
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 30.11.2016 

Č.j. 7/2016 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 30.11.2016 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 

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

 

N e p r í t o m n í  : 

Anna Senková,  Mgr. Martin Duraj 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Anna Senková, Mgr. Martin Duraj 

 

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  ( schválený po úprave a doplnení ) :  
 

 

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.   Oznámenie poslanca Stanislava Janča zo dňa 16.11.2016 o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu 

obce  

8.   Zastupovanie starostu obce 

9.   Prerokovanie protestu prokurátora proti čl. 6 ods. 5 písm. b), d), e) Štatútu obce Bacúch 

10. Správa finančnej komisie zo zasadnutia dňa 11.11.2016  

11. Stanovisko komisie výstavby a životného prostredia k podnetom zo zasadnutia dňa 14.11.2016 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o miestnom poplatku za rozvoj 

14. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver  
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

Predsedajúci Ing. František Kán, starosta obce privítal prítomných a ospravedlnil poslankyňu Anna 

Senkovú, ktorá sa nemohla zúčastniť zasadnutia z pracovných  dôvodov a poslanca Mgr. Martina 

Duraja, ktorý sa nemohli zúčastniť zasadnutie zo zdravotných dôvodov. Oznámil, že obecné 

zastupiteľstvo bolo posunuté o týždeň, nakoľko 24.11. sa starosta nemohol zúčastniť.  Poslanci 

obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 

poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 5 poslanci.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v 

zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

Starosta na úvod sedenia oznámil, že  obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre svoje potreby. 

A Ing. Jozef Duraj robí videozáznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.11.2016   

 

Starosta predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol poslancom doručený v 

predstihu a zároveň dal návrh na doplnenie o bod   Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

Starosta dal hlasovať za  schválenie programu  zasadnutia, po doplnení bodu 14. :  Žiadosť ZŠ Beňuš 

o príspevok 

 

Uznesenie č. 57/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

Hlasovali za:  5      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Iveta Muchová  )       

                 proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta  predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Uznesenie č. 58/2016 

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

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Iveta Muchová a Stanislav Jančo za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                              Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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4. Voľba návrhovej komisie 
 

Starosta predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie .  

 

Uznesenie č. 59/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Ing. Zdenka Šándora za 

predsedu návrhovej komisie,  Ing. Petra Piliara a Miroslava Nikla  za členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Kontrolu plnenia uznesení prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Soňa Bridišová. Zo zasadnutia 

konaného dňa 29.09.2016 neboli uložené žiadne úlohy.  

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- Železnice SR podali návrh na doplnenie trvalého dopravného značenia na nebezpečnom 

železničnom priecestí v žkm 12,226 na trati Brezno Červená Skala. Jedná sa o doplnenie už 

jestvujúceho značenia o 2 ks značky ,, Stoj , daj prednosť v jazde “  

- Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu  Dom smútku – celá výzva bola zrušená. Je na 

rozhodnutí obecného zastupiteľstva, či rekonštrukciu domu smútku budeme financovať z vlastných 

zdrojov.  

- Žiadosť na pridelenie finančného príspevku na projekt Zriadenie systému zberu biologicky 

rozložiteľného  komunálneho odpadu v obci Bacúch  nebola schválená.  

- Na vypracovanie Programu rozvoja obce sme dostali tri ponuky. Ponuky boli doručené od OZ 

BOVAP - cena 649 eur, Mgr. Miroslava Žilková – cena 590 eur a najnižšia ponuka od   Mgr. Pavol 

Kalmár  - cena 425 eur. Starosta zmluvu podpíše s Mgr. Pavlom Kalmárom. Keď sa zvolá pracovné 

stretnutie prosí prítomných aby sa zúčastnili.  

- Ing. Bridišová  -  na obecnom úrade je zaznamenaný zvýšený záujem o využívanie zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám . Prečítala zoznam žiadostí o sprístupnenie informácií podľa 

zákona č.  211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov od 4.10.2016 do 28.11.2016  :  

Žiadosti o info: 

 

  zo dňa 4.10.2016 o poskytnutie počtu dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, meno       

  a priezvisko, aké činnosti od roku 2011 až 2016 

  zo dňa 4.10.2016 o poskytnutie finančných dokladov k Chodeckým pretekom od roku 2011 až 

2016 

  zo dňa 5.10 2016 o poskytnutie Zmluvy s advokátom obce  

  zo dňa 10.10.2016 o poskytnutie prehľadu všetkých právnych predpisov upravujúcich práva    

  a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci, sadzobník správnych poplatkov   
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   a úhrad za sprístupnenie informácií, zoznam verejnoprospešných stavieb a ktoré sa plánujú     

   umiestniť v obci 

   zo dňa 10.10.2016 o poskytnutie koľko je porúch na vodovodnom potrubí a spotreba vody od 

2012 až 2015, počet vodomerov (žiadosť na postúpenie StVS a.s.)  

   zo dňa 11.10.2016  o poskytnutie k Zatepleniu obvodového plášťa ZŠ a MŠ -faktúru, krycí list 

k faktúre, súpis vykonaných prác 

   zo dňa 17.10.2016 o poskytnutie Zmluvy o dielo na zateplenie obvodového plášťa, Dokladu – 

potvrdenia  o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady pred ujatím do funkcie starostu obce 

   zo dňa 18.10.2016 o poskytnutie štruktúry  a demografie obyvateľov obce - podľa odvetvia 

hospodárstva, podľa dochádzky do zamestnania, vzdelania, aktívni, neaktívni, dôchodkový vek, 

výsluhoví, invalidní (žiadosť na postúpenie ŠÚ SR) 

   zo dňa 18.10.2016 o poskytnutie stavebného denníka k Zatepleniu obvodového plášťa ZŠ a MŠ 

   zo dňa 18.10.2016 o poskytnutie Správy mandátovej komisie z ustanovujúceho zastupiteľstva  

27.12.2010 o overení platnosti volieb 

   zo dňa 19.10.2016 o poskytnutie organizačného poriadku obecného úradu, poriadku odmeňovania 

zamestnancov obce 

   zo dňa 20.10.2016 o poskytnutie informácie energetického certifikátu budovy ZŠ s MŠ Bacúch 

   zo dňa 27.10.2016 zoznam nehnuteľného majetku od roku 2011, zoznam majetku určeného na 

prenájom a na predaj, informácia o prenájme a predaji od roku 2011 

   zo dňa 27.10.2016 služobné cesty starostu obce a zamestnancov obecného úradu od novembra 

2015 

   zo dňa 7.11.2016 kúpno – predajná zmluva na odpredaj hasične – Jozef Libič (č.j. 334/2016) 

   zo dňa 8.11.2016 zoznam určených súpisných čísiel, zoznam súpisných čísiel podľa ulíc, 

orientačných čísiel , zoznam kultúrnych pamiatok, zoznam budov podľa súpisných čísiel vo 

vlastníctve obce (č.j. 335/2016) 

   zo dňa 11.11.2016 príjem za ekonomickú klasifikáciu 223001 – predaj výrobkov tovarov a služieb 

za rok 2015 (č.j. 338/2016) 

   zo dňa 14.11.2016  - kópie dokladov na Spravodaj Bacúcha za roky 

2011,2012,2013,2014,2015,2016  (č.j.341/2016) 

   zo dňa 16.11.2016 daň z nehnuteľností za podnikateľské subjekty jednotlivo za každý objekt za 

roky 2011,2012,2013,2014,2015,2016   (č.j. 345/2016) 

   zo dňa 18.11.2016 – zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2006, znalecký posudok 

za odpredaj hasične, zápisnica o odovzdaní stavby klampiarska autodielňa  (č.j.347/2016) 

   zo dňa 21.11.2016 – rozpočet za rok 2015, záverečný účet  za rok 2015 (č.j.350/2016) 

   zo dňa 21.11.2016 – kópia faktúry za projekt na zateplenie ZŠ (č.j.351/2016) 

   zo dňa 23.11.2016 – kópia dokladov o úhrade položky 637004, kultúra – podujatia za roky 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 (č.j.355/2016)  

   zo dňa 25.11.2016 – zoznam budov podľa súpisných čísiel, za ktoré bola zaplatená daň zo stavieb 

podnikateľských subjektov za roky 2011,2012,2013,2014,2015,2016 , odpustenie alebo zníženie 

dane dôvod v súlade VZN (č.j.356/2016) 

   zo dňa 28.11.2016 – odvolanie proti rozhodnutiu číslo 335/2016 – súpisné čísla v obci 

 

V priebehu roka 2016 bolo do podateľne obecného úradu ku dňu 28.11.2016  podaných 35 žiadostí o 

poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom za mesiac 

október z toho bolo 14 žiadostí. Treba uviesť, že informácie sa týkajú aj rokov  2011 po súčasnosť, v 

niektorých prípadoch aj neskôr. V roku 2015 bolo podaných 7 žiadostí, čo je v porovnaní s minulým 

rokom 5-násobný nárast. Keďže je nevyhnutné zosúladiť poskytovanie informácií v zmysle zákona o 
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slobodnom prístupe so zákonom o ochrane osobných údajov, obecný úrad sa obracia na právne 

poradenstvo advokáta JUDr. Hlinku. V súčasnosti však je agenda natoľko náročná, že je potrebné 

požiadať advokáta, aby agendu koordinoval a právne usmerňoval. Z tohto dôvodu finančná komisia 

odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby došlo k rozšíreniu právnych služieb s JUDr. Hlinkom 

ďalším  dodatkom, aby obec vyčlenila na toto ďalšie finančné prostriedky, hlavne do rozpočtu na rok 

2017. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

  

Uznesenie č. 60/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie informácie v nasledovnom členení: 

 

- ŽSR – návrh na doplnenie dopravného značenia - železničné priecestie  

- žiadosť o finančný príspevok na Dom smútku - bola  zrušená výzva  a žiadosť o finančný     

  príspevok  na Zberný dvor – neschválená 

- cenové ponuky na predmet zákazky –Program rozvoja obce Bacúch 2016 – 2020 s výhľadom do    

   r. 2023 -   najlepšia ponuka Mgr. Pavol Kalmár - cena 425 €  

- prehľad žiadostí podaných na obecný úrad v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe   

  k informáciám 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

7. Oznámenie poslanca Stanislava Janča zo dňa 16.11.2016 o vzdaní sa funkcie zástupcu 

starostu obce  

 

P. Romana Molentová prečíta vzdanie sa funkcie zástupcu starostu, ktorú dňa 16.11.2016 doručil 

poslanec Stanislav Jančo  z pracovných dôvodov.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 61/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie Oznámenie poslanca Stanislava Janča zo 

dňa 16.11.2016 o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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8. Zastupovanie starostu obce 

 

Starosta uviedol, že nakoľko sa poslanec Stanislav Jančo vzdal funkcie zástupcu starostu obce , po 

vzájomnej dohode poveril od 17.11.2016 zastupovaním starostu obce poslanca Ing. Zdenka Šándora. 

Poverenie si prevzal.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 62/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta 

obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov poveril Ing. Zdenka Šándora,  poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním 

starostu obce.   

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti čl. 6 ods. 5 písm. b), d), e) Štatútu obce Bacúch 

 

Starosta požiadal p. Romanu Molentovú aby prečítala dôvodovú správu :  

 

      Obecnému úradu obce Bacúch bol doručený dňa  3.10.2016  protest prokurátora č. d 

116/16/6603-10 z 28.9.2016.  

      Obec Bacúch po preštudovaní protestu prokurátora zistila, že protest prokurátora je opodstatnený, 

v dôsledku čoho je nevyhnutné,  aby obec Bacúch protestu prokurátora č. Pd 116/16/6603-10 

z 28.9.2016 vyhovela. Ďalej pri preštudovaní čl. 6 štatútu obce Bacúch  bolo zistené, že je potrebné 

upraviť aj písmeno g) v dôsledku legislatívnej zmeny, ktorá nastala zákonom č. 37/2014 Z. z. 

o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, ktorý v čl. 2 

zmenil zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a touto novelou sa zmenil názov z obecného 

hasičského zboru na nový názov  dobrovoľný hasičský zbor obce. 

     Obecný úrad obce Bacúch pripravil dodatok č. 1 k štatútu obce Bacúch z 26.8.2010, ktorým sa 

zosúladí čl. 6 ods. 5 písm. b), d), e) a g) štatútu obce Bacúch s ustanoveniami § 1a ods. 2 prvej vety, § 

2 ods. 3, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 58 ods. 2 

zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon a § 33 ods. 1  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi. 

     V dôsledku uvedeného odporúčam poslancom Obecného zastupiteľstva obce Bacúch predložený 

návrh dodatku č. 1 k štatútu obce z 26.8.2010 schváliť. 

      Podľa čl. 29 ods. 3 štatútu obce Bacúch z 26.8.2010 na schválenie tohto dodatku je potrebný 

súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch. 

Predkladateľ : Ing. František Kán, starosta obce 

Starosta uviedol, že v proteste sa uvádza, že orgán verejnej správy je povinný vybaviť protest 

prokurátora  do  30  dní od jeho doručenia. Termín prekonzultoval a oznámil na prokuratúre, že 

protest prokuratúry sa vybaví na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
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Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať.  

 

Uznesenie č. 63/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov  

I.vyhovuje 

protestu prokurátora č. Pd 116/16/6603-10 z 28.9.2016.   

II.schvaľuje 

Dodatok č. 1 k štatút obce Bacúch z 26.8.2010  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

10. Správa finančnej komisie zo zasadnutia dňa 11.11.2016  
 

Správu  prečítal predseda finančnej komisie Stanislav Jančo :  

Komisia zasadala 11.11.2016 vyjadrovala sa k nasledovným bodom  

 
1. Podnet poslanca Mgr. Martina Duraja na riešenie škody doručenej 20.9.2016  

 

2. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie doručenej 6.10.2016  

 

3. Žiadosť farnosti Bacúch o finančný príspevok doručenej 27.09.2016  

 

4. Požiadavka ZŠ o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce  

 

5. Priority pre zakomponovanie do návrhu rozpočtu pre rok 2017  
 

6. Riešenie agendy poskytovania informácií v zmysle infozákona prostredníctvom právnych služieb  

 

K jednotlivým bodom  

 
1.Stanovisko finančnej komisie k bodu: Podnet poslanca Mgr. Martina Duraja na riešenie škody 

doručenej 20.10.2016  

 

Dňa 20.10.2016 bol obecnému úradu obce Bacúch doručený podnet poslanca Mgr. Duraja na 

preskúmanie vzniknutej škody uložením pokuty Inšpektorátom práce Banská Bystrica vo výške 500 

eur dôsledkom zistenia sankčného deliktu – porušenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z..  

     Poslanec Mgr. Martin Duraj svoj podnet odôvodňuje tým, že bola udelená pokuta obci Bacúch, 

čím vznikla obci škoda, z porušenia ktorých nesie zodpovednosť zamestnávateľ obce. Starosta obce 

Bacúch je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych záležitostiach a neoprávnene poveroval 

obsluhou kotolne zamestnanca, ktorý nemal odbornú spôsobilosť na obsluhu kotolne v celom 

rozsahu.  
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    Finančná komisia pri podrobnejšom skúmaní okolností, ktoré viedli k protiprávnemu stavu 

porušenia ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov zistila, že zamestnanec doložil pri vstupe do zamestnania potvrdenie o 

absolvovaní odbornej prípravy na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových na obsluhu 

kotlov IV. triedy. Uvedené potvrdenie vydala Technická inšpekcia a.s., Bratislava dňa 19.6.2013, v 

uvedenom potvrdení neboli uvedené žiadne obmedzenia.  

    Starosta obce Ing. František Kán tento doklad predložil následne po vstupe do zamestnania 

zamestnanca aj bezpečnostnému technikovi, ktorý vykonal dozor a ošetrovanie náležitostí 

vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov pre Obec Bacúch.  

 

   Po vykonanej inšpekcie zo strany inšpektora práce dňa 11.02.2016, bolo protokolárne zapísaný 

nedostatok vyplývajúci z ustanovení zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia a to, že zamestnanec 

obce nemal oprávnenie na obsluhu kotlov v celom rozsahu. Tento rozpor bol zistený až po 

predložený kuričského preukazu, ktorý zamestnanca neoprávňoval na obsluhu kotlov na pevné 

palivo.  

     Na základe uvedeného finančná komisia konštatuje, že starosta obce ako aj bezpečnostný technik 

boli uvedení do omylu, nakoľko doklad o odbornej spôsobilosti nekorešpondoval s kuričským 

preukazom. Tento nedostatok odhalila až kontrola inšpektora práce. 

      Finančná komisia zároveň konštatuje, že starosta obce pri výkone svojej funkcie postupoval 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov. Finančná komisia preto náhradu škody, ktorá 

vznikla obci zaplatením pokuty vo výške 500 eur nepovažuje za dôvodnú natoľko, aby obecné 

zastupiteľstvo prikročilo k zosobneniu tejto pokuty.  

 

Finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo zosobnenie pokuty zamietlo.  

 

Stanislav Jančo ešte  prečítal oznámenie, ktoré poslal dňa 30.11. 2016  Mgr. Martin Duraj poslanec 

OZ,  a v ktorom  žiada o prehodnotenie konštatovania finančnej komisie ku škode spôsobenej obci. 

 Žiada aby uvedená žiadosť bola prečítaná na dnešnom rokovaní OZ v bode 10 návrhu finančnej 

komisie. 

Vec : Žiadosť ku konštatovaniu  komisie -  oznámeniu.  

 

Vážená komisia, na základe vášho oznámenia č. 321/2016 zo dňa 14.11.2016 Vás žiadam 

o prehodnotenie konštatovania - oznámenia. 

 

     To, čo konštatujete vo svojom oznámení , že „ starosta obce pri výkone svojej funkcie postupoval 

podľa svojho najlepšieho vedomia a  svedomia  a riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov“ – považujem za pochybné, a zároveň za 

spochybnenie rozhodnutia Inšpektorátu práce  Banská Bystrica o udelení pokuty.  

 

    Starosta obce ako štatutár  svojím konaním porušil bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Zákon 

124/2006 Z.z.)  už rozhodol  Inšpektorát práce Banská Bystrica svojím rozhodnutím č.103/16. 

Uviedol, že „vzhľadom na inštitút objektívnej zodpovednosti za správne delikty, účastník konania 

ako zamestnávateľ nesie zodpovednosť už tým, že k samotnému nedostatku, resp. porušeniu došlo, 

pričom správny orgán nezohľadňuje, či sa jedná o zavinené alebo nezavinené konanie.“  

Tiež nerozumiem tomu ako ste mohli vy skúmať a zistiť, že zamestnanec doložil pri vstupe do 

zamestnania potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy na obsluhu ..., keď uvedená skutočnosť už 

bola zadokumentovaná a je aj uvedená v rozhodnutí inšpektorátu práce. 
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Pýtam sa, aké skúmanie a zistenie komisie? 

Pri rozhovore so zamestnancom Vladimírom Bubelínym, ktorého som sa pýtal, čo predložil 

Obecnému úradu Bacúch pri vstupe do zamestnania, mi povedal, že predložil doklad kuričský 

preukaz, nie ako tvrdíte vy, že zamestnanec doložil pri vstupe do zamestnania potvrdenie o 

absolvovaní odbornej prípravy na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových na obsluhu 

kotlov IV. triedy. Zamestnanec neuviedol starostu do žiadneho omylu, tak ako je to uvedené. 

Skutok sa stal a došlo k porušeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnávateľ (starosta) 

nesie zodpovednosť a nie ako konštatujete  vy, že starosta obce pri výkone svojej funkcie postupoval 

podľa svojho najlepšieho vedomia a  svedomia  a riadne plnil svoje povinnosti  vyplývajúce zo 

zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

Žiadam Vás o prehodnotenie Vášho „konštatovania“ a aby ste si  uvedomili, že máte zastupovať 

záujmy obce a obyvateľov, chrániť majetok obce a dohliadať, aby sa  hospodárne nakladalo                              

s financiami – nie chrániť starostu tým, že „  náhradu škody nepovažujete za dôvodnú natoľko, aby 

OZ prikročilo k zosobneniu pokuty“ .  Prečo má obec znášať pokuty za starostu? 

Veľmi dobre viete, že som upozorňoval na nedostatky v kotolni,  a že starosta poveroval v kotolni aj 

iné osoby, ktoré nemali žiadne oprávnenie k obsluhe kotolne (p. Ladislav Piliar). Tak ako si plnil 

povinnosti? 

Taktiež chcem podotknúť, že to nie je prvá pokuta ktorá bola udelená obci za porušenie zákonov 

a nekonanie starostu obce. V roku 2014 bola udelená pokuta vo výške 600,- euro Inšpekciou 

životného prostredia Banská Bystrica. Táto pokuta starostom obce (obecným úradom) nebola ani 

zverejnená obecnému zastupiteľstvu  ( starosta zamlčal pokutu).  

Mám za to, že obec bola poškodená a starosta nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu obci, ktorú 

spôsobil hrubým porušením zákona. 

Žiadam Vás, aby ste prehodnotili škodu spôsobenú obci. 

Zároveň žiadam, aby uvedená žiadosť ku konštatovaniu bola verejne prístupná a prečítaná na 

zastupiteľstve OZ pri  riešení škody spôsobenej obci štatutárom obce Ing. Františkom Kánom. 

  

Stanislav Jančo ešte dodal, že máme k dispozícií fotokópiu potvrdenie  o absolvovaní  odbornej 

prípravy na obsluhu kotlov IV triedy. Na preukaze kuriča však bola uvedená iná skutočnosť. 

Uvedená disproporcia  vznikla vydaním dokladu zo strany technickej inšpekcie. Následne bol 

nedostatok odstránený.   Komisia sa už potom nezišla a konštatuje to čo bolo uvedené v zápisnici 

a rozhodnutie je na obecnom zastupiteľstve. 

Poslanci sa dohodli, že hlasovať budú na záver tohoto bodu . 

  

2. Stanovisko finančnej komisie k bodu: Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 

doručenej 6.10.2016  

 

Dňa 6.10.2016 bola obecnému úradu obce Bacúch doručená žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na 

záujmové vzdelávanie za obdobie september až december 2016 pre deti s trvalým pobytom v obci 

Bacúch v počte 28.  

 

Finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo postupovalo ako v predchádzajúcom období a 

prispelo ZŠ Beňuš príspevok vo výške 50% dotácie (vychádzajúc z jednotkového koeficientu 

vyčísleného na žiaka pre rok 2016 vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie t.j. suma 

78,21 € na jedného žiaka za kalendárny rok) za obdobie september až december 2016 pre 28 žiakov 

navštevujúcich záujmové krúžky, čo činí 364,98 eur.  

 

3. Stanovisko finančnej komisie k bodu: Žiadosť farnosti Bacúch o finančný príspevok doručenej 

27.09.2016  
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Dňa 27.9.2016 bola obecnému úradu obce Bacúch doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosti 

Bacúch na reštaurátorské práce malieb v interiéri kostola sv. Jozefa v Bacúchu, ktoré sa uskutočnia v 

roku 2017. Celkový rozpočet prác je predbežne kalkulovaný na 27700 eur, požiadavka na príspevok 

vo výške 7000 eur, zvyšok bude vyfinancovaný zo zbierok veriacich. 

 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zakomponovať finančnú sumu 7000 do 

rozpočtu pre rok 2017. 

 

4. Stanovisko finančnej komisie k bodu: Požiadavka ZŠ Bacúch o finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie na rok 2017  

 

Listom zo dňa 09.11.2016 požiadala riaditeľka ZŠ Bacúch o vyčlenenie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie pre deti navštevujúce záujmové krúžky pri ZŠ Bacúch. Finančná komisia 

navrhuje vyčleniť pre 20 žiakov navštevujúce krúžky 40 % finančných prostriedkov vychádzajúc z 

predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2016 vynásobeného 

koeficientom finančných prostriedkov, predpoklad na rok 2017 je 550eur.  

 

5. Stanovisko finančnej komisie k bodu: Priority obce pre zakomponovanie do návrhu rozpočtu pre 

rok 2017  

 

Finančná komisia po prerokovaní požiadaviek priorít so starostom obce pre návrh rozpočtu na rok 

2017 odporúča nasledovné priority:  

 

1. Rekonštrukcia domu smútku  

2. Rekonštrukcia zostávajúcej časti verejného osvetlenia  

3. Prepojenie kanalizačnej vetvy medzi ulicami B.Němcovej a Hlavnou ulicou. Prepojenie      

     výtlačného potrubia na kanalizačný zberač a realizáciu tlakových skúšok  

4. Oplotenie starého cintorína  

5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

6. Ozvučenie a osvetlenie v kinosále kultúrneho domu  

7. Podpora občianskych združení v ich činnosti.  

 

6. Riešenie agendy poskytovania informácií v zmysle infozákona prostredníctvom právnych služieb  

 

Toto je v podstate to čo povedala  kontrolórka obce v bode informácia o činnosti obecného úradu.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 64/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie stanovisko finančnej komisie zo zasadnutia 

dňa 11.11.2016 k jednotlivým podnetom  

 

a) podnet poslanca Mgr. Martina Duraja na riešenie škody  

b) žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 

c) žiadosť farnosti Bacúch o finančný príspevok   

d) požiadavka ZŠ Bacúch o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie na rok 2017 
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e) priority obce pre zakomponovanie do návrhu rozpočtu pre rok 2017 

f) riešenie agendy poskytovania informácií v zmysle infozákona prostredníctvom právnych 

služieb 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Poslanci sa vrátili k  podnetu poslanca Mgr. Martina Duraja na preskúmanie vzniknutej škody 

uložením pokuty Inšpektorátom práce Banská Bystrica. 

   

Predseda návrhovej komisie  Ing. Zdenko Šándor k tejto veci navrhol poslancom prijať uznesenie  vo 

veci schválenia zosobnenia pokuty starostovi obce. Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu 

a jednohlasne hlasovali proti (5 poslancov prítomných, 5 poslancov proti).  

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo obce Bacúch neprijalo uznesenie k zosobneniu pokuty. 
       

11. Stanovisko komisie výstavby a životného prostredia k podnetom zo zasadnutia dňa   

     14.11.2016 

 

Predseda stavebnej komisie p. Miroslav Nikel prečítal stanovisko komisie výstavby k podnetom  

 

- Žiadosť p. Adama Kováčika  , Cintorínska 191/11, Brezno o odkúpenie pozemku  

 

P. Adam Kováčik žiada Obec Bacúch o predaj pozemku – parcela  KNC č. 1123 , výmera 124m2, 

druh zastavané plochy a nádvoria, ide o vjazd ku rodinnému domu so s.č. 32 . 

Stanovisko komisie : Komisia životného prostredia a výstavby o d p o r ú č a  obci Bacúch odpredať 

pozemok KNC č. 1123 za podmienky, že žiadateľ doloží obci doklady, že sa na parcele nenachádzajú 

žiadne verejné inžinierske siete.  
 

  -  Podnet  Mgr. Martina Duraja  ,, Zateplenie obvodového plášťa ZŠ a MŠ v obci Bacúch“.  

 

Podnet poslal Mgr. Martin Duraj všetkým poslancom 

 

Predseda komisie prečítal podnet Mgr. Martina Duraja, kde uvádza: 

Dňa 07.08.2015 podpísala obec Bacúch v zastúpení  starosta Ing. František Kán Zmluvu o dielo 

č.61/2015-O-M s firmou V.I.Trade s.r.o. „ Zateplenie obvodového plášťa ZŠ s MŠ v obci Bacúch. 

Prílohou zmluvy je aj položkovitý rozpočet na projekt  

V položkovitom  rozpočte na projekt spracovaný 07.08.2015  je uvedené:  

-v položke č.6: Kód položky 625250015, popis „Kontaktný zatepľovací systém hr.100mm BASF 

Multi Therm NEO grafitový EPS, skrutkovacie kotvy“. 

-v položka 13: Kód položky 944944103, popis „Ochranná sieť na boku lešenia zo siete 

BAUMIT“ 

-v položka 14: Kód položky 944944802, popis „Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo 

siete BAUMIT“. 

 



 

12 

 

Do dnešného dňa obec  nedala vypracovať ani energetický certifikát na budovu školy v súlade so 

zákonom – nebolo to predložené obecnému zastupiteľstvu, že to dal obecný úrad vypracovať. 

Podľa fotografie zo dňa 17.08. 2015 ktorú prikladám je vidieť, že na zateplenie školy nebol požitý 

grafitový EPS  (šedý) a nebola založená ani ochranná sieť na boku lešenia, tak ako je to uvedené 

v položkovitom rozpočte spracovaným firmou V.I.Trade s.r.o..  

Keďže nebol použitý uvedený materiál a ani neboli vykonané uvedené práce mala byť za 

„Zateplenie obvodového plášťa ZŠ s MŠ v obci Bacúch“ nižšia cena.  

      Na základe uvedených skutočností žiadam komisiu, aby prešetrila uvedené skutočnosti 

a predložila obecnému zastupiteľstvu na rokovanie. 

      Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky na zateplenie boli verejné, poskytnuté z 

Environmentálneho fondu formou dotácie. 

Prílohy : -fotografia školy, položkovitý rozpočet 

Stanovisko komisie : Pri obhliadke budovy školy komisia s odstupom času nedokázala posúdiť 

uvedený podnet o použitých materiáloch. Stavba bola počas realizácie v zmysle stavebného zákona 

riadne dozorovaná  stavebným dozorom, ktorý zodpovedá za dodržanie technológií a použité  

materiály. Stavba bola niekoľko krát kontrolovaná o čom sa na obecnom úrade nachádzajú doklady.   

  

Komisia životného prostredia a výstavby  o d p o r ú č a  

 

a) požiadať stavebný dozor o vyjadrenie k podnetu a v prípade ak je podnet opodstatnený      

požiadať  realizátora stavby, spoločnosť V.I.Trade, s.r.o. Nitra, o zníženie ceny o položky, ktoré 

neboli zrealizované tak ako sú   vyfakturované 

 

b) dať vypracovať odborne spôsobilou osobou  energetický certifikát na budovu školy do 31.12.2016 

      

-Pripomienky Mgr. Martina Duraja  a Ing. Jozefa Duraja k VZN  obce Bacúch o číslovaní stavieb 

 

VZN o číslovaní stavieb bolo zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli  a na internetovej 

stránke obce Bacúch. Dňa 25.10.2016 bola na obecný úrad doručená reakcia Mgr. Martina Duraja, 

ktorá bola adresovaná starostovi a pracovníkom obecného úradu . Dňa 2.11.2016 boli doručené na 

obecný úrad pripomienky od Ing. Jozefa Duraja, ktoré boli adresované  priamo starostovi obce . 

Pripomienky  a  tiež  vyjadrenie,  ktoré  pre  obec  vypracoval  JUDr. Hlinka   tvoria  prílohu  

zápisnice 

( zápisnica č. 1/2016 zo 14.11.2016 ).   

Stanovisko komisie : Pripomienky občanov obce vyhodnotené  JUDr. Hlinkom ako opodstatnené, 

budú  zapracované do návrhu VZN, ktorý bude v zákonnej lehote odoslaný na preštudovanie 

poslancom obecného zastupiteľstva.  

 

- Stanovisko komisie k VZN obce Bacúch o miestnom poplatku za rozvoj  

 

Od 1. novembra 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, 

ktorým sa umožňuje mestám a obciam regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom 

území. Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie 

po nadobudnutí účinnosti zákona . Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN ( § 13 

v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona ) t.j. na stavby,  ktorých stavebné povolenie nadobudlo 

právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr. Jedná sa o pozemné stavby, kde základom poplatku je podľa § 6 

zákona súčet nadzemných časti podlahovej plochy realizovanej stavby, pričom pri rodinných domoch 

s podlahovou plochou väčšou ako 150 m2.  
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Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Výnos poplatku sa použije na úhradu kapitálových výdavkov 

súvisiacich so stavbami, konkrétne uvedenými v zákone vrátane nadobudnutia pozemku. Nakoľko 

v súčasnosti obec Bacúch nemá územný plán ani vyčlenené záujmové územie pre investičný rozvoj, 

taktiež v obci nie je evidovaný záujem stavebníkov o investičný zámer v obci, komisia má za to, že 

uvedené VZN v našej obci len prehĺbi negatívny dopad na záujem stavať na území obce Bacúch.  

Stanovisko komisie : Komisia životného prostredia a výstavby  neodporúča obecnému zastupiteľstvu 

uvedený návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj za takto nastavených podmienok v obci schváliť.  

 

Starosta – k stanoviskám komisie, ohľadom toho energetického certifikátu, nemáme to schválené 

v rozpočte, najprv to musí schváliť. 

  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 65/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.berie na vedomie  

stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo zasadnutia dňa 14.11.2016 k jednotlivým 

podnetom  

a)  žiadosť p. Adama Kováčika o odkúpenie pozemku 

b)  podnet Mgr. Martina Duraja „ Zateplenie obvodového plášťa ZŠ a MŠ v obci Bacúch“. 

c)  pripomienky Mgr. Martina Duraja a občanov k VZN o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc  

d)  stanovisko komisie k VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

12.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc 

 

Starosta obce požiadal p. Romanu Molentovú , aby prečítala dôvodovú správu  

    V zmysle § 2b obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Obecné 

zastupiteľstvo obce Bacúch sa uznesením č. 56/2016 zo dňa 29.09.2016  uznieslo na premenovaní 

ulice Chlp  ako časť už existujúcej ulice Farská a na ulicu Mlynská. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

prijať nariadenie o zmene názvu ulice. 

    V zmysle § 5 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, orientačné číslo sa určuje budove na účely 

orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému 

vstupu. Keďže doposiaľ určené názvy ulíc nemali orientačné čísla, je nevyhnutné pre účely orientácie 

dať do súladu názvy ulíc s pridelením orientačných čísel a ich označením.   

    Nariadenie obce rieši označenie ulíc a budov a predkladá vzory týchto označení. Orientačné čísla, 

ktoré sú vyznačené červenou farbou sú veľmi dôležité pre lepšiu orientáciu jednotiek záchrannej 

služby prvej pomoci, hasičov a pre poštových doručovateľov. Súpisné čísla označené čiernou farbou 

nie sú zoradené podľa umiestnenia domov v ulici. Tieto čísla slúžia na evidenciu a identifikáciu 

nehnuteľnosti na obecnom úrade a v katastri nehnuteľností. 
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Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Bacúch schváliť predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia obce o číslovaní stavieb a označovaní ulíc.                          

Predkladateľ  : Ing. František Kán, starosta obce 

p. Romana Molentová uviedla : K  prvému VZN, ktoré bolo vyvesené boli pripomienky zo strany 

občanov a tie boli JUDr. Hlinkom  zapracované. Zapracované boli :    

V § 2 obec  určila začiatok a koniec ulice, t.j. súpisným číslom . 

Slovo „stavieb“ bolo nahradené slovom „budov“, pretože terajšie znenie zákona už nehovorí 

o stavbách ale o budovách. 

V § 2 boli vypustené slová „ v jednotlivých častiach“, pretože obec sa nedelí na časti. 

V § 3 ods. 2 VZN sa doplnili slová „ tohto nariadenia “.  

V § 7 ods. 5 VZN je  uvedený konkrétny dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, nie však skôr ako 

15 dní od jeho vyvesenia.  

V novom VZN sú tieto pripomienky zapracované.  

Starosta – pripomienky, ktoré boli relevantného charakteru  boli zapracované JUDr. Hlinkom .  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 66/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 2b, § 2c a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o číslovaní budov a o označovaní ulíc bol 

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

zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 20.10.2016 a na internetovej 

stránke obce dňa 20.10.2016. 

II.schvaľuje 

a ) všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o číslovaní budov a o označovaní ulíc po 

pripomienkovaní 

b ) prvotné zabezpečenie tabuliek s orientačnými číslami na existujúce budovy v obci Bacúch na 

náklady obce  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Starosta uviedol  – o uvedenom VZN hovoril predseda komisie životného prostredia, kde komisia 

neodporúča VZN o miestnom poplatku za rozvoj  prijať. Starosta súhlasí s názorom komisie . 
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Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 67/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. c), § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov  

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o miestnom poplatku za rozvoj bol 

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

zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 07.11.2016 a na internetovej 

stránke obce dňa 07.11.2016. 

II. zamieta 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o miestnom poplatku za rozvoj  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

14. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov 

a voľno-časových aktivít v školskom roku 2016 - 2017 prečítala p. Romana Molentová.  

Vzhľadom k tomu, že financovanie záujmovej činnosti je cez obce, žiadajú o finančnú dotáciu na 

krúžkovú činnosť uskutočňovanú na Základnej škole Beňuš pre deti vo veku 6-15. Počet detí 

v školskom roku 2016/2017 s trvalým pobytom Bacúch , ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít 

usporiadaných ZŠ Beňuš je 28. Z tejto dotácie žiadajú poskytnúť na zabezpečenie činnosti 

záujmových krúžkov a voľno – časových aktivít za mesiace september 2016 – jún 2017 alikvotnú 

čiastku, tak ako v minulom školskom roku.    

Financovanie sa využije na zakúpenie pomôcok a materiálu, odmien pri súťažiach. Zabezpečenie 

regionálnej súťaže cezpoľného behu ( odmeny, občerstvenie ), workshopov, dopravy, vstupné na 

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

zápasy, kultúrne podujatia a pod.  

Starosta odporúča žiadosť schváliť, ale tak ako po uplynulé obdobia len v polovičnej sume, podľa   

počtu žiakov.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 68/2016 

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 06.10.2016 

schvaľuje 
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poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov 

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

(vychádzajúc z predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2016 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie t.j. suma  78,21 € na jedného žiaka za 

kalendárny rok) na obdobie september až december 2016 pre 28 žiakov navštevujúcich záujmové 

krúžky v sume 364,98 eur. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:  5 

Hlasovali za:  5  (  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                               Iveta Muchová  )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

16.  Diskusia  

 

p. Iveta Muchová – má sťažnosť od občanov ulice Mlynská, kde od kríža po most  je nedostatočné 

verejné osvetlenie, či by sa tam nemohol dať stĺp a tiež žiadali občania časti obce  od ihriska hore 

smerom ku horárni verejné osvetlenie aj miestny rozhlas. 

Starosta – berie na vedomie, môžete informovať občanov, keď prejde návrh do rozpočtu na 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v časti obce, kde doposiaľ nie je zrekonštruované, popri tom 

projekte by sa to mohlo zrealizovať. Nedá sa to urobiť živelne, musí tam byť nejaký postup. 

Zakomponujeme to do projektu na rekonštrukciu. Sám bol iniciátorom aby sa dokončia rekonštrukcie 

osvetlenia celej obce . 

p. Miroslav Nikel – chcel by reagovať na tú správu ohľadom zákona 211/2000 Z.z. poskytovanie 

informácií. Či nám nevznikne nejaká povinnosť prijať nového zamestnanca, alebo ako to ideme 

riešiť. Informácie sa týkajú až rokov 2006. 35 žiadostí za dva mesiace. Chce sa opýtať ako to 

zamestnanci stíhajú.  Zákon je taký a čo idem robiť ďalej . Aby nebol ohrozený chod obecného 

úradu.  

Starosta – je to právo. Je to jednoznačne záťaž na výkon a ešte k tomu prechádzame na nový 

informačný  systém DEUS. Výkon agendy prechádza do elektronického systému. Zamestnankyne 

aby dodržali termíny  sú zatiaľ ochotné pracovať po pracovnej dobe , počas víkendov, nie raz boli  

v sobotu. Odzrkadľuje sa to aj na fyzických a samozrejme zdravotných dispozíciách . Ťažko je 

predpokladať ďalší vývoj , v rámci odborných komisií, ktoré sú zriadené budeme iniciovať návrhy, 

ktoré by mali byť premietnuté do návrhu rozpočtu. Začína to mať fatálne dopady na zdravie.  

Ing. Jozef Duraj – chcel by sa vyjadriť k určitým záležitostiam na tomto sedení. Pán starosta, keď 

riadi toto obecné zastupiteľstvo, tak by si mu dovolil navrhnúť, keď   prerokujete jednotlivý  bod 

programu, treba si všímať či sa nehlásia aj obyvatelia obce k jednotlivým bodom programu.  Pretože 

pripomienkoval VZN ohľadom súpisných čísel a chcel do tohto bodu programu vstúpiť, ale starosta 

si nevšíma, že sa hlási. K tomuto VZN má výhrady. Komisia stavebná zasadala a urobila zápis 

a zverejnila na internetovej stránke obce Bacúch, bol čiastočný podotýka a potom bol stiahnutý 

a nevie prečo a nebol úplný, chýbala mu tam príloha vyjadrenie JUDr. Hlinku k ich pripomienkam. 

Rád by pripomienky od JUDr. Hlinku videl. Preto aj cez toto zasadnutie obecného zastupiteľstva 

žiada obecný úrad aby sme mu poskytli kópiu vyjadrenia JUDr. Hlinku k týmto informáciám. Čo sta 

týka VZN o súpisných číslach , píšete tam ulica Staničná, podotýka, že ulica Staničná je podľa 
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dopravnej značka mimo obce Bacúch a mohli by ste zvážiť aby to bola časť obce Staničná. Mali by 

ste navrhnúť aby tam bola umiestnená dopravná značka obce ,  časť Staničná. Môžete sa vyjadriť? 

Starosta – vyjadríme sa  po naštudovaní vašich požiadaviek, to sa nedá len tak. 

 

17. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Jančo  

 

Iveta Muchová 

 

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


