
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 22.02.2018 

Č.j. 1/2018 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 22.02.2018 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

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

Ing. František Kán 

 

P r í t o m n í : 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel, Anna Senková,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Iveta 

Muchová 

 

N e p r í t o m n ý  : 

Mgr. Martin Duraj – poslanec 

 

O s p r a v e d l n e n ý : 

Mgr. Martin Duraj - poslanec 

 

 

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 

 

Program   :   
 

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Informácia o činnosti obecného úradu  

6.Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

7.Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

8.Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 

9.Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce  

10.Žiadosť ZŠ Beňuš o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie   

11.VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

12.Rozpočtové opatrenie 1/2018 

13.Interpelácia poslancov 

14.Diskusia 

15.Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. František Kán. Privítal prítomných 

a ospravedlnil poslanca Mgr. Martina Duraja, ktorý svoju neúčasť písomne ospravedlnil. Oznámil, že 

obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne.   Poslanci obecného zastupiteľstva boli na 

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

prítomní 6 poslanci.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

Na úvod sedenia oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ a tiež 

prítomný občan obce Bacúch Ing. Jozef Duraj, bude robiť videozáznam ( dôvod nebol uvedený ) 

 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.02.2018  
 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a  dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6   ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo, 

                                 Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý  pod č. 1/2018. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  u r č u j e : 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľku zápisnice   

b) Miroslav Nikel a Iveta Muchová za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo,  

                                      Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)           

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 2/2018. 
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4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch volí: 

Ing. Zdenko Šándor za predsedu návrhovej komisie, Anna Senková a Stanislav Jančo za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková,   

                                   Ing. Zdenko  Šándor, Iveta Muchová)                

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 3/2018. 

 

5. Informácia o činnosti obecného úradu  
 

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

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

-  Poskytovanie sociálnej starostlivosti zo strany obce, narástol počet žiadostí o opatrovanie  občanov 

čo má značný vplyv na zvýšenie nákladov . Narážame na personálne problémy. Do rozpočtu na 

budúci rok treba riešiť tento nárast.  

-  Mnohí občania sa sťažuje na psov hlavne na bojové plemená. Aj keď psy sú na pozemku majiteľa 

ale nie sú zabezpečené proti úniku. Dlhoročných dobrých susedov dokáže rozhádať jeden pes. 

-  Podali sme žiadosť na Úrad vlády o  nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko . Prvá výzva 

bola zrušená. 

-  Prišlo zamietavé stanovisko ohľadom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z Ministerstva vnútra. 

Riadiaci orgán vyhodnotil náklady nie ako bežnú údržbu ale  posúdili ako zhodnotenie budovy, 

kapitálové výdavky. Je nutné spracovať projektovú dokumentáciu. Zajtra sa opýta projektanta, 

ktorý nám pripravuje projektovú dokumentáciu na cestičku v cintoríne, či by urobil projekt aj na 

hasičskú zbrojnicu. Je šanca cez novú výzvu získať financie. 

-  Na jeden rok odhlásil  nákladnú Aviu vyklápač  z evidencie. Je kedykoľvek možné ju nanovo 

spojazdniť a používať. 

-  Problémy ohľadom ihriska boli konzultované s dvoma odborníkmi  čo sa týka trávy a podkladu , 

Bolo identifikované , že ihrisko bolo  veľmi zhutnené, fragmentácia podložia je dobrá. Je potrebné 

urobiť nevyhnutnú údržbu zapieskovaním  a prevzdušnením trávnika.   

-  Stromy , ktoré sa nachádzali  pri budove č. 11 a sme vyrúbali. Výrub realizovala firma, ktorá ma 

na to oprávnenie. Časť dreva sa spáli a časť odloží v dome č. 238 

-  Čaká nás rozhodnutie o súhlase so zmluvou , ktorá rieši prepojenie  kanalizačného potrubia na 

kanalizačný zberač v rámci rekonštrukcie mosta. Cena vychádza s projektovej dokumentácie 

stavby . Pôvodná cena bola vyššia. Je potrebné stanovisko poslancov . V prípade, že obecné 

zastupiteľstvo nebude súhlasiť s prepojením v rámci rekonštrukcie mosta nebude tento objekt 

vybudovaní v rámci tejto rekonštrukcie. Za súhlas považujú uznesenie obecného zastupiteľstva. 
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V prípade potreby sa zvolá mimoriadne obecné zastupiteľstvo. Teraz potrebuje len predbežný 

súhlas aby mohol pokračovať v jednaní a uznesenie sa bude prijímať až bude stanovená suma.  

-  Doplnili sme doklady potrebné ku kolaudácií ČOV.  

-  Veľa času trávime odpoveďami v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu obce Bacúch ako aj iné informácie: 

-zvýšený dopyt občanov na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 

-sťažnosti občanov na majiteľov v súvislosti  s držaním agresívnych a bojových psov  

-bola podaná žiadosť na Úrad vlády o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko  

-MV SR neschválilo žiadosť na projekt „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch“ 

-dočasné vyradenie nákladného vozidla AVIA z evidencie vozidiel na 1 rok 

-konzultácie s odborníkmi ohľadne údržby futbalového ihriska  

-výrub stromov pri bývalej jedálni (budova č. 11) 

-informácie o prepojení kanalizácie vetvy BA ulica Hlavná s možnosťou investičných prác cez 

BBSK 

-Okresný úrad Brezno, životné prostredie – doplnenie dokladov ku kolaudácií ČOV 

-zvýšený počet žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková,  

                                  Ing. Zdenko  Šándor, Iveta Muchová)   )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 4/2018. 

 

6. Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

 

Zápis o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 prečítala p. Molentová. Obstaraný 

majetok v priebehu roka 2017 bol zaradený do majetku obce . Na vyradenie neboli navrhnuté žiadne 

položky. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo,  

                                     Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)           

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 5/2018 

 

7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

 

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 a tiež zoznam povinností hlavného 

kontrolóra vyplývajúcich z interných predpisov obce prečítala p. Molentová . Hlavná kontrolórka 

obce nebola prítomná , bola ospravedlnená. Správa a zoznam povinností boli zverejnené. 

Kontrolovala pokladne, pokladničné doklady, prijaté a vydané faktúry, uznesenia, miestne dane 

a poplatky, smernice o používaní motorových vozidiel, účtovanie sociálneho fondu, účtovanie miezd, 

plnenie povinnej školskej dochádzky, dochádzku . V roku 2017 vykonala 42 kontrol.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

 

a)Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

b) Zoznam povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z interných predpisov obce 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo,  

                                      Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)           

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 6/2018. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 

 

Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 prečítala p. Molentová . Hlavná kontrolórka Ing. 

Bridišová nebola prítomná, bola ospravedlnená. Plán kontrolnej činnosti na rok 2018 bol zverejnený .  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať:  

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na kalendárny rok 2018 s doplnením: 

-vykonať kontrolu zákonnosti  verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá 

prebehla v roku 2017 a cenových ponúk v priebehu roka  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo,                                             

                             Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)           

          proti : 0 
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    zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 7/2018. 

 

9. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce 

  

Predseda komisie Ing. Peter Piliar prečítal zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

starostu obce , ktorý bol zverejnený.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 14.02.2018 

z titulu prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov za rok 2017.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková,   

                                   Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 8/2018. 

 

10. Žiadosť ZŠ Beňuš o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie   

 

Starosta uviedol , že na podateľňu obecného úradu obce Bacúch bola doručená žiadosť Základnej 

školy Beňuš o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch 

formou krúžkov a voľnočasových aktivít na obdobie január až jún 2018 v počte  detí 31.  

  Obec Bacúch vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch pre Základnú školu Beňuš, ktorá sa aktívne 

uchádza o takúto formu podpory. Pre Základnú školu Beňuš obec v rozpočte na rok 2018 vyčleňuje 

na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci 40% dotácie to je 37,033 Eur na jedného 

žiaka na kalendárny rok.  

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Základnú školu 

Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na 

žiaka  pre rok 2018 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 40% príspevku na obdobie 

január až jún 2018, čo činí príspevok vo výške 574,02 Eur 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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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 19.01.2018 

 schvaľuje 
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 40 % dotácie  ( 

vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2018 vo výške 84,167 € 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok) na 

obdobie január až jún 2018 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 574,02 eur. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková,   

                                  Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)              

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 9/2018. 

 

11. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb aj s dôvodovou správou boli 

zverejnené . Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo všeobecne záväzné nariadenie č.3/2003  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „VZN“). 

      Od schválenia  súčasného VZN došlo k zmene zákona, v dôsledku čoho je potrebné zosúladiť 

skutočný stav s právnym stavom. 

     Podľa § 4 ods. 3 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obec pri výkone samosprávny najmä plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára 

podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 

     Podľa súčasnej platnej právnej úpravy už nemožno  určiť pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb pre jednotlivé druhy zariadení, tak ako to je v súčasnom VZN.  Taktiež nie je 

možné stanoviť výnimky prevádzkového času a stanovenie podmienky minimálnej otváracej doby. 

     Podľa súčasnej platnej právnej úpravy obec môže len všeobecne určiť pravidlá – času predaja 

a času prevádzky v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od – do, v prevádzkach služieb 

v časovom rozmedzí od – do. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností, starosta obce Bacúch predkladá Obecnému 

zastupiteľstvu  návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzniesť sa na predloženom návrhu 

nariadenia.  

      Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore 

s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 1 zákona č. 

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

I.konštatuje, že 
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návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce Bacúch dňa 05.02.2018. 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času 

predaja prevádzky služieb.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková ,  

                                   Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)                    

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 10/2017. 

 

12.Rozpočtové opatrenie 1/2018    

 

Dôvodovú správu prečítala p. Molentová : 

Dôvodom  rozpočtového opatrenia sú: 

- úpravy rozpočtovania v súvislosti s financovaním Základnej školy Bacúch podľa normatívneho 

rozpisu na počet žiakov a pridelenia finančných prostriedkov na asistenta učiteľa. Zároveň 

o zosúladenie rozpočtovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce. To je,  mzdové 

náklady vrátane odvodov do poistných fondov na Základnú školu by boli pokryté financiami zo 

štátneho rozpočtu a prevádzkové náklady vo výške 8550 eur by boli financované z rozpočtu obce. 

-vyčlenenie prostriedkov vo výške 1500 eur na projektovú dokumentáciu v súvislosti s možnosťou 

doriešenia projektu „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice“. 

-Vyčlenenie prostriedkov na externú zodpovednú osobu a náležitosti vyplývajúce zo zákona 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vo výške 1500 eur. 

 Navýšené rozpočtované výdavky budú pokryté prebytkom bežného rozpočtu. 

 
Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s § 14 ods. 2) písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018, povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)   

                                  Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová)                    

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 11/2018 
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13.Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

14. Diskusia  

 

p. Ján Cesnak – oslovil ho bývalý občan z Bacúcha, ktorý sa opýtal, že prečo na pomníku padlých 

občanov obce nie sú zapísaní a občania, ktorí padli v I. svetovej vojne a či by sa tam nemohli 

dopísať. A ešte, že mu niekto ukradol zbernú nádobu na odpad. 

Ing. Jozef Duraj – je zarážajúce , že pán starosta neoznamuje všetky relevantné skutočnosti . Včera 

mu obyvateľ obce oznámil, že z prečerpávacej stanice a tiež zo šachty pred p. Piliarovou vyteká 

splašková odpadová voda. Oznámil to starostovi a išiel sa tam pozrieť. Stretol tam starostu 

a namiesto toho aby mu starosta poďakoval , urážal ho . Najviac ho zaujímalo kto mu to povedal. 

Chce sa opýtať aké opatrenia starosta prijal aby odstránil poruchu , nakoľko splašková voda vyteká aj 

dnes. Nech sa starosta vyjadrí a môžu sa vyjadriť aj poslanci.  

Starosta – zatiaľ sa vyjadrovať nebude, predpokladá že to už oznámil  inšpekcii životného prostredia, 

ktorá ho už kontaktovala a bude to predmetom konania . 

p. Miroslav Nikel – ako si je Ing. Duraj istý , že je to splašková odpadová voda . On tam bol , pozeral 

to a podľa neho sú to balastné vody.  

Ing. Duraj Jozef – opýtal sa či poslanci videli monitoring. Na CD je stará aj nová kanalizácia a je 

zrejmé, že občania sú napojení  . Opýtal sa či sú poslanci spokojní, že to vyteká. Nech sa dá urobiť 

rozbor, je tam smrad. Aj miestne jarky v akom sú stave, na ulici Smreková je v jarku povlak, nech sa 

prídu poslanci pozrieť on neklame. Ako sa k tomu staviate. Vôbec vás to nemrzí.  

p. Miroslav Nikel – je urobený monitoring ale nie na všetky vetvy a pýta sa Ing. Duraja , ktorú vetvu  

kanalizácie myslí .  

p. Branislav Bevelaqua – nech Ing. Duraj zoženie peniaze a urobíme kanalizáciu v celej obci, napoja 

sa všetci občania. Je jednoducho sa rozprávať. Nevyrieši to ani štát a nie obec.   

Starosta – opýtal sa poslancov či  majú ešte niečo do diskusie a keďže nie diskusiu ukončil .   

 

15. 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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