
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 23.09.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.9.2021 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. Michal Kán,  Ján Kán, Stanislav Jančo, Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď 

 

N e p r í t o m n í : 

Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Marta Zlúkyová – zapisovateľka, Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce, Romana 

Molentová – pracovníčka obecného úrad 

 

Program  rokovania :  

 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Program rozvoja obce Bacúch – programovacie obdobie 2016-2023 

8. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

9. Zápis z obhliadky - komisia verejného poriadku 

10. Rozpočtové opatrenie 4/2021  

11. Interpelácia poslancov 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Otvorenie 

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

prítomných. Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne a poslanci 

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

poslancov obecného zastupiteľstva sú  prítomní 5 poslanci. Poslanci Ing. Zdenko Šándor a 

Miroslav Nikel  boli ospravedlnení.  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 210/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 211/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Stanislav Jančo , Tomáš Medveď za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 



 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 212/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš, Ján Kán za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

5. Kontrola  uznesení  

 

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

Na zasadnutí z 29.7.2021 sa v bode interpelácia poslancov riešilo kosenie zanedbaných plôch . 

Úloha bola splnená, je pokosené. Ďalšie  úlohy uložené neboli.   

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

-  so SPF bola podpísaná kúpna zmluva na odkúpenie pozemku pod objektom vybavenosti, 

-  obec vypracovala a podala projekty:  workoutové ihrisko, predchádzanie vzniku BRKO       

   zakúpením kompostérov v obci ,  podpora opatrovateľskej služby, 

-  projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z dotácie MV SR bol realizovaný, pripravujeme     

 podklady k vyúčtovaniu  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 213/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- so SPF bola podpísaná kúpna zmluva na odkúpenie pozemku pod objektom vybavenosti, 

- obec vypracovala a podala projekty:  workoutové ihrisko, predchádzanie vzniku BRKO 

zakúpením kompostérov v obci,  podpora opatrovateľskej služby, 

- projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z dotácie NV SR bol realizovaný, pripravujeme podklady 

k vyúčtovaniu. 

 



Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

7. Program rozvoja obce Bacúch – programovacie obdobie 2016-2023  
 

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

 

       Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 68 zo dňa 27.06.2019  schválilo  Program 

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

programu rozvoja obce je v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov  podmienkou na predloženie žiadosti obce 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ako i z fondov EÚ je nevyhnutné prikročiť 

prerokovaniu koncepcie výhľadového obdobia do roku 2023 na pevné programovacie obdobie 

do roku 2023.  

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby výhľadové obdobie do roku 

2023 na svojom zasadnutí prerokovalo a aktualizovalo potreby rozvoja obce na koncepciu 

v znení programovacieho obdobia 2016 až 2023. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 214/2021: 
 

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 – programovacie obdobie 2016-2023. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

8. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

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

 

         Podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch upraví obec vo 

všeobecne záväznom nariadení v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, okrem iného, 



podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe a 

podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov.  

        Tento návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce obsahuje výhradne 

odporúčania k úprave týkajúcej sa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Nezahŕňa 

ostatné náležitosti, ktoré majú byť v zmysle zákona o odpadoch upravené vo všeobecne 

záväznom nariadení obce. 

 

        Obec je povinná zaviesť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu (katalógové číslo 20 01 08), jedlých olejov a tukov z domácností 

(katalógové číslo 20 01 25) a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov (katalógové číslo 20 02 01) v súlade so zákonom o odpadoch a vyhláškou 

č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ako „Vyhláška“).  

 

V prípade, že obec nespĺňa jednu z výnimiek ustanovených v § 81 ods. 21 zákona o odpadoch 

je povinná zabezpečovať zber kuchynského odpadu z domácnosti. Tento návrh VZN sa 

zaoberá len jednou z  výnimiek, a to výnimkou pre prípad, že 100% domácností v obci 

kompostuje vlastný odpad. 

Zároveň s týmto je k dispozícii pre občanov malá kompostáreň, umiestnená na hospodárskom 

dvore Agrospolu s.r.o., kde občania taktiež môžu likvidovať biologický rozložiteľný odpad 

z trávy a konárov. Prevádzkový poriadok malej kompostárne je zverejnený na webovom sídle 

obce Bacúch. 

 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN 5/2015. 
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 215/2021: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 

§ 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b)   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

I. konštatuje, že 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch zverejnený na pripomienkovanie  

vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 31.08.2021 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom s účinnosťou od 1.1.2022. 

  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 



9. Zápis z obhliadky – komisia verejného poriadku 

 

p. Tomáš Medveď -predseda komisie verejného poriadku uviedol, že komisia urobila 9.9.2021  

obhliadku, z ktorej vyhotovila  zápis. Dotknutým občanom bude doručené vyjadrenie, napísané  

v zmysle komisiou prijatého stanoviska.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 216/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

zápis komisie verejného poriadku z obhliadky terénu vykonanej dňa 9.9.2021 z dôvodu 

požiadaviek občanov na úpravu rigolov odtoku povrchových vôd, verejného osvetlenia 

a bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

10. Rozpočtové opatrenie 4/2021 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce  

 

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 na základe týchto opatrení: 

Za bežný rozpočet: 

- údržba verejných priestranstiev navýšenie o 10.000 eur presunom prostriedkov (odstupné MŠ 

6.500 eur, údržba objektov 3.500 eur) 

- značenie cyklotrasy v sume 800 eur (presunom z údržby cintorínov), 

- údržba ciest na materiál v sume 3000 eur (presunom z údržby ciest). 

Bežné výdavky budú upravené presunom výdavkovej časti bez zmeny na celkové výdavky. 

Kapitálové výdavky: 

- projekt „Zníženie energetickej náročnosti/Kultúrny dom (prípravné práce) zvýšenie v sume o 

1.000 eur 

- odkúpenie pozemkov od SPF pod stavbou objektu vybavenosti v sume 814 eur, 

- výdavky spojené s ČOV v sume 2.000 eur. 

Za príjmové finančné operácie: 

krytie kapitálových výdavkov v súlade s týmto opatrením príjmovými finančnými operáciami   

z fondu rozvoja obce v sume 3.814 eur 

 



Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 217/2021: 

 

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 rozpočtové opatrenie  4/2021 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ján Kán, Ing. Michal Kán      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

11. Interpelácia poslancov 

 

Ing. Michal Kán -  dňa 20.09.2021 sa konalo stretnutie, kde boli prítomní : starosta, Ing. Michal 

Kán, riaditeľka materskej škola a zástupcovia rodičov. Na stretnutí riešili požiadavky zo strany 

rodičov a možnosti splnenia požiadaviek zo strany obecného úradu.  

 

12. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a  ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Jančo  

 

Tomáš Medveď 

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


