
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 23.08.2017 

Č.j. 3/2017 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.08.2017 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

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

Ing. Zdenko Šándor 

 

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 – poslankyňa, Mgr. Martin Duraj - poslanec 

 

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  : 

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

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

 

Program   :  

 

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

7.Informácia o činnosti obecného úradu 

8.Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

9.Hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2017 

10.Predloženie žiadosti o dotáciu – Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

2017 

11.Rozpočtové opatrenie 5/2017 

12.Dohoda o spolupráci medzi OZ Hasiči Bacúch a Obcou Bacúch 

13.Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti 

14.Interpelácia poslancov 

15.Diskusia 

16.Záver   
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K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Ing, Zdenko Šándor. Privítal 

prítomných a ospravedlnil neprítomnosť starostu obce , ktorý sa zasadnutia nezúčastnil zo 

zdravotných dôvodov. Ospravedlnil tiež  poslankyňu Annu Senkovú a poslanca Mgr. Martina Duraja. 

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 5 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 23.08.2017  
 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a zároveň požiadal poslancov 

o doplnenie bodov za bodom 11 a to  bod 12 :  Dohoda o spolupráci medzi OZ Hasiči Bacúch 

a Obcou Bacúch a bod 13 : Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej 

činnosti.  Predsedajúci dal hlasovať za  schválenie  programu  zasadnutia: 

 

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

Bacúch s doplnením bodov : 

-    Dohoda o spolupráci medzi OZ Hasiči Bacúch a Obcou Bacúch 

-    Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý  pod č. 34/2017. 

 

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 Stanislav Jančo  za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 35/2017. 

 

4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v o l í: 

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

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                   Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 36/2017. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

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

uznesenia zo dňa 23.05.2017. Uznesenie č.28/2017 zverejnenie  predbežnej informácie o prenájme 

nehnuteľností budovy č. 11 a č. 244,245  vo vlastníctve obce na internetovú stránku obce- splnené. 

Ďalej previesť nevyhnutnú údržbu a  opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 a garážou č. 536 – 

nesplnené. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

 

Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce Bacúch predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2017.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh  uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 18 f ods. 1) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                   Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 37/2017. 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Ing. Zdenko Šándor prečítal správu o činnosti obecného úradu, ktorú vypracoval starosta obce : 

 

1.Výpoveď p. Vladimíra Bubelínyho – k 31.8.2017. Náhrada p. Ladislav Piliar od 1.9.2017 cez 

ÚPSVaR § 50j. Okrem neho na tento istý paragraf nastúpi aj Jozef Peniak na pomocné práce, 

vzhľadom na nízky počet nezamestnaných zaradených na VPP. 

2. Realizované bolo oplotenie cintorína – vlastná réžia, aj s novou bránou - dodávateľsky. 

3. Prístrešky pre cestujúcich na križovatke aj s opravou dlažby –hotové. 

4. Projektová dokumentácia na verejné osvetlenie je dodané a projekt sa posunul do etapy verejného 

obstarávania. Odborný dohľad zostane u p. Petra Piliara.  

5. Boli vymaľované interiéry budovy MŠ a ZŠ. Nalakované boli aj sokle a vstup do budovy vrátane 

vstupu do suterénu. 

6. Na základe skúseností z prevádzky ihriska bola dodávateľovi stavby doručená reklamácia týkajúca 

sa hlavne problematiky nedostatočného vsakovania dažďovej vody a jeho odvodu cez drenáž. 

Tomáš Medveď odporučil vykonanie apretácie. Tento krok sa však musí vzhľadom na záručné 

podmienky negociovať s projektantom. Taktiež musí byť s projektantom odkonzultované 

umiestnenie solárneho ohrievača vody. 

7. Ozvučenie KD – základný popis technologického zabezpečenia ozvučenia bol odovzdaný na 

prekontrolovanie p. Šándorovi a Niklovi. Následne boli dohodnuté kroky na ďalší postup.  

8. Na úrad vlády bol podaný projekt na získanie NFP pre rekonštrukciu detského ihriska. Projekt bol 

spravovaný a napísaný vo vlastnej réžii. 

9. Na MV SR bude do 31.8. podaná žiadosť na získanie NFP dotácie na realizáciu stavebných úprav 

hasičskej zbrojnice. Žiadosť bola spracovaná vo vlastnej réžii. 

10.Kolaudácia ČOV – dokumentácia predložená na OÚ Brezno. Nezrovnalosti v predloženej    

     dokumentácii budú konzultované s dodávateľom diela spoločnosťou REA-S Brezno. Prepojenie     

     výtlačného potrubia na kanalizačný zberač v lokalite „dolný obchod Jednota“ ako súčasť    

     stavebného konania BBSK na rekonštrukciu mosta v tejto lokalite bolo Okresným úradom Brezno     

     prerušené. Pôvodný začiatok bol realizácie stavby bol plánovaný na koniec septembra 2017. 

11.Mikroregión Horehron podal v rámci výzvy MŽP SR žiadosť o dodanie domácich kompostérov.   

     Na tomto projekte participuje aj obec Bacúch. Ak bude projekt úspešný obec pre svojich     

     obyvateľov získa cca. 430 domácich kompostérov.           

Ing. Petre Piliar – s tou ČOV to nebude také jednoduché 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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

Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                 Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 38/2017. 

 

8. Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

 
Stanislav Jančo predseda finančnej komisie predniesol Správu finančnej komisie o hospodárení obce 

v priebehu roka 2017. 

Ing. Zdenko Šándor - dňa  22.08.2017 bol  spolu s odborníkom v kultúrnom dome ohľadom                 

ozvučenia kinosály. Cenové ponuky vyhodnotíme a mohlo by sa urobiť ozvučenie kinosály.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie správu finančnej komisie o hospodárení obce 

v priebehu roka 2017  schvaľuje 

a)  aby, na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2017 bolo predložené plnenie 

kapitálových výdavkov k 31.10.2017 a vypracovanie Programu rozvoja obce Bacúch a bola 

prehodnotená činnosť starostu obce  

b)   aby, bol každoročne zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce zoznam 

daňových dlžníkov k 31.12. predchádzajúceho roka podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. 

(daňového poriadku) 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                    Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 39/2017. 

 

9. Hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2017 

 

Ing Jančová - v  zmysle  § 11 Zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zúčtovať rozpočtové príjmy 

a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení.  

Ak rozpočet obce  na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo  do 31. decembra 

bežného roka, hospodári obec podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky 

uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 

1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 Predkladaný materiál dokumentuje skutočnosť, že obec Bacúch  počas rozpočtového provizória 

dodržiavala podmienky stanovené zákonom a mesačné výdavky uskutočnené v období provizória 

neprekročili zákonom stanovenú hranicu. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch konštatuje, že obec Bacúch v období od 01.01.2017 do 

23.02.2017 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, počas ktorého bolo povinné dodržiavať 

ustanovenia § 11 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a berie na vedomie zúčtovanie rozpočtových príjmov 

a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení . 

  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                   Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 40/2017. 

 

10.Predloženie žiadosti o dotáciu – Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru  

2017 

Ing. Zdenko Šándor - Obec Bacúch v úzkej spolupráci s DHZO Bacúch v tomto čase vyvíja veľkú 

snahu nielen o skvalitnenie celkovej materiálno-technickej a organizačnej prípravy DHZO Bacúch, 

ale aj o  zabezpečenie celkovej infraštruktúry hasičskej zbrojnice a jej modernizácie. Jednou 

z možností je aj získanie prostriedkov  z kapitoly MV SR prostredníctvom Výzvy č. VII. Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 2017, ktorá bola zverejnená 17.7.2017.  

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice boli predkladané na predchádzajúcom zastupiteľstve finančnou 

komisiou a vyjadrovala sa k tomu aj komisia životného prostredia a výstavby. Nevyhnutnou prílohou  

žiadosti o poskytnutie dotácie je  aj súhlas obecného zastupiteľstva a doklad o zabezpečení 

spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácie.  

Na základe uvedeného je obec ako žiadateľ  povinná predložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie výpis 

z uznesenia obecného zastupiteľstva (samotné vyhlásenie žiadateľa pri spolufinancovaní vlastnými 

zdrojmi nie je akceptované). 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 

29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu 

starostom obce do výšky 500 eur rozpočtovým opatrením berie na vedomie  rozpočtové opatrenie 

1/2017 zo dňa 27.02.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

v celkovej sume 300 eur . 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č.  41/2017. 
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 11. Rozpočtové opatrenie 5/2017 

 

Ing. Janka Jančová - Predložené Rozpočtové opatrenie 5/2017 sa predovšetkým dotýka: 

- úpravy rozpočtu na položkách, ktoré bolo treba zosúladiť s  Dodatkom č. 16 a č. 17 metodického 

usmernenia MF SR k MF /010175/2004-42 zo dňa 19.12.2016 a z 1.6.2017 (položky 632003, 632004 

a 632005 na poštovné, telefón, komunikačná infraštruktúra), 

- údržby na futbalovom ihrisku z titulu prevzdušnenia trávnika  (len v prípade, ak sa uvedená údržba 

nebude klasifikovať ako mechanický zásah do diela zhotoviteľa) 

-  presun prostriedkov v oddiely na hasičov so zameraním na servis motorovej striekačky  

 - údržba kosačiek na verejné priestranstvá 

-  presun prostriedkov spojených s údržbou priestorov v budove školy počas letných prázdnin a na 

prevádzkové potreby. 

Rozpočtové výdavky sú kryté navýšením príjmov na daň za ubytovanie, z prenájmu pozemkov za 

hrobové miesta a príjmov za sankcie z nedodržania splatnosti zo zmluvy o nájme. 

 

Finančná komisia v zmysle správy o hospodárení obce v priebehu roka 2017 odporúča obecnému 

zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie 5/2017 schváliť. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh na uznesenie  

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

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  schvaľuje  rozpočtové 

opatrenie č. 5/2017 zo dňa 10.08.2017, ktorým sa  povoľuje prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov, a to: 

- zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 5882 € 

- presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  5882 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 42/2017. 

 

12. Dohoda o spolupráci medzi OZ Hasiči Bacúch a Obcou Bacúch 

Ing. Janka Jančová - Predmetom tejto dohody je vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu 

medzi združením a obcou, s cieľom univerzálneho rozvoja partnerských vzťahoch v spoločenskej, 

kultúrnej a športovej oblasti, ale aj v oblasti obchodu a priemyslu. Hlavným cieľom spolupráce  sú 

spoločné aktivity s cieľom rozvoja a zblíženie obyvateľov. Dohoda je na všeobecnej úrovni. Ak 

združenie získa financie bude zveľaďovať majetok obce.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súhlasí s návrhom dohody o vytvorení podmienok pre 

uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi občianskym združením Hasiči Bacúch a obcou s cieľom 

univerzálneho rozvoja partnerských vzťahov v spoločenskej, kultúrnej, športovej oblasti bližšie 

špecifikovaných v dohode, odporúča starosti obce podpísať Dohodu o spolupráci medzi združením 

a obcou. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 43/2017. 

 

13.  Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti 

P. Romana Molentová prečítala žiadosť Ing. Soni Bridišovej hlavnej kontrolórky obce, v ktorej žiada 

poslancov obecného zastupiteľstva o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti . 

Ing. Janka Jančová podala vysvetlenie, že hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 

zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť  a byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, 

prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú 

činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú 

činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe žiadosti hlavného kontrolóra obce Bacúch zo dňa 23.08.2017 o súhlas obecného 

zastupiteľstva na vykonávanie inej zárobkovej činnosti podľa § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas aby hlavný kontrolór obce Bacúch 

Ing. Soňa Bridišová vykonával inú zárobkovú činnosť popri výkone funkcie hlavného kontrolóra 

obce Bacúch a to profesiu ekonómky v Základnej škole Polomka. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   5 

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

                                  Stanislav Jančo, Iveta Muchová )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0  

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 44/2017. 

 

14. Interpelácia 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 
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15.  Diskusia  

 

Ing. Peter Piliar – chceme trochu pritlačiť na starostu aj keď so stavebnými prácami sa už nezačne. 

Stanislav Jančo – na prípravnom stretnutí bol prítomný aj starosta a dúfame, že niektoré veci sa 

stihnú dorobiť . Program rozvoja obce, faktúra  sa nachádza na obecnom úrade a nie je uhradená, 

lebo program nie je dopracovaný. Starosta sľuboval, že  zvolá stretnutia občanov, poslancov, 

podnikateľov ale zatiaľ sa tak nestalo. Ak zaplatíme faktúru, ktorá je už dávno po termíne splatnosti  , 

zhotoviteľ už pripomienky nezapracuje.  

  

Bola otvorená aj diskusia zo strany občanov: 

 

p. Ľubomír Nemčok – nepáči sa mu socha, ktorá sa nachádza pred obecným úradom. Treba ju 

opraviť, natrieť alebo odstrániť. 

Ing. Jozef Duraj :   

-nie je splnené uznesenie ohľadom založenia fotopascí 

-nie je schválený Program rozvoja obce, chceme žiadať financie pre hasičov nie je podmienkou 

mať schválený tento program ? Starosta zvolal stretnutie len raz 22.09.2016 a od vtedy sa 

ohľadom tohto programu nič nedeje 

-hviezda na pomníku padlých hrdinov  má byť červená, niekto prefarbuje históriu 

-niekto zobral tabuľu z Tajchu 

-chváli, že poslanci mali prípravné stretnutie a pripravili program, len sa nemal už doplňovať 

o ďalšie body 

-chváli, že finančná komisia vyhotovila správu o hospodárení obce , čo sa plní a čo nie . Komisia  

by mala z niečoho vychádzať z priorít obce investičné a neinvestičné akcie. Ak bolo niečo 

splnené mala by to finančné komisia vyhodnotiť. Úloh je veľa ale načo sme si ich dávali, keď 

sme nie schopní ich splniť.  

 

16. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Miroslav Nikel  

 

Stanislav Jančo   

 
 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 


