
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 20.02.2020 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 20.02.2020 o 17.00 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 ,  Ján Kán, Stanislav 

Jančo, Tomáš Medveď. 

 

N e p r í t o m n ý : 

 

O s p r a v e d l n e n ý: 

 

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. Správa  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve SR - SPF  

9. Informácia o ponuke Slovenskej pošty na zriadenie Pošty Partner Plus 

10. Ponuka na odkúpenie bacúšskej priehrady Tajch 

11. Zámer odpredaja hospodárskej budovy č. 536 s príslušenstvom 

12. Správa o inventarizácii majetku obce a záväzkov za rok 2019 

13. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

14. Smernica o vybavovaní petícií adresovaných orgánom obce 

15. Rozpočtové opatrenie 1/2020  

16. Interpelácia poslancov 

17. Diskusia 

18. Záver 

 



K jednotlivým bodom programu: 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec.   Oznámil, 

že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote. Poslanci obecného zastupiteľstva 

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

zastupiteľstva sú  prítomní 7 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 . 

 

2 . Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch    

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 112/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,                               

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,  

                                        Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 113/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Tomáš Medveď, Stanislav Jančo za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,                                   

                                        Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán                                                        

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor  )                                         



          proti    : 0 

   zdržali sa   : 0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 114/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Milan Boroš za predsedu návrhovej komisie, Ing. Michal Kán a Miroslav Nikel za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :     ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,       

                                     Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,                                                                                       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, 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. 

 

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Ing. Soňa Bridišová predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 115/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       



 

Hlasovali za :          7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,                                                                                       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor  )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

7 . Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

- Od 1.1.2020 je pre región Horehron  v prevádzke sociálny taxík pre občanov so ZŤP, 

seniorov nad 63 rokov, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a rodičov s maloletým 

dieťaťom. Obce od Braväcova, Beňuša až po Telgárt. Na službu sa všetky obce  spolu 

skladáme 1000 € mesačne. 

- starostovia obcí pokračujú na realizácii spoločnej horehronskej cyklotrase Bacúch – 

Pohorelá   

- pristúpilo sa k vypracovaniu projektovej dokumentácie s názvom „Zníženie energetickej 

náročnosti na budove kultúrneho domu Bacúch“ Očakávame, že budú zverejnené  nejaké 

výzvy na  zateplenie budovy, fasády, okná, strecha, rekonštrukcia tepelných rozvodov 

a rekonštrukcia elektroinštalácie. Určite by sme sa uchádzali .  

- prehľad legislatívnych zmien v priebehu roka 2019 bude zverejnený na internetovej stránke 

obce  (vypracovala advokátska kancelária) 

- prišlo  oficiálne   vyjadrenie   vodárni,   že  sme  boli  zaradený  do  investičného  plánu    na  

  zachytenie  prameňa.   Pre  zabezpečenie dostatočného  prítoku vody do obce, riešia vodárne    

  prameň  pri  chate  pod Kriváňom. Výdatnosť  prameňa je 0,4 l/s je to dobre, spolu nám stačí    

  prameň , ktorý má 2 l/s, kolaps začína pri 1 l/s.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 116/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informácie v nasledovnom zložení: 

- pre región Horehron je v prevádzke sociálny taxík pre občanov so ZŤP, seniorov nad 

63 rokov, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a rodičov s maloletým 

dieťaťom 

- starostovia obcí pokračujú na realizácii spoločnej horehronskej cyklotrase Bacúch – 

Pohorelá   

- pristúpilo sa k vypracovaniu projektovej dokumentácie s názvom „Zníženie 

energetickej náročnosti na budove kultúrneho domu Bacúch“ 

- prehľad legislatívnych zmien v priebehu roka 2019 bude zverejnený na internetovej 

stránke obce  (vypracovala advokátska kancelária) 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       



 

Hlasovali za :          7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán                                                           

                                       Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

8. Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve SR –SPF 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce : 

          Obec Bacúch na základe usmernenia Slovenského pozemkového fondu, regionálne 

pracovisko Banská Bystrica naďalej vyvíja úsilie  o majetkovo – právne doriešenie pozemkov 

využívaných pre verejnoprospešné  účely v zastavenom území obce Bacúch. K žiadosti 

o protokolárny prevod predmetných pozemkov zastavaných miestnymi komunikáciami je 

potrebné vyhlásenie obecného zastupiteľstva, že tieto pozemky boli vybudované v minulých 

rokoch datovaných do 60. až 80. rokov minulého storočia a boli v správe MNV v Bacúchu 

a sú využívané ako miestne komunikácie do súčasnosti. 

     Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu takéto vyhlásenie prijať 

uznesením, aby v konečnom dôsledku došlo k majetkovo – právnemu vysporiadaniu 

pozemkov na ktorých sa nachádzajú miestne komunikácie.  

   

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Uznesenie číslo 117/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

vyhlasuje, že 

pozemky nachádzajúce sa v obci Bacúch, k. ú. Bacúch, parcela C-KN 1570, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 529 m2, parcela E-KN 3044/2, trvalý trávny porast o výmere 625 m2, 

parcela E-KN 2709/1, trvalý trávny porast o výmere 34 m2, parcela E-KN 2709/6, trvalý 

trávny porast o výmere 69 m2, parcela E-KN 2715/1, orná pôda o výmere 72 m2, parcela E-

KN 2708/38, orná pôda o výmere 34 m2, parcela E-KN 2820/1, ostatná plocha o výmere 178 

m2, parcela E-KN 3044/1, orná pôda o výmere 736 m2, parcela E-KN 609, záhrada o výmere 

96 m2, parcela E-KN 611, záhrada o výmere 815 m2, parcela E-KN 615, záhrada o výmere 

218 m2, parcela E-KN 627, trvalý trávny porast o výmere 64 m2, parcela E-KN 628, trvalý 

trávny porast o výmere 58 m2, parcela E-KN 629, trvalý trávny porast o výmere 64 m2, 

parcela E-KN 630, trvalý trávny porast o výmere 64 m2, parcela E-KN 631, trvalý trávny 

porast o výmere 68 m2 sa  tieto pozemky v obci Bacúch  využívajú ako miestne komunikácie, 

ktoré  boli vybudované približne v 60. až 80. rokov 20. storočia v správe bývalého   

Miestneho národného výboru v Bacúchu a ich využívanie na tento účel trvá  až do súčasnosti. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,  

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za:           7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán,                                                            

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 



9.Informácia o ponuke Slovenskej pošty na zriadenie pošty Partner Plus  

 
P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce : 

  Na základe vzájomného rokovania so Slovenskou poštou a.s.,  ohľadom situácie rušenia pôšt 

v malých obciach, bola zo stany Slovenskej pošty vypracovaná ponuka na zriadenie pošty 

Partner PLUS. Na vykonávanie tejto činnosti si vyžaduje pri živnostenskom registri zriadiť zo 

stany obce živnosť.  

   Na základe tejto ponuky by  pri maximálnom rozsahu poskytovaním služieb 

prevádzkovateľom pošty Partner Plus bola  odplata zo stany Slovenskej pošty vo výške 1327 

eur ročne (bez DPH). Na druhej strane náklady prevádzkovateľa spojené s prenájmom 

voliteľného majetku od Slovenskej pošty (priehradka, overovač bankoviek, kalkulačka, 

bezpečnostná technika) by činila vo výške od 3828 do 4446 eur (bez DPH), k tomu 

jednorazový náklad 1000 eur za sťahovanie techniky. Na základe uvedeného by obec bola 

nútená založiť podnikateľskú činnosť s predpokladanou stratou vo výške cca  od 3000 až do 

3800 eur ročne (s DPH).   Obec by tak vstupovala do podnikateľského zámeru so stratou, 

takže by bola nútená vstupovať do podnikateľského zámeru tak, aby stratu vyrovnala s inými 

doplnkovými službami (inou obchodnou činnosťou). Nevyhnutné je tiež podotknúť, že táto 

ponuka je založená na tom princípe, že činnosť poskytovania poštových služieb bude  

pridelená pracovníkovi obecného úradu, ktorý to bude mať v pracovnej náplni v rámci svojho 

úväzku, takže  v kalkulácii sa nepočíta s vedľajšími mzdovými nákladmi ako i ostatnými 

režijnými nákladmi. 

   Vzhľadom na uvedené neodporúčam vstupovať do tohto podnikateľského zámeru, nakoľko 

strata spojená s prevádzkovaním tejto živnosti by niekoľkonásobne prevyšovala nevyhnutnosť  

zabezpečovať poštové služby, ktoré už z veľkej časti boli presunuté  na poštu Beňuš a 

obchodné jednotky COOP Jednota. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 118/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.  berie na vedomie 

informáciu o ponuke Slovenskej pošte a.s. na zriadenie pošty Partner Plus 

II. konštatuje, že 

ponuka Slovenskej pošty a.s., za podmienok uvedených v návrhu ponuky je pre obec 

nevýhodná, nakoľko hospodárskym výsledkom  podnikateľskej činnosti pošty Partner Plus   

je kalkulovaná strata.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za :             ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán,                                                           

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

 

 



10. Ponuka na odkúpenie bacúšskej priehrady Tajch 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce : 

     Súčasný vlastník stavby bacúšskej priehrady Tajch 1.energetická, spoločnosť s.r.o., 

Bratislava  ponúkla obci na odkúpenie stavbu „Hrádza“ za kúpnu cenu 1,00 €. Návrh kúpnej 

zmluvy bol právne ošetrený našou advokátskou kanceláriou. Bacúšská priehrada  je kultúrno-

technická pamiatka zapísaná v registri nehnuteľných pamiatok vedenom pri Pamiatkovom 

úrade SR.  

   Priehrada Tajch bola vybudovaná približne v 90. rokoch 19. storočia a slúžila na zvýšenie 

prietoku vody  Hrona pri splavovaní dreva. Od ukončenia splavovania dreva začala postupne 

stavba chátrať a v súčasnosti je v značne zanedbanom stave – je len pozostatkom takmer 10 

metrov vysokého tesaného kameňa, ktorý doposiaľ nebol zabezpečený pre prípad ohrozenia 

pádu z výšky. 

   V súvislosti s odkúpením priehrady za symbolickú cenu chcem zdôrazniť, že odkúpenie 

pamiatkovej nehnuteľnosti bude obec ako vlastníka zaväzovať k povinnostiam   starať sa o 

kultúrne dedičstvo. Právne predpisy pre ochranu a využívanie kultúrnych pamiatok zároveň 

určujú pre vlastníkov, správcov a užívateľov aj spôsob starostlivosti o kultúrne pamiatky, 

povinnosť na vlastné náklady sa starať o kultúrne pamiatky, o ich zachovanie, údržbu, chrániť 

ich pred poškodením, ohrozením či znehodnotením a povinnosť počínať si tak, aby nedošlo k 

nepriaznivým zmenám stavu kultúrnych pamiatok alebo ich prostredia a k ohrozeniu ich 

zachovania.  Zároveň pri obnove  technickej pamiatky sa postupuje v súlade s osobitnými 

predpismi v úzkej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom. 

 

  Keďže kultúrno-technická pamiatka priehrady je úzko spätá s históriou obce a zároveň je 

neodmysliteľnou súčasťou nášho diania v obci, odporúčam aby obecné zastupiteľstvo 

udobrilo odkúpenie tejto stavby a súčasne s tým prerokovalo aj opatrenie pre zabezpečenie 

stavby s výhľadom na začatie jej obnovy.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 119/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie bacúšskej priehrady Tajch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za:           7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán,                                                           

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

11. Zámer na odpredaj hospodárskej budovy č. 536 s príslušenstvom 

 

Starosta – na budovu sme dali vypracovať znalecký posudok . Odhadovaná cena je 7400 €.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 



 

Uznesenie číslo 120/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle §9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

priamy predaj majetku obce  – stavba hospodárskej budovy súp. č. 536 postavenú na parcele 

825/5, pozemok parcela KN č.  825/5 zastavaná plocha o výmere 93 m2, pozemok parcela 

KN č.  825/4 zastavaná plocha o výmere 201 m2, pozemok parcela KN č. 826 záhrada 

o výmere 173  m2, všetky zapísané na liste vlastníctva č. 802. Najnižšia ponuková cena  za 

predmet priameho predaja je stanovená znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za :              ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán                                                           

                                      Tomáš Medveď,  Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )    

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

                                     

12.  Správa o inventarizácie majetku obce a záväzkov za rok 2019 

 

Poslanci boli informovaní o výsledku inventarizácie  majetku a záväzkov k 31.12.2019 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 121/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce, pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2019. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za :           7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán                                                           

                                         Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                         

          proti    :  0 

    zdržali sa  :  0 
 

 12.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

 

 Dôvodovú správu, ktorú predložil predseda sociálnej komisie prečítala p. Molentová  : 

 
Sociálna a zdravotná komisia  na základe hodnotenia realizácie Komunitného plánu 

sociálnych služieb (ďalej KPSS“) obce Bacúch za rok 2019 odporúča:  



- pokračovať v implementácii KPSS bez zmien t. j. v tomto štádiu nie je potrebná 

úprava aktivít, opatrení a priorít KPSS,  

- napĺňať akčný plán v zmysle schváleného dokumentu,  

- naďalej pracovať na aktivitách a pokračovať v ich plnení  

zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu správu o plnení úloh KPSS prerokovať 

s celkovým posúdením na spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 122/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych 

služieb v roku 2019 a odporúčania sociálno-zdravotnej komisie 

I.  berie na vedomie 

správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bacúch za rok 2019 

II. vyhlasuje  

spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za:           7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán                                                           

                                      Tomáš Medveď,  Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )    

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 
                                     
14. Smernica o vybavovaní petícií adresovaných orgánom obce 

 

Ing. Janka Jančová – smernicu vypracoval advokát. Cieľom je stanovenia interných postupov 

pri vybavovaní petícií, ktoré sú určené orgánom obce. Smernica obsahuje rozsah pôsobenia 

petičného práva vo vzťahu k samospráve, prijímanie a evidenciu petícií, určenie zodpovednej 

osoby a prípravu podkladov na prešetrenie petície. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 123/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 
smernicu o vybavovaní petícií adresovaných orgánom obce 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:    7  ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď,  Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za:           7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán,                                                           



                                        Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo ) 

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

15. Rozpočtové opatrenie 1/2020 

 

Dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obecného úradu prečítala p. Molentová  : 

 

Dôvodom vykonania rozpočtových úprav je predovšetkým rozpis finančných prostriedkov zo 

ŠR na rok 2020, ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – 

presun, povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií: 

 

Za bežné príjmy: 

- úprava v položke výnosu dane z príjmov fyzických osôb z titulu   prognózy štatistických 

údajov zverejnených na stránke MF SR (zníženie oproti schválenému rozpočtu o 10.000 

eur) 

- úprava normatívu na základnú školu v zmysle rozpisu finančných prostriedkov na školy 

(zníženie oproti schválenému rozpočtu o 5000 eur) 

- úprava rozpočtu podľa rozpisu zo ŠR na vojnové hroby 

 

Za bežné výdavky: 

Pohrebníctvo  – výdavky na vojnové hroby v súlade s rozpisom  

Školstvo – výdavky na Základnú školu v súlade s rozpisom, kde úprava vychádzala z úvahy  

zriadenia zmiešanej triedy k 1.9.2020 

Za kapitálové príjmy:  stavebné úpravy domu smútku sa nestihli uhradiť v roku 2019,  

refundácia na PPA sa bude realizovať v roku 2020  

Za kapitálové výdavky – výdavky spojené so stavebnými úpravami domu smútku, ktoré 

súvisia s úhradou dodávateľa v roku 2020. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie v súlade 

s návrhom rozpočtového opatrenia č. 1/2020 schváliť. 

 
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 124/2020 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) rozpočtové 

opatrenie  1/2020. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, 

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

Hlasovali za:           7   ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán,                                                           

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo ) 



          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

                            

16.    Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

17. Diskusia 

 

p. Vladimír Medveď – keď sa pluhuje, tak najprv treba vypluhovať a až potom posýpať, nie 

naopak a žiada aby sa pred jeho domom nepluhovalo, lebo on si sneh odhádže spred domu aj 

z cesty a pluhom mu nahrnú sneh popred jeho  bránu. 

p. Jaroslav Bachratý – žiada aby sa pluhovala bočná ulička, ktorú užíva ako prístupovú 

k rekreačnej chate. Pýta sa či sa plánujú čistiť odpadové kanály a opravovať miestne 

komunikácie. 

starosta-  pluhovanie sa bude riešiť. Na čistenie rigolov nemáme kapacitne pracovníkov na 

opravu miestnych komunikácií nemáme financie z vlastných zdrojov.   

p. Tomáš Medveď- plánujeme do obce zakúpiť ešte mini bager a budeme systematicky riešiť 

čistenie rigolov. Pôjde sa zhora nadol. Je toho veľa, treba vyčkať. Určite sa nájde systém. Aj 

v roku 2019 sa už opravili niektoré mostíky a budú sa opravovať aj ďalšie. Budeme mulčovať 

verejné priestranstvá, máme kúpené rameno ku traktoru.  

p. Mário Murín – ohľadom odkúpenia tej garáže , ako sa bude postupovať. Opýtal sa či je 

možné záhradu odčleniť, ktorá im je na nič. A či sa nedá niečo spraviť s tou cenou.  

Starosta – bude to vyvesené a do určeného dátumu sa predložia ponuky a štandardný postup 

ako s ostatným obecným majetkom 

Ing. Jančová Jančová -  starosta podpíše uznesenie, zverejníme na internetovej stránke 

s dátumom do kedy sa je možné prihlásiť. Ak sa nik neprihlási, na budúcom zastupiteľstve sa 

dorieši či sa bude opakovať, či od predaja odstúpi alebo zníži cenu. Znalecký posudok je 

vypracovaný ako celok aj s tou záhradkou.  

18. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť   a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Tomáš Medveď 

 

Stanislav Jančo 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 



 


