
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 24.09.2020 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 24.09.2020 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, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo, Tomáš 

Medveď. 

N e p r í t o m n ý : 

Ing. Milan Boroš 

O s p r a v e d l n e n ý: 

Ing. Milan Boroš 

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. Vyradenie Základnej školy a jej súčastí z registra sieti pri MŠVVaŠ SR 

6. Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bacúch do 

registra siete pri MŠVVaŠ SR 

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

8. Informácia o činnosti obecného úradu  

9. Žiadosť FS Bacúšan o zmenu použitia dotácie od obce  

10. VZN obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 z 16.12.2015 o nakladaní 

s komunálnym odpadom 

11. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z MF SR 

12. Prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť 

p. Vladimíra Murínová 

13. Dodatok č. 2 k Smernici pre organizáciu a prevádzku cestných motorových 

vozidiel 

14. Rozpočtové opatrenie 3/2020  

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver   



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 6 poslanci. Poslanec Ing. Milan Boroš bol ospravedlnený.    

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 144/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6   ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           6  (  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 145/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,                                  

                                        Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         6  (  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 146/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo  za predsedu návrhovej komisie, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

5. Vyradenie Základnej školy a jej súčastí z registra sieti pri MŠVVaŠ SR 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce Ing. Jančová : 

Obec Bacúch je zriaďovateľom Základnej školy Bacúch so sídlom Hlavná 278/45, 976 

64 Bacúch  a jej súčastí Školským klubom detí a Výdajnou školskou jedálňou.  Jedná sa 

o neplnoorganizovanú malotriednu školu, v súčasnosti spojeného 2. a 4. ročníka v jednej triede 

(1. a 3. ročník je vypustený) s počtom žiakov 9. 

Problematika školstva a jej udržateľnosť bola predložená na prerokovanie obecnému 

zastupiteľstvu  na  jeho zasadnutí dňa 23.04.2020, pričom obecné zastupiteľstvo odložilo svoje 

rozhodnutie na september 2020.  Súčasný stav detí v porovnaní s predchádzajúcim školským 

rokom a s predpokladom  je nasledovný: 

 

Názov prevádzky Stav detí, žiakov 

 k 15.9.2019 

Stav detí, žiakov  

 k 15.9.2020 

Predpoklad 

k 15.9.2021 

Materská škola 13 18 16 

Základná škola 14 9 6 

Školský klub detí 12 9 6 

 

Stav detí v Materskej škole sa zvýšil o 5 detí s predpokladom, že bude možné aj z dlhodobého 

hľadiska riešiť ďalšie fungovanie Materskej školy. Zriaďovateľ preto navrhuje prerokovať  

otázku zrušenia  Základnej školy k dátumu 31.08.2021.  

 

Z pohľadu financovania, môžeme náklady na roky 2020 a 2021 zobraziť nasledovne: 

 

Základná škola Rok 2020 v € Rok 2021 v € 

Z vlastných zdrojov  18.780                   9.500 

Zo štátneho rozpočtu 36.650 27.000/* 

Spolu: 55.430                  36.500 

/* do výdavkov zo ŠR  nie sú zahrnuté náklady na odstupné (tieto sa budú v prípade zrušenia 

školy žiadať dohodovacím konaním) 

 



Udržateľnosť Základnej školy vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu je potrebné riešiť nielen 

z pohľadu finančného ale aj z pohľadu degresívneho stavu počtu  žiakov v obci. Vzhľadom na 

uvedené je na zvážení obecného zastupiteľstva, aby prikročilo k otázke zrušenia Základnej školy 

Bacúch nakoľko už nie je možné nastaviť koncepciu udržania školy v obci. Deti školského veku 

môžu navštevovať školu v susedných obciach Beňuš alebo Polomka, s ktorými má obec zriadený 

spoločný školský obvod. 

- P. Molentová prečítala Stanovisko RŠ pri ZŠ Bacúch k zrušeniu školy , ŠKD a výdajne 

školskej stravy :  

Rada školy po rozsiahlej diskusii a zvážení vašich návrhov dospela k uzneseniu, že neodporúča, 

napriek zvýšeným ekonomickým nákladom zrušiť základnú školu, ŠKD a výdajňu školskej 

stravy.  

Zdôvodnenie : rada školy sa tak uzniesla po tajnom hlasovaní s výsledkom : 4 hlasy proti zrušeniu 

školy, 1 hlas za zrušenie. 

Dôvody : 

 spoločenské hľadisko : 

- z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je inštitúcia školy vážnym strategickým bodom, 

- obec stratí kontakt s generáciou najmladších obyvateľov, nebudú mať pocit spolupatričnosti 

k obci a jej tradíciám, 

- škola je vybudovaná, moderne zariadená, práve snahou pedagógov, ktorí mnohé veci na 

modernizáciu získali pre školu projektovou činnosťou, je bezpečným miestom pre 

vzdelávanie detí aj v súčasnej epidem. situácii, 

- pokiaľ štát poskytuje obci normatív na žiaka ZŠ je nerozumné ZŠ rušiť, aj napriek 

prechodnému veľmi nízkemu počtu žiakov, 

 

Návrh znie: zachovať jednu triedu (napr. 1. a 2. ročník, v budúcom roku 1. a 3. r.) 

- je potrebné prehodnotiť možnosti spádových škôl pri vzdelávaní žiakov z Bacúcha v ďalších 

rokoch (Beňuš má vysoký počet žiakov a nepostačujúce priestory, je povinnosťou najprv 

prijímať žiakov z Beňuša, ak bude naplnenosť, nie je isté, či škola kapacitne otvorí ďalšiu 

triedu, Polomka má zloženie žiakov, v ktorom je takmer polovica žiakov zo SZP 

- podľa zákona 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov v § 30 odst.(1 „Základnú školu len s ročníkmi prvého stupňa zriaďovateľ 

zriadi, ak je predpoklad že sa do nej prihlási najmenej 30 detí“, čiže rozhodnutie by bolo v 

prípade Bacúcha trvalé!!! 

-  ZŠ v minulosti vždy participovala na dofinancovaní energií v prípade, že na prevádzku MŠ 

sa doplácalo a ZŠ disponovala vyššími finančnými prostriedkami,  

- sinusoidná  krivka počtu detí v ZŠ a MŠ meniaca sa pravidelne každé 3 až 4 roky 

- ak sa s rodičmi nekomunikovalo, alebo komunikovalo v intenciách, že ZŠ sa ide rušiť, 

významne to ovplyvňuje ich názory na udržanie ZŠ, 

-  rodičia by mali dostať relevantné informácie o tom, čo zrušenie školy pre nich a pre budúce 

generácie znamená! 

ekonomické: 

- starosta informoval o sume 20 000 eur na dofinancovanie, čo nepovažujeme za sumu, na 

ktorú obec nemá finančné prostriedky, napríklad z úspor.... 

pedagogické:  

- ZŠ poskytuje vysoko kvalitnú výučbu, realizuje edukačný proces individuálnym prístupom k 

žiakovi, 



-  vyučovanie v spojených ročníkoch nie je prekážkou, ale trendom v dnešnej dobe, kedy sa 

žiaci majú učiť nie iba kognitívne poznatky, ale vychovávať ku kľúčovým kompetenciám pre 

bežný život 

-  výhoda malotriedneho vyučovania pre deti (individuálny prístup, rodinná škola, žiak si 

opakuje učivo viac krát čo mu umožňuje si látku lepšie zapamätať, nízka chorobnosť detí 

vzhľadom na menší kolektív) 

-  zástupcovia rodičov v danej chvíli nepoznali názor ostatných rodičov a preto nesmeli (ani 

nechceli) hlasovať za uzavretie školy, nakoľko by ich hlasovanie mohlo byť spochybnené 

a napadnuteľné 

Tieto body boli na RŠ prediskutované a na základe diskusie každý člen RŠ slobodne a tajne 

hlasoval. Rada školy na uvedenom stanovisku aj naďalej trvá!!! 

Mgr. Adriana Janková – riaditeľka ZŠ Bacúch – veľa vecí už bolo povedané. Ona si myslí, že 

kvalita výučby  je dobrá, deti nemajú problém pri prestupe, deti sú pripravené dobre. Rodičia 

nechcú dať dieťa, lebo sú to spojené ročníky a nechápe prečo , lebo takto to funguje cez 20 rokov. 

Nechápe a je jej ľúto, že rodičia z Bacúcha si dajú dieťa do inej školy, aj keď môže chodiť sem .  

Navrhovala vytvoriť elokované pracovisko. Mohlo sa ísť aj týmto smerom.    

Ing. Janka Jančová – opýtala sa riaditeľky, či by zvládala, keď by sme mali žiakov vo všetkých 

4 ročníkoch.  My sme povinný zastrešiť všetky ročníky a neodkláňať deti z našej školy, aj keď 

by bolo v ročníku len jedno dieťa. Ak ho rodič dobrovoľne dá do inej školy, musí si platiť 

cestovné. Máme problém so zastupovaním.  

Mgr. Adriana Janková – informovala rodičov, že všetky ročníky sa spájajú do jednej triedy 

a rodičia boli o tom informovaní. Má odložené dotazníky. Bolo to rozhodnutie rodičov, že si 

dieťa dali do ZŠ Beňuš.  

Miroslav Nikel – nepočuje riešenie, čo urobíme, alebo čo sme  preto urobili aby sme sem deti 

pritiahli. Počúva len ako sa to nedá. Vedenie školy tiež  urobilo v minulosti chybu, keď deti chceli 

rodičia dávať  už  od 6.30 a zobrať o 16.30 ale nebolo rodičom vyhovené. Možno nás zavrie štát, 

ale kým nie tak školu nerušíme. 

Ing.  Janka Jančová – propagovali sme a prišli nám zdravotne znevýhodnené deti. 

Ing. Soňa Bridišová – na znevýhodnené deti dostaneme zvýšený normatív      

Alexandra Kánová - znížili ste počet hodín v školskom klube do 14.30 a nie do 15.30, ako bolo 

v minulom roku.  Ona bola ochotná riešiť aj ranný školský klub a aj do 15.30. Málo sa 

komunikuje s rodičmi už v materskej škole. Ak sa rozpráva , že sa škola ide rušiť, má to vplyv 

na ich rozhodovanie.  Väčší kolektív nezaručuje, že dieťa tam bude šťastnejšie. 

Tomáš Medveď – prečo neprišli rodičia aj na zasadnutie, keď sa teraz o nich jedná. Im by malo 

na tom najviac záležať . 

Starosta – jednal s riaditeľkou ZŠ Beňuš. V prípade potreby sú schopní  naše deti umiestniť.  

Stanislav Jančo – ak teraz zavrieme školu o tri roky možno budeme musieť zatvoriť aj škôlku. 

Nebudeme mať občiansku vybavenosť, keď nebudeme mať školu.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 147/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie 

stanovisko Rady školy pri Základnej škole vo veci  zrušenia Základnej školy Bacúch a jej súčastí. 

II.  schvaľuje 

podanie žiadosti Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR na vyradenie Základnej školy 

so sídlom Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch a jej súčastí: 

- Školský klub, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 



- Výdajná školská jedáleň, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 

zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.08.2021. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  6  ( Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Ján Kán,  

                                                         Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo )       

Hlasovali za (menovite) :         -                                     

             proti (menovite) :         5  ( Ing. Michal Kán, Ján Kán,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko                            

                                                         Šándor, Stanislav Jančo   )  

                                  

             zdržali sa (menovite):  1   ( Tomáš Medveď ) 

 

6. Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bacúch do registra 

siete pri MŠVVaŠ SR 

Z dôvodu, že uznesenie ohľadom zrušenia školy nebolo poslancami schválené, tento bod 

rokovania bol vypustený.    

 

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

Uznesenie č. 141/2020 – OZ prijalo opatrenie na odstránenie zisteného porušenia zákonnosti 

a navrhlo starostovi obce bezodkladne uzavrieť zmluvu s osobou spôsobilou na odchyt psov 

a umiestnení psov v karanténnej stanici -splnené. 

 

8. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta podal informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- na projekt „Stavebné úpravy domu smútku prebehla kontrola zo strany PPA, bez 

nedostatkov 

- projekt „Vybudovanie detského ihriska pri MŠ a ZŠ“ je zrealizovaný,  pripravuje sa 

vstupná inšpekcia a prevádzkový poriadok 

- bude opakovane zverejnená Výzva na projekt „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia“ 

- pripravujú sa doklady k podaniu žiadosti na environmentálny fond vo veci zhodnotenia 

BRO 

- rekonštrukcia časti ulice Potočná sa uskutoční na prelome mesiacov september a október 

- žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na projekt „Chodník na cintoríne“ ešte nie je 

posúdená 

- obec podala žiadosť na SPF vo veci protokolárneho vysporiadania pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami 

- rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu bola vykonaná, pripravuje sa výstupná 

revízia elektroinštalácie 

- obec pripravuje možnosti na zriadenie obecného sociálneho podniku  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 148/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  



informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- na projekt „Stavebné úpravy domu smútku prebehla kontrola zo strany PPA, bez 

nedostatkov 

- projekt „Vybudovanie detského ihriska pri MŠ a ZŠ“ je zrealizovaný,  pripravuje sa 

vstupná inšpekcia a prevádzkový poriadok 

- bude zverejnená opakovane Výzva na projekt „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia“ 

- pripravujú sa doklady k podaniu žiadosti na environmentálny fond vo veci zhodnotenia 

BRO 

- rekonštrukcia časti ulice Potočná sa uskutoční na prelome mesiacov september a október 

- žiadosť o poskytnutie dotáciu z MF SR na projekt „Chodník na cintoríne“ ešte nie je 

posúdená 

- obec podala žiadosť na SPF vo veci protokolárneho vysporiadania pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami 

- rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu bola vykonaná, pripravuje sa výstupná 

revízia elektroinštalácie 

- obec pripravuje možnosti na zriadenie obecného sociálneho podniku  

 

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,                                                                                       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

 9. Žiadosť FS Bacúšan o zmenu použitia dotácie od obce 

 

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

  Uznesením č. 101 zo dňa 11.12.2019 obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo dotáciu FS 

Bacúšan. Z dôvodu mimoriadnej situácie (epidémie Covid19) v tomto roku FS Bacúšan 

neuskutoční  podujatie k 85. výročiu založenia folklórnej skupiny. Z tohto dôvodu FS Bacúšan 

požiadala listom zo dňa 10.09.2020 o zmenu použitia a výšky dotácie v sume 1.500 eur a to na 

bežné výdavky spojené s nákupom na krojové vybavenie a nákup tričiek s potlačou obce pre 

členov súboru v počte 25 ks. 

   Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť zmenu účelu a výšku 

dotácie pre FS Bacúšan. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 149/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  na základe žiadosti FS Bacúšan zo dňa 10.09.2020 

schvaľuje   

zmenu použitia dotácie spojených s činnosťou FS Bacúšan v sume 1.500 eur na krojové 

vybavenie a nákup tričiek pre členov skupiny s potlačou obce Bacúch. 

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      



                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

10. VZN obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 z 16.12.2015 o nakladaní 

s komunálnym odpadom 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 

    Uznesením č. 91 zo dňa 28.11.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné 

nariadenie obce č.  č. 3/2019 ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2015 z 16.12.2015 o nakladaní 

s komunálnym odpadom. Na základe tohto VZN obec uzavrela zmluvu s Organizáciou 

zodpovednosti výrobcov („ďalej len OZV“),s neziskovou spoločnosťou ELT  Management 

Company Slovakia (ELTMA) vo vzťahu spätného zberu  odpadových pneumatík.  

Dňa 20.08.2020 spoločnosť ELTMA upozornila obec, že deaktivovala zberné miesto pneumatík 

kolektívneho systému ELTMA v obci Bacúch nakoľko podľa všeobecných platných podmienok 

prevádzky zberných miest – Eltma sa obec zaviazala prevádzkovať stále zberné miesto v k.ú. 

obce Bacúch, ktoré bude prevádzkované v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod., 

čo nie je v súlade so VZN č. 3/2019 zo dňa 28.11.2019, nakoľko je zber odpadových pneumatík 

zadefinovaný  vo VZN kalendárovým zberom. 

Na základe uvedeného odporúčam schváliť takto upravené VZN, ktorým je potrebné zosúladiť 

všeobecné platné podmienky OZV – Eltma pre zber odpadových pneumatík a určiť stále zberné 

miesto – Komunálny dom, Hlavná 244/50, 976 64 Bacúch v pracovných dňoch od  7.30 hod. do 

14.00 hod.. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 150/2020:  

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  

§ 81  ods. 8 písm. g) 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, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom  zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 04.09.2020 

II. schvaľuje 

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

nariadenie č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       



 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,                                                                                       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

11. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z MF SR 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým 

pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok 

príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov 

fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 

494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom 

územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

  Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo 

vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 

2020, pre obec Bacúch to činí 16.695 eur. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv 

ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

   Keďže schválenie NFV je v kompetencii obecného zastupiteľstva obce Bacúch, navrhujem aby 

obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o NFV z MF SR. Podľa nastavených 

podmienok je pôžičku potrebné vyčerpať do 31.12.2020. V podmienkach obce Bacúch by sme 

túto čerpali na údržbu miestnych komunikácií a na náklady spojené s energiou (uhlie, štiepka, 

elektrická energia). Týmto spôsobom by sme prostriedky na údržbu ciest vplyvom výpadku 

podielových daní nemuseli čerpať z rezervného fondu.  

Ing. Soňa Bridišová predniesla stanovisko hlavného kontrolóra :  Hlavný kontrolór v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje iba dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania. V tomto stanovisku neskúmam potrebu úveru, objem, predpokladaný vývoj 

bežných príjmov, rentabilitu, charakter investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a 

pod. Na základe údajov, ktoré mala k dispozícii a vyššie uvedených výpočtov konštatujem, že 

obec Bacúch spĺňa obe podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. pre prijatie návratných 

zdrojov financovania – Návratná finančná výpomoc vo výške 16.695 € na kompenzácie výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 151/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.  berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 

z MF SR 

II. Schvaľuje 

podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre obec Bacúch  v sume 16.695 eur. 

Hlasovanie : 



Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Stanislav Jančo,                                                                                      

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

12.  Prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p. 

Vladimíra Murínová 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti p. Vladimíry Murínovej o odpredaj 

majetku obce, jedná sa o nehnuteľnosti: stavba hospodárskej budovy súpisné č. 536 postavenej 

na parcele KN-C 825/5, pozemok parcela KN-C 825/5 zastavaná plocha o výmere 93 m2, 

pozemok parcela 825/4 zastavaná plocha o výmere 201 m2, pozemok parcela KN-C 826 záhrada 

o výmere 173 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Bacúch, všetky zapísané na LV obce č. 802, prijalo 

uznesením č. 143 zo dňa 30.07.2020 zverejniť zámer na odpredaj predmetných nehnuteľností 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o majetku obcí“). 

  Tento zámer na odpredaj predmetných nehnuteľností v majetku obce bol zverejnený na úradnej 

tabuli a na webovom sídle obce Bacúch dňa 31.07.2020 a zvesený dňa 21.09.2020. Na základe 

uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť prevod majetku obce  z dôvodu 

osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí a to 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a aby tak boli splnené príslušné ustanovenia zákona 

o majetku obcí. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 152/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  

zámer predať nehnuteľný majetok obce, a to stavbu hospodárskej budovy súpisné č. 536 

postavenej na parcele KN-C 825/5, pozemok parcela KN-C 825/5 zastavaná plocha o výmere 93 

m2, pozemok parcela 825/4 zastavaná plocha o výmere 201 m2, pozemok parcela KN-C 826 

záhrada o výmere 173 m2, zapísaného na LV č. 802,  v k.ú. Bacúch a jeho odpredaj kupujúcemu: 

Vladimíra Murínová, Hlavná 153/36, 976 64 Bacúch, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom (vyvesený dňa 31.07.2020 a zvesený dňa 

21.9.2020) 

 

I I .  r o z h o d l o  

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  

prevod nehnuteľností zadefinovaných v bode I. tohto uznesenia,  a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že  predmetné nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom 

prevodu sú z hľadiska geografickej polohy susediacimi nehnuteľnosťami k nehnuteľnostiam 



kupujúceho  a  tento ich využije na zlepšenie prístupu k svojej budove č. 100 postavenej na 

parcele č. 825/2, ako i s ohľadom na hospodársku neefektívnosť využitia tohto majetku zo strany 

obce, za kúpnu cenu 5.000 eur (slovom päťtisíc eur). 

   

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,                                                                                       

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

      

13.   Dodatok č. 2 k Smernici pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 

Vzhľadom na novo zakúpený traktor Zetor, bolo treba vyčísliť približnú spotrebu traktora 

podľa už odjazdených motohodín. Celkom bolo i v rámci prídavných (prípojných) zariadení 

najazdených 157 motohodín pri spotrebe 6 litrov/mthod. Na základe uvedeného odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu schváliť spotrebu 6 litrov  na motohodinu.  

 Pri auto prevádzke osobného služobného vozidla je potrebné upraviť normy spotreby 

vzhľadom na súčasné technické podmienky na prevádzku osobného vozidla. Podľa skutočne 

najazdených km a kalkulácie na spotrebu pohonných hmôt navrhujem upraviť normy spotreby 

na osobné služobné vozidlo 7,5 litrov pri jazde mimo obec, 9 litrov v obci a 12 litrov pri jazde 

s prívesným vozíkom. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 153/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Smernici pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel, ktorou sa 

mení a dopĺňa príloha č. 1 – Prevádzkové normy spotreby pohonných látok  

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,                                                                                      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

14.  Rozpočtové opatrenie 3/2020 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce Ing. Jančová : 

 

Jedná sa o nasledovné úpravy rozpočtu: 



-  doplniť  finančné operácie – pôžička z MF SR vo výške 16.695 eur,  výdavky na údržbu 

ciest z rezervného fondu zrušiť, tieto by sa financovali z pôžičky a taktiež by sa pôžičkou 

mohli pokryť  čiastočne energie, 

- príjem z Úradu práce, ktorým sa refundovali mzdy MŠ v sume 6597 eur ako podpora 

podľa § 54e zákona o službách zamestnanosti (udržanie zamestnanosti v materských 

školách) 

- kapitálový príjem za odpredaj majetku v sume 5000 eur, 

- príjem zo ŠR na sčítanie bytov v sume 2672 eur a adekvátne výdavky na odmeny 

povereným osobám a na materiál 

- príjem z ŠR na projekt -kompostovanie a adekvátne výdavky v sume 7000 eur 

- výdavky na odchyt psov cca 500 eur 

- ochranné pomôcky opatrovateľom, do výdajne stravy, zamestnancom úradu cca 500 eur, 

- školenie zamestnancov navýšiť 600 eur  

- navýšiť špeciálne služby o 1000 eur (geod. zameranie ap.) 

- drobné výdavky v školstve (cestovné, prenájom zariadenia ap.) 

- pohrebníctvo (nákup materiálu a služby) cca 400 eur 

- činnosti na základe dohôd (asistent učiteľa v MŠ) 470 eur. 

-  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 154/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie 3/2020 so schodkom hospodárenia vo výške 215.973 eur a celkovým 

kladným saldom hospodárenia  vo výške 6.585 eur.  

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,      

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          6  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,   Stanislav Jančo,                                                                                    

                                      Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

15.    Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

16. Diskusia 

 

p. Vladimír Medveď – opýtal sa , ktorým smerom ide táto obec ? Cesty sú nevykosené, cintorín 

nie je pokosený a potok je neporiadený. Treba prinútiť majiteľa potoka, nech si ho vyčistí . On 

si kosí aj okolo domu, aj za hrobové miesto si platí a nemá pokosené.  Ľudia nechcú chodiť na 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, nechcú mať problémy, ale nie sú spokojní.   



Starosta- obec má málo aktivačných pracovníkov, aj finančná situácia je zlá. Okolo domu smútku 

sa poriadilo, ale nie je možné častejšie kosiť okolo hrobov.  

Tomáš Medveď – tomuto starostovi treba poďakovať a nie ho urážať.  Občania nemajú vôbec 

predstavu akú administratívu musí riešiť. Najviac kritizujú tí, ktorí pre obec nikdy nič nespravili. 

Obecný úrad nedokáže kosiť dedinu tak často ako by si občania želali.  

Ján Cesnak – je chyba , že občania nechodia na zasadnutia obecného zastupiteľstva, nemajú 

záujem, len na ulici kritizujú.  

 

17. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Ján Kán 

 

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 


