovanie. Treba brať do úvahy hlavne ohľadom spotreby, technický stav Avie. Zváža sa len po  

obci . Občania sa naučili pokosiť si dvor  a trávu vyložiť pred bránu.  

p. Betka Dušan – auto má cca 30 rokov, je potrebné ho neustále opravovať. Opravuje ho sám a veľa 

súčiastok sa nedá zohnať dáva veľa svojich súčiastok ,  aj svoju elektrinu používa. Ako šofér zbiera 

s pracovníkmi po obci plastový odpad každý druhý mesiac  jeden deň a tiež  odpad z obecných 

rigolov . Keď sa čistí rigol a urobí sa malá kôpka  zeminy , za dva dni občania nanosia na kopu 

trávu konáre a iný rozložiteľný odpad. Pred domy povykladajú trávu, nech to obec odvezie alebo 

nanosia k obecnému úradu.  Treba robiť kontroly, ľudia nemajú čo vykladať rozložiteľný odpad. Do 

stazky zapisuje spotrebu, ale spotreba je aj keď auto stojí. Za rok sa najazdí cca 200 km, ale každý 

úkon má inú spotrebu. Kilometre nenabiehajú ale nafta sa míňa. Iná spotreby je pri súvislej jazde, 

a iná keď sa stojí pri zvoze plastového odpadu, pri oprave, pri vyklápaní. On chcel obci pomôcť, ale 

on to robiť nemusí, nech si šoféruje kto chce.  

p. Beveláqua Branislav – prečo sa ľuďom zváža tento druh odpadu, každý má mať kompostovisko.  

Dookola sa kopú jarky, malo ba sa to regulovať.    

Starosta – bol proti požičiavaniu Avie. Môže sa používať len pre potreby obce a treba to zahrnúť aj 

do smernice. Chcel pomáhať občanom a teraz je najhorší. On  ju mal  požičanú len raz a zaplatil.   

Mgr. Duraj Martin  – prečo sa to nerobilo 3 roky dozadu. Nikto predsa p. Betku neobviňuje. 

Navrhuje aby kontrolórka obce prerátala spotrebu za  roky 2012,2013 a 2014. 

Ing. Piliar Peter -   ďakuje chlapom, ktorý sa o Aviu starajú, Ak sa môže nech sa požičiava aj 

ľuďom . Chceme ju používať, ale transparentne. Keď bude mať spotrebu 25 l tak dobre, ale aby sa 

to dalo skontrolovať a aby bol určený človek, ktorý bude za autá zodpovedný.  

Starosta – smernicu nám vypracoval JUDr. Hlinka ale je potrebné ju precízne dopracovať  a preto 

navrhuje preložiť jej schválenie na budúce zasadnutie.  
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  ukladá hlavnej kontrolórke obce Bacúch predložiť kontrolu o 

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

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

15. Žiadosť o stanovisko k zámeru vybudovania prístupovej cesty ( Štulrajter ) 

 

p. Molentová prečítala žiadosť Ing. Jozefa Štulrajtera , v ktorej si dovoľuje požiadať o vydanie 

stanoviska k zámeru výstavby prístupovej cesty k pozemkom parcelné číslo 717/3 a 717/4 k.ú. 

Bacúch časť Podleštiny, ktorých je vlastníkom. Situovanie prístupovej cesty je zrejmé z priloženého 

náčrtu. Touto žiadosťou nadväzuje na ním podanú žiadosť o vydanie územného rozhodnutia z roku 

2009 na stavbu rodinného domu. K tejto žiadosti nedostal žiadne rozhodnutie aj napriek tomu, že 

vtedajší starosta obce Ján Turošík mu prisľúbil pomoc pri výstavbe prístupovej cesty a zabezpečení 

inžinierskych sietí. Je si vedomí toho, že v tejto dobe je takýto prísľub vzhľadom na zlú situáciu vo 

financovaní obci všeobecne nereálny, a rozhodol sa vybudovať si prístupovú cestu a ostatné 

inžinierske siete na vlastné náklady. Na uvedenej parcele sa nachádza zdroj vody ( studňa ) 

s dostatočnou výdatnosťou pre rodinný dom  . Taktiež si dal vyhotoviť projekt elektro prípojky NN, 

ku ktorému má súhlas Stredoslovenskej energetiky. Uvedená prístupová cesta sa nachádza sčasti aj 

na parcelách , ktorých nie je vlastníkom, ale už má predbežný súhlas majiteľov parciel na 

odkúpenie časti, resp. celých parciel. Túto prístupovú cestu potrebuje jednak pre zabezpečenie 

prístupu ku svojim parcelám ako aj pre zabezpečenie nevyhnutných služieb zo strany obce po 

ukončení výstavby RD , ako sú odvoz komunálneho odpadu, zimné pluhovanie, resp. verejné 

osvetlenie. Je ochotný pristúpiť v budúcnosti aj na majetkovo –právne  vysporiadanie s obcou tak, 

aby táto cesta mohla prejsť do majetku obce, o čom môže byť v prípade záujmu obce spísaná 

Zmluva o budúcej zmluve.  

Starosta – nikoho nezaujíma koľko dala obec za územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá nej je 

schválená. Treba sa relevantne vyjadriť  a stanovisko by mala vypracovať stavebná komisia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti p. Štulrajtera a manželky zo dňa 18.01.2015 

ukladá  komisii pre  životného prostredia a výstavby  vypracovanie stanoviska vo veci zámeru 

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

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

16. Žiadosť o odkúpenie pozemkov ( R. Piliar a manželka, Chlp 64, Bacúch) 

 

p. Molentová prečítala žiadosť Radoslava Piliar a manželky Eleny o odkúpenie pozemkov vo 

vlastníctve obce. 

Starosta – schválenie tejto žiadosti sa preto tak predlžuje, lebo v obci  Bacúch časti Chlp máme 

značné problémy , nakoľko si občania poprihradzovali a v minulosti tiež  vydržali pozemky a teraz 

máme problémy s odvozom odpadu a tiež so zimnou údržbou ciest. Bolo nutné urobiť obhliadku 

a ešte členovia bývalej komisie pre  životného prostredia a výstavby  vypracovali  stanovisko.   
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p. Stanislav Jančo bývalý predseda komisie uviedol, že komisia  doporučuje odpredať pozemky vo 

vlastníctve obce.  Uvedené parcely sú pre obec nevyužiteľné a z hľadiska potrieb obce nemajú 

význam.  

Mgr.  Duraj – opýtal sa či nie je potrebný znalecký posudok  

Starosta – obec v tomto prípade nepostupuje ponukovým konaním, nakoľko ide o § 9 ods.8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o pozemky, ktoré tvoria 

súčasť pozemkov priľahlých k rodinným domom, takže by o ne nemali iní občania záujem. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

špecifikovaných bližšie podľa geometrického plánu č. 10985981-121/2014, novovytvorené parcely 

KN – C č. 986/1 o výmere 35 m
2 

 zastavaná plocha a parcela KN – C č. 1115/4 o výmere 41 m
2
 

zastavaná plocha, vedené na liste vlastníctva č. 802, k. ú. Bacúch,  kupujúcim Radoslavovi Piliarovi 

a manželke Elene rodenej Niemieczovej, bytom ul. Chlp č. 64, Bacúch,  za dohodnutú kúpnu cenu  

5 €/m
2
, pretože predávané pozemky tvoria priľahlé plochy  a zároveň  svojim umiestnením 

a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č. 64, ktorý je vo vlastníctve 

kupujúcich. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov ( M. Kerpčár a manželka, Chlp č. 66, Bacúch ) 

 

p. Molentová prečítala žiadosť p. Mariána Kerpčára a jeho manželky Márie o odkúpenie pozemkov 

vo vlastníctve obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

špecifikovaných bližšie podľa geometrického plánu č. 10985981-121/2014, novovytvorené parcely 

KN – C č. 986/2 o výmere 32 m
2 

 zastavaná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 802, k. ú. Bacúch,  

kupujúcim Mariánovi Kerpčárovi a manželke Márii Kerpčárovej rod. Kanuščákovej, bytom ul. 

Chlp č. 66, Bacúch,  za dohodnutú kúpnu cenu  5 €/m
2
, pretože predávané pozemky tvoria priľahlé 

plochy  a zároveň  svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného 

domu č. 66, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich. 

 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

18. Zriadenie web stránky obce, zverejňovanie povinných informácií  

 

p. Molentová  informovala – oslovili sme 3 firmy ohľadom tvorby novej grafiky web stránky  

a požiadali sme ich o vypracovanie cenovej ponuky. Povinnosťou obce je zabezpečiť webové sídlo, 

ktoré bude v súlade so štandardami v informačných systémov vo verejnej správe ako aj v súvislosti 

so zverejňovaním povinných údajov podľa zákona o poskytnutí informácií. Firma ktorú si 

vyberieme by mala zabezpečiť a  zaručiť servis  pre technickú úroveň v zmysle povinných 
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štandardov – aktualizácia softvéru podľa výnosu 312/2010 Z.z. o štandardoch pre IS VS.  Obec 

oslovila firmy Agrico, spol s.r.o., Závadka nad Hronom, ktorá sa ospravedlnila, že z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti  nebudú môcť realizovať vytvorenie web stránok. Vyberali sme  medzi 

cenovými ponukami od firiem ŽP Informatika, Podbrezová a Weby group,s.r.o., Zvolen. Cenová 

ponuky boli doručené poslancom s pozvánkou.                  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informáciu o povinnom zverejňovaní zmlúv, 

objednávok a faktúr na internetovej stránka obce a schvaľuje cenovú ponuku od firmy Weby  

group. sk na zriadenie web stránky obce. 

Prítomných poslancov:   6 

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

                              Nikel, Iveta Muchová   )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
                
20. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Iveta Muchová   

 

Anna Senková 

 

 

  

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


