
 

                                      Obec Bacúch, Obecný úrad 
___________________________________________________________________ 

 

Napísaná v  Bacúchu dňa 29.10.2015 

Čj. 7/2015 OZ 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 29.10.2015 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,  Miroslav Nikel, Iveta Muchová, Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter Piliar, Stanislav 

Jančo 

 

N e p r í t o m n í  : 
Mgr. Martin Duraj (poslanec prišiel v závere zasadnutia) 
 

O s p r a v e d l n e n í : 
 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Ing. Janka Jančová prac. obec. úradu , Marta Zlúkyová prac. obec. úradu, Romana Molentová- 

prac. obec. úradu,  Ing. Soňa Bridišová - hlavná kontrolórka obce 

 
Program:  

 

 

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.   Návrh Rady školy pri MŠ do funkcie na riaditeľa MŠ Bacúch 

8.   Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2015 

9.   Diskusia 

10. 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 konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  

prítomní 5 poslanci.  P. Miroslav Nikel meškal 5 minút a Mgr. Duraj Martin prišiel o 17.50 hod.   

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení uznášania schopné.  Starosta oznámil, že  zo zasadnutie sa bude robiť zvukový záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10.2015   

 

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 

29.10.2015 . 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              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) Ing. Zdenko Šándor a Anna Senková za overovateľov zápisnice.  

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              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 Stanislava Janča za 

predsedu návrhovej komisie, Ing. Peter Piliar a Iveta Muchová za členov návrhovej komisie. 

 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko   Šándor  )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľsta 

 

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

Uznesenie č. 66/2015  : Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnej kontrolórke obce preveriť , či pri 

stavebnej činnosti „ Zateplenie obvodového plášťa základnej školy s materskou školou “ sa 

vyžaduje stavebné povolenie. Záznam o kontrole tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta – ohľadom certifikátov, ešte bývalý starosta dal urobiť energetický audit firme, ktorá 

nemala licenciu. V budúcnosti dáme urobiť energetický certifikát aj na budovu základnej školy ale 

tiež budovu obecného úradu. Ak chceme žiadať nenávratné finančné prostriedky na zateplenie 

budovy obecného úradu súčasťou podkladov k žiadosti je energetický certifikát, ktorý sa bude 

riešiť po 1.1.2016 , keď to zahrnieme do rozpočtu. V minulosti sa robili energetické audity a teraz 

sa robia energetické certifikáty, na základe ktorých sa budovy začleňujú do tried.  

 

6.Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

- Privítali sme podpredsedníčku parlamentu Janu Laššákovú a podpredsedu vlády a ministra 

vnútra Róberta  Kaliňáka, ktorý doviezli pre obec Bacúch hasičské auto.  Keď príde podpísaný 

protokol o prevzatí, budeme musieť auto prihlásiť a  poistiť.  

- Podali sme návrh na vydanie platobného rozkazu voči firme Agrospoločnosť Polomka, 

konateľka  firmy dala protest proti vydaniu, bude sa pokračovať na súde. 

- Open Door sa zatiaľ neozval, na našom stanovisku sa nemení nič,  za finančný manažment 

nezaplatíme. 

- Máme veľa práce s novými  kompetenciami, ktoré prechádzajú na obecné úrady hlavne 

v súvislosti so  zabezpečovaním informačných systémov.   S občanom musíme komunikovať 

elektronicky. Termíny sú nastavené tak, že sa to nestíha, hlavne s dodaním techniky a začíname 

sa boriť s priestorovým vybavením. Pracovisko matrikárky musí byť v takzvanom režimovom 

ponímaní.  

P. Molentová  –  integrované   obslužné   miesto,   matrika   sa   už   vydáva  cez  počítač,  pribúda 

nám register adries a s tým súvisiace povinnosti.  Ďalej  budeme  vydávať  listy vlastníctva, výpisy 

z registra trestov, z obchodného  registra a tam je potrebné mať obslužné pulty a diskrétnu zónu. 

Na tieto podmienky nemáme miesto. Dali nám techniku , ale ešte prídu  ďalšie počítače na 

evidenciu obyvateľov a dane , ktoré sa  budú spracovávať  tak,  aby boli  prepojené   na   centrálu.  

Ďalšiu   techniku   nemáme   kam  dať. Budeme  sa  musieť presunúť  aj  do  kancelárie,  kde  je  

teraz  kuchynka.  Musíme  rozhodnúť,  kedy  to  ideme robiť, či  ešte tento  rok  alebo až budúci. 

Na  každom   počítači  sa   bude   môcť  robiť  niečo iné, bude iná agenda. Na   novembrom  

zasadnutí  sa  bude  riešiť   rozpočet, v rámci rozpočtu budú zakalkulované aj položky 

s rozmiestnením a  zriadením  kancelárie. 

- Opatrovateľskú starostlivosť by sme chceli v budúcnosti riešiť prostredníctvom  firmy 

Europrogres.   Niektorí starostovia už s touto firmou spolupracovali a boli spokojní.  

- Z platobnej jednotky v rámci vynaložených finančných prostriedkov na projekt  „Rekonštrukcia    

Futbalového ihriska“, nám  bola  vrátená  DPH. Projekt nás tak stál cca 17 tis. eur.   

-Potrebujeme vyjadrenie k cyklotrase, súhlas na prístrešok a informačnú tabuľu. Prišla faktúra za   

na  sumu  566 €, čo predstavuje v našom katastri cca 4 km cyklotrasy. Poslanci sa dohodli, že 

nemajú námietky.  

- Musíme odladiť, ktorým smerom pôjde. Z riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva cez   

  program rozvoja vidieka vyšli výzvy, ktoré sa nás týkajú nás.  Ide o výstavbu a rekonštrukciu  

miestnych komunikácií. Na jeden projekt max.  100 000 €. Mali by sme  ísť do tejto výzvy.   
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Dátum uzavretia žiadostí je 9.3.2016. Ďalšia výzva o ktorú by sme sa mali zaujímať je     

rekonštrukcia existujúcich kultúrnych domov ale aj zameranie na rekonštrukciu, prestavbu 

a modernizáciu domov smútku , kde sme sa už rozprávali, že do tohto ideme. Dátum uzavretia 

výzvy je 23.3.2016.  Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt 120.000 €. Podľa  názoru 

starostu je rozumnejšie ísť do menej projektov, aby sme boli úspešní. Navrhuje ísť do 

rekonštrukcie miestnych  komunikácií a rekonštrukcie domu smútku. Musíme mať spracovaný 

projekt a termíny sú krátke. Programovacie obdobie je 2014 až 2020 niektoré programy budú 

otvorené na etapy. 

Ing. Peter Piliar – dáme si priority- cesty, dom smútku a keď bude výzva pokračovať tak verejné 

priestranstvá. 

Ing. Zdenko Šándor – nedajú sa čerpať financie na kanalizáciu? 

Starosta – je to pre obce nad 2000 obyvateľov. Bolo najprv uvažované tak, že 80 % pôjde pre obce 

nad 2000 obyvateľov a zvyšok pre obce pod 2000 a musia sa nachádzať v národných parkoch.  

- Od p. Duraja Martina st. sme dostali žiadosť o poskytnutie informácií ohľadom obecnej 

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd od prvopočiatku -  kto a kedy vypracoval projekty, dátum 

začatia a ukončenia výstavby, vynaložené finančné prostriedky, ktoré firmy vykonávali práce, kto 

vykonával stavebný dozor, z akých prostriedkov boli čerpané finančné prostriedky a prečo sa 

nepokračuje v začatých projektoch. 

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

v nasledovnom rozsahu: 

- o slávnostnom odovzdaní hasičského auta za účasti ministra vnútra Róberta Kaliňáka,  

- o podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu – pohľadávky obce  voči Agrospoločnosti 

Polomka s.r.o., 

- o nevyhnutnej potrebe riešiť rozmiestnenie kancelárií obecného úradu v rámci 

informatizácie verejnej správy a v súlade s bezpečnostným projektom, 

- o možnosti spolupracovať s inými neziskovými organizáciami v rámci opatrovateľskej 

služby, 

- o úhrade dane z pridanej hodnoty z platobnej jednotky, v rámci vynaložených finančných 

prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia futbalového ihriska“, 

- o vypracovaní projektovej dokumentácie „cyklotrasa“, v obci Bacúch cca 4 km 

- možnosť zapojiť sa do projektov v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií, domu 

smútku, prípadne verejných priestranstiev. 

 

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. Návrh Rady školy pri MŠ do funkcie riaditeľa MŠ Bacúch   

 

Poslankyňa Anna Senková (člen rady školy pri MŠ) -  prihlásila sa jedna kandidátka p. Marta 

Simanová. Všetci  členovia školskej rady sa stretli 22.10.2015, hlasovanie bolo tajné, dodržali sa 

všetky náležitosti, podmienky splnila, dotazy zodpovedala k spokojnosti. Uvažovalo sa o zmene 

pracovnej doby, niektoré matky chcú mať škôlku do 16.30 hod, ale toto budú riešiť ešte na 

rodičovskom združení.  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie výsledok výberového konania a návrh Rady 

školy pri MŠ Bacúch na vymenovanie Marty Simanovej  do funkcii riaditeľa Materskej školy 

Bacúch  na 5-ročné funkčné obdobie od 01.11.2015. 
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Prítomných poslancov:   6 

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

                              Ing.  Zdenko   Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

8. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie   9-12/2015  

 

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 23. 

Z tejto dotácie žiadajú poskytnúť na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľno – 

časových aktivít za mesiace september – december 2015 alikvotnú čiastku, tak ako v minulom 

školskom  roku. 

Financie sa využijú na zakúpenie pomôcok a materiálu, odmien pri súťažiach , zabezpečenie 

regionálnej súťaže cezpoľného behu ( odmeny, občerstvenie ), work.-shopov, dopravy, vstupné na 

zimný štadión, plaváreň, na prenájom telocvične a pod., pomôcky pre futbalové krúžky, cestovné 

na zápasy a pod.  

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 

v znení neskorších nariadení a na základe žiadosti Základnej školy Beňuš zo dňa 30.09.2015 

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  jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2015 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie t.j. suma  72,66 € na jedného žiaka za 

kalendárny rok) na obdobie september až december 2015 pre 23 žiakov navštevujúcich záujmové 

krúžky v sume 278,53 eur. 

 

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.Diskusia  

 

Občan p. Duraj Jozef:  

– ukončovanie zasadnutia obecného zastupiteľstvo, chce podotknúť, že dňa 25.7.2015 p. starosta 

ukončil zasadnutie tým, že ukončuje zasadnutie a odišiel. Nebolo to od neho pekné, nakoľko 

občania ešte mali ešte otázky. Chce vytknúť obecnému zastupiteľstvu, že keď starosta odíde mal 

zástupca prevziať činnosť a formálne ukončiť a keď ani zástupca nie je schopný mal prevziať 
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ďalší poslanec.  Treba si prečítať zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pokiaľ sú otázky 

a informácie do diskusie tak sa nemôže ukončiť a má pokračovať zástupca p. poslanci si majú 

zákon naštudovať.  

- pýta sa či starosta má nejakú dokumentáciu na riadiacu činnosť,  

- čo sa týka plánovania kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka predkladá plán kontrolnej činnosti 

na obdobie a sú tam iba raz mesačne akú kontrolu a podobne , nie je  lepšie napísať konkrétne 

dátum , že vtedy a vtedy , nejakú tabuľku kedy je vykonaná táto kontrola .    

- záznam o kontrole  má byť nejaká úprava, robila kontrolu ZŠ Beňuš predmet kontroly, rozsah 

kontroly,  zistenia kontroly a potom návrh opatrení náprav nedostatkov, bolo by dobré dať to na 

patričnú mieru, výsledky kontroly. Nie je to podľa zákona. 

- spôsob hlasovania a forma zápisu zápisnice o priebehu zasadnutia – chce sa opýtať, že kto 

určuje, ako má byť uznesenie, keď sa jedná o dôležitom bode a uznesenie berie na vedomie. Na 

minulom zasadnutí sa riešil havarijný stav šachty a chýba mu riešenie. 

- webová stránka obce – nie je prehľadná, je neúplná,  informácie sú staré , kto ju zriaďuje a dáva 

príspevky.  Nemohol nájsť štatút obce, rokovací poriadok . Pri prezenčnej listine by sa malo 

podpisovať, že sú občania oboznámení s rokovacím poriadkom. A tiež na internet navrhuje 

zverejniť prezenčnú listinu zo zasadnutia. 

- pýta sa, že  tie projekty a výzvy idú od koho. To si dá obec, že čo chce a podľa toho dávajú 

výzvy.  

p. Nikel Miroslav – odpovedal na dotaz, na predchádzajúcom zasadnutí, keď starosta opustil 

miestnosť, nepovažoval za potrebné pokračovať v zasadnutí. Ministerstvo pôdohospodárstva vydá 

výzvu a obec podľa toho čo ponúknu musí pripraviť svoje projekty. 

starosta – ak občanom nebolo odpovedané na zastupiteľstve môžu si požiadať písomne podľa 

zákona o prístupe k informáciám. Uznesenia pripravuje návrhová komisia.   

Ing. Bridišová – jej úväzok je 0,2 hod jeden deň za týždeň a sama si rozhodne, kedy bude robiť 

kontrolu, nedá sa určiť konkrétny dátum. Kontrolu robí podľa zákona.   

Ing. Jančová Janka – pracuje sa na príprave novej webovej stránky, príspevky poskytujeme 

z dokladov obecného úradu. Uznesenia , zápisnice posielame správcovi siete, ktorý to zverejňuje.  

p. Bubelíny František  - ohľadom školy čo sa zatepľovala, podľa neho je to dobré, že sa to urobilo 

a ohľadom ihriska, ľudia sa o ihrisko zaujímajú a starostovi česť a prevzatie hasičského auta, bolo 

 na úrovni. 

p. Senková Anna – poďakovanie za účasť na birmovke v mene farskej rady. Aj p. biskup bol milo 

prekvapený aj potešený, inde sa mu takéhoto privítania nedostalo aj reč mal starosta peknú.  

 

10.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a  ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor  

 

Anna Senková 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                               starosta obce 


