
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 27.06.2019 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z   5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 27.06.2019 o 18.00 hod.  

v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Milan Boroš, Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor, Tomáš Medveď 

 

N e p r í t o m n í : 

Stanislav Jančo, Ján Kán 

 

O s p r a v e d l n e n í: 

Stanislav Jančo, Ján Kán 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

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

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

Program  rokovania :  

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. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018 

8. Program hospodárskeho rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 

2023 

9. Komunitný plán sociálnych služieb 

10. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy    

     a školského zariadenia 

11. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa 

12. Rozpočtové opatrenie 3/2019  

13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver   



K jednotlivým bodom programu: 

1.Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec. Privítal 

prítomných a ospravedlnil poslancov Stanislava Janča a Jána Kána, ktorí svoju neúčasť 

ospravedlnili.  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. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania 

schopné.   

Na  úvod rokovania oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ 

a tiež prítomný občan obce Bacúch Ing. Jozef  Duraj,  robí videozáznam ( dôvod nebol uvedený) 

 

2 . Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch    

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 63/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:           5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie číslo 64/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď  za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor )                       

 

Hlasovali za:           5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,                                                              

                                       Ing. Zdenko  Šándor )                                         



          proti : 0 

     zdržali sa: 0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Uznesenie číslo 65/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

volí  

Ing. Michala Kána za predsedu návrhovej komisie, Miroslava Nikla a Ing. Zdenka Šándora za 

členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:           5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

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. 

Uznesenie č. 51/2019  z 25.04.2019 – zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh na zrušenie 

pošty, nesúhlasné stanovisko s návrhom na zrušenie pošta a vyžiadanie stanoviska Ministerstva 

dopravy a pôšt  k návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch. Dňa 20.05.2019 prišla odpoveď na 

žiadosť o prehodnotenie návrhu na zrušenie pošty z Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb – Slovenské pošta, a.s je povinná poskytovať univerzálnu 

službu v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré sú stanovené zákonom 324/2011 Z.z. 

o poštových službách. Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby stanovujú územnú dostupnosť 

univerzálnej pošty  - vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta 10 km, pošta je v každej 

obci, ktorá má viac ako 2500 obyvateľov, na každých aj začatých 20 000 obyvateľov je 

najmenej jedna pošta.   Slovenská pošta, a.s. uviedla dôvod zrušenia Pošty Partner Bacúch 

zlepšenie jej podnikateľskej výkonnosti a tiež nepripravuje úkony potrebné na výber nového 

prevádzkovateľa z dôvodu predloženého návrhu na jej zrušenie.  

Uznesenie č. 58 z 25.04 2019 – menovanie veliteľa DHZO, vystaviť menovací dekrét – splnené. 

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

-  Bola vykonaná kontrola zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri nakladaní 

s odpadovými vodami, kontrola bola na podnet jedného občana, čakáme na výsledky 

- projekt na detské ihrisko od Úradu vlády SR bol schválený, čakáme zmluvu na podpis 



- doriešenie prístupovej cesty k ČOV, treba nám prepracovať projekt na cestu, riešime to so 

stavebným úradom  

- pokračujú práce na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  obce Bacúch“  

- príprava na Oslavy 745. výročia prvej zmienky o obci, priebežne sa stretáva komisia. Bude to 

celodenná akcia 

- výberové konanie na riaditeľku ZŠ Bacúch bude vyhlásené koncom júna, 2 krát už bolo 

vyhlásené ale nik sa neprihlásil  

- bola podaná žiadosť na  hasičňu v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019 tá istá výzva ako minulý 

rok, kde sme boli úspešný. Podmienky výzva sú oprávnené výdavky od 5000 do 30 000 €. 

400 uchádzačov by malo byť úspešných 

-  so zástupcami vodárni a odborníkom boli pozrieť  ešte jeden prameň pri chate pod Kriváňom, 

ktorý by sa mohol odraziť a napojiť. Napísal žiadosť o zaradenie do investičného plánu, 

odhadovaná výška investície okolo 25 000 €. 

-  Máme len 6 aktivačných pracovníkov na 32 hodín, ktorý nestíhajú údržbu obce.  

Zamestnávame na dohodu študentov.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 66/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- kontrola zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri nakladaní 

s odpadovými vodami 

- projekt na detské ihrisko od Úradu vlády SR bol schválený 

- doriešenie prístupovej cesty k ČOV 

- pokračujú práce na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  obce Bacúch“ 

- príprava na Oslavy 745. výročia prvej zmienky o obci 

- výberové konanie na riaditeľku ZŠ Bacúch bude vyhlásené koncom júna 

- bola podaná žiadosť na  hasičňu v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019 

- rokovanie so StVS o zaradení do investičného plánu 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:           5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

7. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018 

 

 Starosta vyzval p. Molentovú aby prečítala Správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2018. 

Ing. Soňa Bridošová predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 

obce Bacúch za rok 2018 

 



Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 67/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie   

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie končiace 31.12.2018 

  

II. schvaľuje 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 116.321,30 €, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR v sume 28.581,70 € vysporiadať nasledovne: 

   
a) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 8.775,00 €  

b) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 78.964,60 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce vo 

výške 56.051,97 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov.  
 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:           5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

8. Program hospodárskeho rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 

2023 

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložil Ing.Michal Chovanec, starosta obce : 

        V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov je program rozvoja obce strednodobý rozvojový dokument, ktorý je 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje 

ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa 

obec nachádza. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis (mestá a obce s menej ako 2 000 

obyvateľmi nie sú povinné mať územný plán obce, iba ak treba riešiť koncepciu ich územného 

rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť 

verejnoprospešné stavby)  je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. Aktualizácia programu sa vypracúva podľa 



potreby. V zmysle ustanovenia  § 8 ods. 5 program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo. 

 

  Keďže celkové spracovanie programu nebolo schválené v predchádzajúcom volebnom období 

konštatujem, že program a jeho platnosť bude mať len minimálne využitie. Z tohto dôvodu 

bude potrebné v budúcom roku 2020 prikročiť k jeho rozsiahlej aktualizácii alebo tvorbe 

nového programu, hlavne z dôvodu nastavenia nového programového obdobia na čerpanie zo 

štrukturálnych fondov.   

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený program 

rozvoja obce na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2023. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 68/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

Program rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 2023 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:            5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

9. Komunitný plán sociálnych služieb 

 

p.Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložil Ing.Michal Chovanec, starosta obce : 

 

      V zmysle ustanovenia  § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách („ďalej 

len zákon“) v znení neskorších predpisov obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 

personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu 

územnému celku, v ktorého územnom obvod sa nachádza.  

       Obec je v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona povinná predložiť návrh komunitného 

plánu sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh komunitného 

plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od 

zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.  



     Na zasadnutí dňa 28.06.2018 bolo obecné zastupiteľstvo informované  o povinnosti  obce 

vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, ktorá vyplýva z novely zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov a predložiť ho Vyššiemu územnému celku do 30. júna 

2018. Obec Bacúch požiadala VÚC o predĺženie tejto povinnosti do 30.09.2018. Nakoľko po 

komunálnych voľbách v roku 2018 došlo k zmene vedenia obce, je povinnosťou nového 

vedenia neodkladne doriešiť túto záležitosť.  

      Priority návrhu vypracovaného komunitného plánu boli zverejnené na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa 12.6.2019, aby sa aj obyvatelia obce Bacúch oboznámili s jeho 

koncepciou.  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby sa v rámci 

verejnej diskusie na obecnom zastupiteľstve poskytol priestor  aj pre obyvateľov  obce vyjadriť 

sa k tejto veci. Následne po  prerokovaní odporúčam obecnému zastupiteľstvu komunitný plán 

sociálnych služieb schváliť.  

Starosta – v našej obci sa to týka hlavne opatrovateľov. Snažíme sa čím skôr zabezpečiť 

opatrovateľku , keď je požiadavka. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 69/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe ustanovenia § 83 ods. 2 a ods. 4 druhej vety 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

 

   I . schvaľuje  

návrh komunitného plánu sociálnych služieb pre  územný obvod obce Bacúch 

 

II. odporúča 

starostovi obce, aby 

a) predložil komunitný plán sociálnych služieb do 15 dní od jeho schválenia na Úrad 

Banskobystrického samosprávneho kraja 

b) zabezpečil zverejnenie komunitného plánu sociálnych služieb na webovom sídle obce 

a na úradnej tabuli obce 

 

III.  ukladá 

sociálno-zdravotnej komisii, aby každoročne vyhodnotila stav poskytovania sociálnych služieb 

v súlade s jej prioritami  a predložila správu do 60 dní po ukončení kalendárneho roka. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:            5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 



10. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložila Ing. Janka Jančová, ekonómka : 

 

     V zmysle § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku 

príspevku na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem 

plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie 

vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

podpísala nové finančné pásma s účinnosťou od 1. septembra 2019. Ministerstvo školstva 

zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o nových finančných pásmach pre školské 

stravovanie. 

 

      Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín  na jedno jedlo  sa určuje jednotné 

finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov 

(zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov 

športových škôl. Výdajná školská jedáleň v Bacúchu vyberá na úhradu nákladov za nákup 

potravín na hlavné jedlo (obed)  podľa 2. finančného  pásma, nakoľko dodávateľ hlavného jedla 

je Základná škola v Polomke, ktorej zriaďovateľ určil toto finančné pásmo. Doplnkové jedlá 

(desiata a olovrant) vyberá Výdajná školská jedáleň podľa 4. finančného pásma určeného 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch č. 3/2017 platného od 1.1.2018.  Na 

základe uvedeného obec Bacúch ako zriaďovateľ Výdajnej školskej jedálne je povinná 

rešpektovať finančné pásmo zriaďovateľa, pod ktorého spadá pôsobnosť výroby školských 

jedál. Zákonní zástupcovia detí budú informovaní o príspevku na nákup potravín na jedno 

hlavné jedlo prostredníctvom zodpovedných zamestnancov školského stravovania. Zároveň 

obec Bacúch ako zriaďovateľ Výdajnej školskej jedálne k stanovisku pre zaradenie do nových 

finančných pásmach platných od 1.9.2019 určil zaradenie do 3. finančného pásma (najvyššie 

pásmo), ktoré vzhľadom na súčasné podmienky a ceny potravín najbližšie zodpovedajú úhrade 

nákladov za nákup potravín v našej prevádzke pre výrobu doplnkových jedál. 

 

     Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby schválilo takto predložené 

všeobecne záväzné naradenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 3/2017 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1.9.2019. 

       

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 70/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  zákona 

č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov a v zmysle § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

I. konštatuje, že 

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

záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia 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 

webovom sídle obce dňa 07.06.2019 

 

II. schvaľuje 

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

nariadenie č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:            5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

11. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa 

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložil Ing.Michal Chovanec, starosta obce : 

 

   Obec Bacúch vstúpila do jednania so ZUŠ  v Heľpe vo veci zriadenia Elokovaného 

pracoviska v priestoroch ZŠ Bacúch. Výsledkom tohto jednania je, že Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  na základe žiadosti Obci Hel'pa  o zmenu v sieti škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky rozhodlo o zmene, ktorá spočíva  v zaradení Elokovaného 

pracoviska, Hlavná 278, Bacúch, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Školská 590/3, Hel'pa, 

do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1.9.2019.  

      Na základe uvedeného je potrebné doriešiť využívanie priestorov v ZŠ Bacúch pre účely 

Elokovaného pracoviska. Obec môže v zmysle čl. 5 ods. 1 Zásad o hospodárení s majetkom 

obce  svoj majetok, ktorý nepotrebuje na výkon samosprávnej pôsobnosti obce a na plnenie 

prenesených úloh štátnej správy prenechať právnickým osobám a fyzickým osobám do nájmu 

nájomnou zmluvou alebo prenechať bezodplatne do výpožičky zmluvou o výpožičke. 

      V zmysle čl. 11 ods. 1 písm. f) zásad zmluvu o výpožičke majetku, ktorej trvanie s tým 

istým vypožičiavateľom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,  schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

     Na základe uvedeného bola vypracovaná zmluva o bezodplatnej výpožičke priestorov 

v základnej škole Bacúch pre účely prevádzky Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa. 

V uvedenej zmluve je vypustené ustanovenie týkajúce sa úhrad nákladov spojených s užívaním 

týchto priestorov (teplo, voda, energie), nakoľko tieto priestory sa budú užívať predovšetkým 

v popoludňajších hodinách to je  v čase keď bude prebiehať aj prevádzka Školského klubu detí.  

Zároveň v tejto súvislosti je treba povedať, že prevádzka Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa 

bude pre žiakov našej školy veľkým prínosom s možnosťou rozšírenia výchovno-

vzdelávacieho procesu o výtvarný a hudobný odbor.    



      Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu takto vypracovanú zmluvu 

o výpožičke priestorov schváliť. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 71/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje  

zmluvu o výpožičke priestorov školy pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa s účinnosťou od 

1.9.2019 na dobu neurčitú. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:            5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

12. Rozpočtové opatrenie 3/2019  

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložila Ing. Janka Jančová, ekonómka : 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon)  s využitím: 

a)  ustanovenia  § 14 ods. 2 písm. b) zákona na povolené prekročenie a viazanie príjmov 

v sume  8.000 eur, 

b) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. c) zákona  povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

v sume 19.450 eur, 

c) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  

       z fondu rozvoja obce v sume 84.000 eur 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

- schválený projekt na vybudovanie detského ihriska  zo ŠR, vyhlasovateľ Úrad vlády 

SR so spoluúčasťou obce 

- zabezpečenie funkčného vzdelávania pre riadiacich pedagogických zamestnancov  

- zabezpečenie Oslavy 745. výročia zmienky obce  

- podanie projektu na rekonštrukciu hasične Výzva MV SR č. V. P HaZZ 2019 

- zakúpenie traktora s príslušenstvom. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 

3/20119. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

 



Uznesenie číslo72/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) rozpočtové opatrenie  3/2019  nasledovne: 

a)     v súlade  s § 14 ods. 2 písm. b) zákona povolené prekročenie a viazanie príjmov  

 v sume 8.000 eur 

b)     v súlade  s § 14 ods. 2 písm. c) zákona  povolené prekročenie a viazanie výdavkov  

 v sume 19.450 eur 

c)     v súlade  s § 14 ods. 2 písm. d) zákona  povolené prekročenie a viazanie finančných 

 operácií v sume 84.000 eur. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel, 

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:            5   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď ,Miroslav Nikel,          

                                       Ing. Zdenko  Šándor)                       

            proti : 0 

        zdržali sa: 0 

 

13. Interpelácia poslancov 

 

Tomáš Medveď –požiadal starostu aby povedal bližšie informácie ohľadom  traktora, čo chce 

obec zakúpiť 

Starosta – pri zakúpení a po konzultácii s p. Vladimírom Betkom, ktorý roky pluhuje cesty 

v obci musíme dať pozor aby šírka bola 2 m aby sa zmestil pluhovať cesty. Aby nebola nákladná 

údržba a bol dostupný servis. Ďalšie vybavenie traktora-  mulčovacie rameno, snežný pluh, 

samonaberací posypávač, vlečku jednonápravovú a traktor by mal mať čelný nakladač. Budúcu 

zimu by sme riešili celkový posyp prostredníctvom Polomky a lokálny posyp , kritické uličky, 

ktoré nám nik nechce posýpať, by sme si už posypávali  vo vlastnej réžií . Máme s poslancami 

víziu, že  keď sa založí obecná firma, dalo by sa  traktorom a tiež mechanizmami, ktoré ešte 

chceme zakúpiť pomôcť aj občanom, keď  to bude v obci tak nemôžeme.  

Miroslav Nikel  - v budúcnosti by sme chceli dokúpiť aj fekálny voz a bager. 

14. Diskusia 

 

p. Miroslav Nikel – občania sa sťažujú na hluk zo zastávky pri pomníku, ktorá aj tak neplní 

svoj účel, navrhuje vybudovať novú presklenú medzi multifunkčným ihriskom a cestou.  

Starosta – pouvažujeme o tom , bude to aj na vyjadrení príslušných úradov. Bude nám treba 

zrušiť aj zastávku pri mlyne. Musíme riešiť aj priestranstvo pred úradom , priestory neplnia 

estetickú funkciu. Dáme vypracovať štúdiu aby sme mali vizualizáciu, koľko by to stálo a ako 

by to vypadalo. Mali by vyjsť aj výzvy z Miestnych akčných skupín a mali by byť aj na 

revitalizáciu verejných priestranstiev. 



p. Martin Duraj- chcel by prítomných oboznámiť so zákonom 269/2010 Z.z.. Je to nariadenie 

vlády SR. Jedná sa urobenie vzoriek vody, povrchových vôd, ktoré pretekajú obcou 

a samozrejme jarkami.  Každá obec má dať 4 krát do roka urobiť vzorky. Treba dať návrh aby 

tieto vzorky urobili. Bývalý starosta požiadal hydrometeorologický ústav aby mu poslali 

vzorky, ale vzorky sa brali 1 km od stanice nie pod starou kanalizáciou. Pokiaľ toto nebude tak 

sa nepohneme s ničím. Jarky sú smradľavé, na novú kanalizáciu sú napojení občania, výpusty 

majú do novej kanalizácie. Aj do starej kanalizáciu je napojených 7 občanov, poslali mu to zo 

štatistického úradu. Obec nemá záujem a doklady skartovali a aj obec Bacúch je napojená na 

kanalizáciu. Obec musí požiadať o urobenie vzoriek aby sa dokázalo v akom rozsahu to škodí 

občanom a v akom stave sú potoky.  Nedostaneme peniaze, jedná sa o to , že už majú prijať 

poslanci zákon, že aj obce do 2000 občanov budú mať nárok žiadať o príspevok z Európskej 

únie. Už tu mal byť odborníka na kanalizáciu a čističky so štátnou skúškou. Občania mu 

povedali, že niektorí občania majú výkaly pustené do studní. Máte zviazané ruky, obec je  prvý 

porušovateľ. Treba urobiť vzorky. Treba zvolať občanov a spísať petíciu  

Starosta – teraz sa prioritne rieši Podbrezová, Nemecká, Jasenie, Valaská, ktoré nie sú 

dokončené. Čo sa jedná odberu vzoriek, teraz to rieši inšpekcia životného prostredia. 

S kanalizáciou majú s poslancami dohodnutý istý postup – monitoring, opraviť čo treba, po 

realizačné zameranie, prevádzkový poriadok, ďalšie doklady potrebné k skolaudovaniu celého 

vybudovaného zberača, a môžeme napájať ľudí , všetko sa rieši. 

p. Tomáš Medveď – oslovili sme  človeka,  odborníka so spôsobilosťou. Urobí sa monitoring 

a bude sa pokračovať. Odborník povie ako máme odstrániť chyby aby sa mohlo pokračovať 

odborne a systematicky. Poďme za ľuďmi, keď vypúšťajú a penalizujme ich a netrestajme obec 

podnetom na inšpekciu. 

p. Ján Birka – v obci je strašný zápach, ľudia vypúšťajú čerpadlom. Je to havarijný stav. Termín 

zasadania zastupiteľstiev vo štvrtok je nevyhovujúci , ľudia chodia do práce, na týždňovky.  

Starosta – tá reklama čo ide v médiách na kanalizácie, že poskytujú financie - jedná sa 

o financie z Eurofondu a sú obmedzené na Žitný ostrov, pre obce nad 1000 obyvateľov, obce 

nízko rozvinutých okresov a obce s marginalizovanými skupinami. Pre menšie obce je možnosť 

žiadať  z Environmentálneho fond, výzva vychádza každoročne v októbri a  strop na žiadosť je 

200 000 €. Je to málo.  

Ing. Milan Boroš – sa dôrazne ohradil voči nepodloženým obvineniam prameniacim 

z nevedomosti typu cit. „že ho odignoroval“. Uviedol, že ako poslanec intenzívne hľadal reálne  

možnosti financovania. Ďalej uviedol, že primárne sa rieši kritická situácia v obciach. Na 

otázku Duraja, že kto to rozhodol uviedol že volený zástupcovia štátu cez parlament a vládu 

určili, že sa budú riešiť hlavne mestá obce, ktoré majú havarijnú situáciu a od počtu obyvateľom 

smerom od vyššieho po nižší počet obyvateľov. Keď to raz tak prijali, nie je možné tento systém  

preskočiť. Ak chceme financie musíme hlavne poznať momentálnu situáciu, musíme byť 

pripravený, mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, musíme vedieť ako bude vyzerať, 

ktorých ulíc, ktorých častí kanalizácii sa bude týkať a na to je potrebný monitoring. Na tejto 

dokumentácii sa teraz intenzívne pracuje . Potrebujeme mať tú odborne spôsobilú osobu, ktorá 

bude  zodpovedať za to aby všetky informácie, ktoré od nás odišli boli odborné. Takú osobu už 

máme, teraz sa bude riešiť monitoring a dá sa vypracovať projektová dokumentácia. 

Očakávame, že do konca roka, pravdepodobne niekedy v septembri vyjde výzva, do ktorej by  

spadala aj obec Bacúch. Ak budeme mať všetku prípravnú dokumentáciu hotovú, môžeme 

riešiť projektovú dokumentáciu a vieme sa zúčastniť vyhlásenej výzvy.  Bol si iniciatívne zistiť 

podmienky účasti na Ministerstve ŽP aby sme boli pripravení  žiadať peniaze z 

Environmentálneho fondu,  ale výzva ešte nebola pripravená . Všetky tieto výzvy sú nastavené 

tak , že sa žiadosť podáva od dňa otvorenia výzvy do konca októbra jednotlivé projekty. Do 

konca januára má Environmentálny fond aby spracoval žiadosti a vyžiadal doplnenie 



a vysvetlenie nejasností, do konca marca by mal dať vedieť, či projekt bol úspešný. Robíme 

všetko preto aby bol projekt úspešný. 

p. Martin Duraj – ako sa postihol projektant, ktorý kreslil projekt na celú obec. Okres nedal 

stavebný dozor a firma si robila čo chcela. 

Ing. Jozef Duraj – chce spomenúť kanalizáciu. Nedávajte od toho ruky preč, rieši sa to na podnet 

obyvateľov a nie od obecného zastupiteľstva. Zamlčujete, že v tejto budove nemáte čo robiť, 

pretože nikto nedal kolaudačné povolenie a to z dôvodu , že nie je čistička. Uznesenie č. 68 

schválenie rozvoja programu obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, to znamená, 

že záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie má mať obec spracovanú pretože z toho má 

vychádzať program rozvoja obce, pretože obec počíta s verejnoprospešnou stavbou- verejná 

kanalizácia. V dôvodovej správe klamete, že program a jeho platnosť bude mať len minimálne 

využitie. Bez tohto nedostaneme peniaze. Prečo sa nezapojili ku schválenie programu občania.  

Žiada aby sa aj na ich ulici zabezpečila kanalizácia, alebo vyčistenie, lebo je tam zápach a  stará 

studňa kde sa vypúšťajú splašky a je na vás aby ste si zistili kto to tam vypúšťa a odstránili.  Na 

predchádzajúcom zastupiteľstve spomínal, že chýba kryt na vodovodnej šachte medzi Čerchľou 

a Betkovou, prečo to nevyriešil, hrozí tu ohrozenie zdravia alebo života . Schválil ste záverečný 

účet obce, ktorého súčasťou je výročná správa. Tá výročná správa v bode 2.1. rozpočet na rok 

2018 a jeho plnenie ste presunuli do bodu 7 ostatné dôležité informácie.  V bode 7.2. dávate 

vyhodnotenie významných investičných a neinvestičných aktivít v r. 2018. To čo tam píšete nie 

je zdôvodnenie, podávajte informácie pravdivé a nie klamlivé a nezamlčujete veci. Nepočuli 

sme aké konkrétne veci budete robiť na oslavách obce. Monitoring už raz bol spravený a tam 

môže presne zistiť, kto je napojení a nech platia.  

p. Ján Birka – celá sviatky 5 rok chytá vodu, celú zimu nemá vodu a tiež cesty sú v dezolátnom 

stave. Kto určuje, či je havarijný stav . Nečudujte sa, že odpad vynášajú všade, ani 

nezaregistroval kedy boli pristavené kontajnery.  

Ing. Ján Birka – odpadové hospodárstvo, prečo sa nepristavujú veľkoobjemové kontajnery 

častejšie 

starosta – pristavenie kontajnerov  určuje zákon a platia všetci občania. Kto má odpadu veľa 

dáme mu kontakt na firmu a nech si zaplatí vyvezenie sám, prečo by to mali platiť všetci. 

p. Miroslav Nikel – všetko ohľadom vody sa  riešilo na predchádzajúcom zasadnutí, môže prísť 

kedykoľvek na obecný úrad. Všetko je zverejnené na internete.   

Ing. Milan Boroš –  havarijný stav je presne špecifikovaný. Určili to všetci zástupcovia , ktorí 

spadajú pod rezort životného prostredia, ktorí pripomienkovali  príslušné právne predpisy a celú 

legislatívu, ktorá s tým súvisí. My si môžeme myslieť že havarijný stav v obci už je, ide však 

len o náš subjektívny názor ale predbežne podľa všetkého nie  sme v limite havarijného stavu. 

 

15. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Milan Boroš 

 

Tomáš Medveď 
 

 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 



 

 


