
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 31.03.2016 

Č.j. 2/2016 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 31.03.2016 o 18.00 hod.  

v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

P r e d s e d a j ú c i – starosta obce : 

Ing. František Kán 

 

P r í t o m n í : 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

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

Martin Duraj,  Anna Senková (prišla o 19.00 hod. ) 

 

N e p r í t o m n í  : 

 

O s p r a v e d l n e n í : 
 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

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

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

 
Program ( schválený po  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.   Správa hlavného kontrolóra obce o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015 

7.   Informácia o činnosti obecného úradu  

8.   Informácia o vykonanej inšpekcii práce zo strany Inšpektorátu práce Banská Bystrica 

9.   Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

obce  

10. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

12. Určenie platu starostovi obce 

13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016  

14. Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska 

15. Interpelácia  

16. Diskusia 

17. 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 6 poslanci. Poslankyňa p. Anna Senková bola ospravedlnená , meškala,  prišla o 19.00 

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 zasadnutia sa bude robiť zvukový 

záznam.  

 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.03.2016   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol poslancom 

doručený v predstihu k naštudovaniu.  

Mgr. Martin Duraj –  sa dožaduje o doplnenie bodu  programu  interpelácie v zmysle  § 27 ods. 1 

písm. d ) piata časť Rokovacieho poriadku, kde  má byť  na interpelácie poslancov vyhradený 

samostatný bod v programe každého zasadnutia  obecného zastupiteľstva.  

Starosta dal hlasovať o zaradení bodu Interpelácia  do programu   

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  5  (   Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko  Šándor,  

                                Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 1 ( Ing. Peter Piliar ) 

                   zdržali sa: 0 

 

Bod interpelácia bol zaradený do programu 

 

Starosta dal hlasovať za  doplnený program o bod Interpelácia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko  Šándor,   

                              Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
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Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6   (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2016 

 

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

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Miroslava Nikla a Ivetu Muchovú za overovateľov zápisnice.  

 

4. Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta predniesol návrh na určenie predsedu a členov   návrhovej komisie .  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2016 

 

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

za predsedu návrhovej komisie, Stanislav Jančo a Mgr. Martin Duraj za členov návrhovej komisie. 

 

5. Kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

konaného dňa 21.01.2016 uznesenie č. 11/2016- Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 

s Agrospoločnosťou  Polomka, s.r.o.. Zmluva je podpísaná a zverejnená. 

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015 

 

Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce Bacúch uviedla, že kontrola bola vykonaná podľa 

plánu hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.  Kontrola bola zameraná na dodržiavanie správnosti 

vypĺňania záznamov o prevádzke motorových vozidiel. Kontrola sa ďalej zamerala na množstvo 

vykázaných PHM, či súhlasí s množstvom zakúpenej PHM. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              
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                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.15/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015. 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 - dňa 24.03. 2016 bol na stavbe „ I/66 Polomka – bodová závada “ kontrolný deň. Stavba sa 

realizuje v časti obce rázcestia pri ulici Staničná.  Od 13.4.2016 sa bude prekladať stĺp vysokého 

napätia a z toho titulu sa bude vypínať elektrické energia  v obci. Z dôvodu prekladania stĺpu nám 

hrozí, že drevený prístrešok na rázcestí budeme musieť demontovať. Hľadajú sa riešenia podľa  

projektového zamerania . Ak by sme boli nútení ho demontovať , preložíme ho niekam inam.   Pri 

realizácií stavby našli kanál, ktorý by sme v budúcnosti mohli využiť ako priechodku v prípade ak 

by sa predlžoval vodovod do časti obce Staničná.  

- predložili sme dva projekty na Pôdohospodársku platobnú agentúru  z Programu rozvoja vidieka  

na projekty Kamerový systém v obci Bacúch a Stavebné úpravy na dome smútku . Jednali sme so 

Stredoslovenskou energetikou - Distribúcia, a. s., o možnosti umiestnenia kamier na ich stĺpy.  

- starosta porovnával spotrebu paliva za roky 2014 a 2015 odkedy sa vykuruje novou pecou na 

štiepku a vyšla mu priemerná úspora za dva roky cca 8000 eur 

- dochádza k zaplavovania kanalizácie na ulici B. Němcovej . S kanalizáciou sa  nepohneme, kým 

sa nevybuduje prepoj medzi ulicou Hlavná a B. Němcovej. Došlo k zmene projektu pred 

dokončením, prepoj  sa neurobil, ale urobilo sa o to viac kanalizácie na ulica Hlavná od domu č. 

286 až 283. Firma Combin urobila analýzu kanalizácie na ulici B. Němcovej , ale takéto analýzy 

potrebujeme aj na zvyšnú kanalizáciu a hlavne kanalizačný zberač. Ale na to musíme vyčleniť 

financie z rozpočtu. Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s starosta požiadal o zahrnutie 

obce Bacúch ulicu Chalupkova do investičného programu na rok 2016, nakoľko je to 

najporuchovejšia ulica v obci .   Ulica Chalupkova bola zahrnutá na rok 2016 do investičného 

programu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale teraz je tu otázka, či sa bude budovať len 

vodovod bez kanalizácie. Na kanalizáciu nemáme finančné prostriedky a či dáme z vlastných 

zdrojov alebo budeme čakať, kým vyjde výzva. Môže dôjsť k tomu, že teraz urobíme vodovod 

a potom sa dorobí kanalizácia , ak budeme čakať na kanalizáciu vodovod sa oddiali.   

- zberný dvor na projekte sa robí. Obec je pod 1000 obyvateľov a to znižuje šancu získať financie.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, Ing.  Zdenko Šándor,  

                               Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.16/2016 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informácie v nasledovnom členení: 

-o prekládke  VN stĺpa na ulici Staničná  a z tohto titulu vypínanie elektrického vedenia v obci 

od 13.4.2016 

-úspora obce pri vykurovaní štiepkou  

-možnosti doriešenia kanalizácie v obci Bacúch 

-rekonštrukcia vodovodu na ulici Chalupkova  

 

8. Informácia o vykonanej inšpekcii práce zo strany Inšpektorátu práce Banská Bystrica  
 

Starosta uviedol, že Protokol o výsledku inšpekcie práce vykonanej 11.02.2016 Inšpektorátom 

práce Banská Bystrica zameranej na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia zo dňa 24.02.2016 bol poslancom doručený v predstihu  k naštudovaniu.  

Nedostatky, ktorá sa dali odstrániť sú už odstránené, ale niektoré nedostatky ( rozvádzač kotolne 

nie je vybavený schémou zapojenia ) sa odstrániť nedá. Prebieha komplexná revízia 

elektroinštalácie budovy kultúrneho domu, príslušný rozvádzač bude vybavený schémou 

neodkladne po jej vykonaní. Obsluha kotolne má kuričský preukaz na obsluhu parných kotlov IV. 

triedy na plynné palivo . V kotolni obsluhuje teplovodný kotol V. triedy na pevné palivo, ktorý nie 

je v rozsahu jeho kuričského preukazu oprávnený obsluhovať.  Do pece na pevné palivo sa kúrilo 

4 krát , inak sa stále vykuruje  pecou na štiepku.  

Mgr. Martin Duraj – dva krát upozorňoval , máme technika bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, 

platíme ho. Zodpovedný za zamestnanca  je starosta , prečo nekonal, keď zamestnanec nemal 

školenie . Starosta prijíma zamestnanca, určí ho v nejakej činnosti  a je zodpovedný , prečo 

nekonal ako mal, porušuje zákon.  Má podpísanú hmotnú zodpovednosť, vedú sa v kotolni 

predpísané záznamy ?  Predchádzajúci kurič mu tvrdil, že v peci sa spaľoval odpad a znečisťovalo 

sa ovzdušie . Videl to aj na vlastné oči . 

  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Šándor,  Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

a)informáciu o inšpekcii práce vykonanej dňa 11.02.2016 Inšpektorátom práce Banská Bystrica 

zameranej na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri    

práci a nedostatky prerokované s Inšpektorátom práce Banská Bystrica spísané  Protokolom 

zo dňa 24.02.2016 

b)prijaté opatrenia, ktoré obec prijala k odstráneniu nedostatkov 

 

9. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

obce  
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Ing. Peter Piliar predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie , ktoré sa konalo 29.3.2016 za účelom Oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2015.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.18/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce zo 

dňa 29.03.2016 z titulu povinností starostu obce vyplývajúcich z ustanovení čl. 7 ods. 1 a 2 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

10. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov 

a voľno-časových aktivít v roku 2016 prečítala p. Romana Molentová. Po legislatívnej úprave od 

1.1.2013, 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 

v školskom roku 2015/2016 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 január – jún 2016 alikvotnú čiastku, tak ako v minulom roku.    

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel , Mgr. Martin Duraj)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.19/2016 

 

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 26.01.2016 
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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 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 január až jún 2016 pre 23 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

v sume 449,71 eur. 

 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

 

p. Romana Molentová prečítala dôvodovú správu , kde sa uvádza, že hlavným dôvodom návrhu 

zvýšenia úhrad zo sumy 1,00 eura na hodinu na sumu 1,50 eur za poskytovanie opatrovateľskej 

služby je predovšetkým regulovať nevyhnutnú potrebu spojenú s poskytovaním sociálnych služieb 

v obci a zároveň optimalizovať výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú 

službu  

p. Stanislav Jančo - finančná komisia prejednala dopad zvýšenia úhrad za poskytovanie 

opatrovateľskej služby. Konštatovala, že toto opatrenie je nepopulárne vzhľadom na štruktúru 

potreby občanov obce, ale zároveň je nevyhnutné vzhľadom na nárast ekonomicky oprávnených 

nákladov. Finančná komisia doporučuje schváliť predložený návrh VZN, ktorým sa zvyšuje 

úhrada za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby na 1,50 eur.  

p. Senková – čo sa stane s opatrovateľkami keď nezisková organizácia skončí ? 

Ing. Jančová –keď projekt neziskovej organizácii skončí zoberie obec klientov pod obce, obec je 

povinná. Neziskové organizácie sú pružnejšie ako obce, vedia zabezpečiť aj zdravotné pomôcky 

pre klientov, zastupovanie opatrovateľov. 

Ing. Peter Piliar – z hľadiska užívateľa opatrovateľskej služby sa mu zvýšenie  o 0,50 eur zdá 

drastické, ale ako poslanec si je vedomí , že  je potrebné využiť fondy.  Nie je isté či budú môcť 

už od 1. mája prejsť pod neziskovú organizáciu.  

p. Stanislav Jančo – na finančnej komisii riešili, či zvýšiť na 1,30 alebo 1,50 eur za hodinu. Ide 

o to aby klienti prestúpili pod neziskovú organizáciu, ktorá je flexibilná , vie zabezpečiť aj 

zastupovanie opatrovateľa. 

Ing. Zdenko Šándor – ak odsúhlasíme zvýšenie ideme proti opatrovateľom. 

p. Romana Molentová – neriešia sa opatrovatelia ale opatrovaní. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  5  (  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel ,  

                               Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa:   2   ( Anna Senková, Ing. Peter Piliar ) 

 

Uznesenie č.20/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 

písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a § 80 písm. e) 

bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
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o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“)  

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby 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 a na internetovej stránke obce 

dňa 16.03.2016 

II.schvaľuje 

 všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce 

Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby s účinnosťou od 1.5.2016. 

 

12. Určenie platu starostovi obce 

 

p. Roman Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú vypracoval JUDr. Stanislav Hlinka, 

advokát.  

p. Stanislav Jančo predseda finančnej komisie predniesol stanovisko finančnej komisie 

k prejednaniu platu starostu . Obec v predchádzajúcom období zhodnotila majetok v celkovej 

výške cca 630 tis. eur, jedná sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia, technické zhodnotenie 

kotolne, rekonštrukcia futbalového ihriska a zateplenie budovy školy. Teraz sa zameriava na 

získanie finančných prostriedkov na obecný kamerový systém, stavebné úpravy na dome smútku 

a zriadenie zberného dvora.  Finančná komisia navrhuje zvýšiť plat starostovi obce o 20 %. 

Mgr. Martin Duraj – on nesúhlasí so zvýšením platu starostovi, nakoľko obec prichádza o značné 

finančné prostriedky, je to predmetom nejakého šetrenia . Starosta nedodržuje zákon 

o informáciách , zavádza a uráža poslancov, neplní uznesenia, zavádza občanov, nedodržuje plán 

hlavných úloh obce,  nekoná ako má, dovrzal verejné obstarávanie, nekoná pre obec. 

p. Miroslav Nikel – aj pri vykurovaní  sa ušetrilo cca 8000 € a zvýšenie platu bude starostu 

inšpirovať.   

Ing. Zdenko Šándor – je za zvýšenie platu o 20 % . Chvália nás aké máme ihrisko. Obec funguje, 

nie je zadlžená. Máme financie a všetci vieme, aký bol stav predtým . 

Mgr. Martin Duraj – sú priority obce. Starosta tvrdí, že ušetril , lebo nič pre obec neurobil. Hlavná 

priorita je  kanalizáciou. Predkladá kamerový systém, ale poslanci ho neodsúhlasili. Prišli sme 

o peniaze na ihrisku.  

p. Miroslav Nikel – na kamerový systém sa zatiaľ podal len projekt a ešte nevieme či ten projekt 

prejde a už riešime ako bude obec participovať . 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  6  ( Anna Senková,  Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing.  Zdenko  Šándor,                        

                               Miroslav Nikel , Ing. Peter Piliar )              

                proti : 1  ( Mgr. Martin Duraj ) 

                   zdržali sa:   0 

 

Uznesenie č. 21/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.  berie na vedomie, že  
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Štatistický úrad Slovenskej republiky listom č. 610-789/2016 z  8.3.2016 potvrdil priemernú 

mesačnú nominálnu mzdu  zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej republiky v roku  2015, ktorá 

dosiahla 883 € 

II.  rozhodlo  

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

predpisov a  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostovi obce 

o 20 % od 1.4.2016  

 

13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016  

 

p. Stanislav Jančo predseda finančnej komisie prečítal stanovisko komisie k návrhu rozpočtového 

opatrenia k zmene rozpočtu . Jedná sa o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov v celkovej sume 10.653 eur. Komisia navrhla doplniť rozpočtové opatrenie oproti 

zverejnenému návrhu so zvýšením vyšších príjmov a výdavkov v celkovej sume vo výške 14.571 

eur t.j. navýšenie o 3.918 eur.  

Mgr. Martin Duraj – k presunom nemá nič, len chce upozorniť, že návrh rozpočtových opatrení 

pred schvaľovaním má byť zverejnený na mieste obvyklom a na informačnej tabuli zverejnený 

nebol . 

Ing. Janka Jančová - návrhu rozpočtového  opatrenia bol zverejnený v súlade s našim interným 

predpisom (Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce Bacúch), 

to je na 15 dní pred  rokovaním na internetovej stránke obce, o čom informovala finančnú 

komisiu. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

Hlasovali za:  7  (  Anna Senková, Iveta Muchová, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar,  

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel, Mgr. Martin Duraj )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 22/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie k návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

II.schvaľuje 

návrh  na zmenu rozpočtovým opatrením v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

neskorších predpisov povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 14.571 

eur. 

 

14.  Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska 

 

Starosta – dohoda o spolupráci pri využívaní a prevádzkovaní futbalového ihriska obce Bacúch 

bola poslancom doručená k naštudovaniu . Na ihrisku boli prevedené terénne úpravy za tribúnou. 
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Po dohode s Ing. Borošom,  ktorý nám vypustil pozemok  sa pripravuje tréningové plocha na 

ktorej budú môcť trénovať aj hasiči. Ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú okolo ihriska.   

Mgr. Martin Duraj – z tejto dohody nič nevie. Pozrel ju aj nejaký právnik ? Je ihrisko v súlade 

s odsúhlaseným projektom ? Dohoda neobsahuje žiadne finančné benefity. Kto má prevzatú 

hmotnú zodpovednosť ? Má to niekto  fyzicky písomne prevzaté ?  S dohodou súhlasili aj 

futbalisti ? 

p. Tomáš Medveď – výbor futbalového klubu ho poveril a od roku 2015 vedie presnú evidenciu, 

koľko sa zakúpilo trávy, hnojiva, postrekov. Evidenciu vedie od 04.06.2015.  

Ing. Janka Jančová – v rozpočte máme 3000 eur ak sa náklady prekročia, bude sa krátiť dotácia 

futbalistom. Zodpovednosť má údržbár. Kľúče a tiež zodpovednosť sa dá podpísať p. Mariánovi 

Piliarovi. Ihrisko je obecné a náklady budú mať aj futbalisti.    

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   7 

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

                              Ing.  Zdenko  Šándor, Miroslav Nikel )              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 (  Mgr. Martin Duraj ) 

 

Uznesenie č. 23/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

doporučuje 

starostovi obce Bacúch podpísať Dohodu o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska s FK 09 

Bacúch 

 

15. Interpelácia  

 

Mgr. Martin Duraj – rokovací poriadok prečo sa porušuje  § 11 príprava zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Spravidla 21 dní pre konaním zastupiteľstva zasadá. Nezasadal ani raz 

Starosta – vyjadri sa písomne do 15 dní 

Mgr. Martin Duraj – včera videl v obci, že obecné auto šoféroval cudzí človek,  pýta sa či bol 

oprávnený šoférovať obecné auto 

Starosta – nakoľko na obecnom aute identifikoval poruchu oslovil mechanika , ktorý bral obecné 

auto na opravu . Mechanik zistil viac závad, ktoré bude opravovať na budúci týždeň a následne 

opravu vyfakturuje.   

Mgr. Martin Duraj – v októbri bola faktúra 700 eur na práce strojom, kto povolil uhradiť faktúru 

za práce na stroji. Starosta svojvoľne porušil finančnú politiku. Zrušme aj všetky všeobecne 

záväzné nariadenia  nech si starosta robí čo chce.  

p. Tomáš Medveď- futbalisti oslovili aj Mgr. Duraja aby im pomohol osloviť Ing. Boroša 

ohľadom pozemkov, ktoré by prenechal futbalistom na trénovanie. Starosta je v tom nevinne. Mali 

príležitosť využiť práce buldozérom  na úpravu uvedeného pozemku. Práce vybavili za 50 eur/ 

hodinu, čo je dobrá cena a urobil to poctivo.  Práce mali zaplatiť futbalisti , ale nemali financie  
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16. Diskusia   

 

p. Miroslav Nikel – upresnime si  ako je to s kanalizáciou. Ak by sme chceli kanalizáciu 

sprevádzkovať, musíme najprv urobiť prepoj ulice Hlavná a Boženy Němcovej . Máme projekt aj 

odhadovanú sumu nákladov. Vedeli by sme to prepojiť z vlastných zdrojov. Skúšku na 

kanalizačné potrubie, ktoré robila firma Combin máme. Musíme urobiť skúšku potrubia 

kanalizačného zberača od Mlyna po ČOV. Starosta by mohol pripraviť rozpočet na prepoj a do 

vtedy rozbehnúť s firmou Combin  skúšky kanalizačného zberača. Vedeli by sme na čom sme  a či 

to dokážeme zaplatiť z vlastných zdrojov. Na ulicu Chalupkova máme peniaze len na vodovod 

a museli by sme sa rozhodnúť, či sme ochotní dať na kanalizáciu aj z vlastných zdrojov . Je za to 

aby sa spustila kanalizácia, ktorá je už vybudovaná. 

Ing. Peter Piliar – urobiť vodu na Chalupkovej aj bez kanalizácie.  Kanál pôjde aj tak cez cestu. 

Starosta –  urobiť rozpočet na vybudovanie prepojenia kanalizácie  medzi ulicami Hlavná a B. 

Němcovej, urobiť rozpočet na audit potrubia ulica Hlavná odbočka k ČOV a na ulici Chalupkovej 

len vodu bez kanalizácie 

p. Beáta Králová – požiadala ju jedná pani, aby sa  opýtala, či by sa obecné auto nemohlo 

využívať ako sociálny taxík, nakoľko sa nemá ako dostaviť na lekárske vyšetrenie. Starých ľudí 

veľmi trápi,  že zvyšujú poplatok za opatrovateľskú službu, keby poslanci vedeli ako ich to trápi, 

tak by ten poplatok nezvýšili. Starosta chodí na jednania, nech presadia starostovia zmenu zákona  

aj vo vláde, starí ľudia sa cítia nepotrební a zbytoční.  

Starosta – zákon neumožňuje využívať obecné auto ako sociálny taxík. Starostovia jednajú a 

podávajú návrhy na zmenu zákonov. Naposledy iniciovali  zmenu zákona o daniach a poplatkoch. 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Jozef Duraj , ale poslanci mu neudelili slovo.  

 

17.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Miroslav Nikel   

 

Iveta Muchová 

 

 

 

 

 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 
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