
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 26.09.2019 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo   6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 26.09.2019 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, 

Ján Kán, Stanislav Jančo 

 

N e p r í t o m n í : 

 

O s p r a v e d l n e n í: 

 

 

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  

Program  rokovania :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Informácia o činnosti obecného úradu 

6. Zaradenie členov DHZO do funkcie hasič 

7. Informácia o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie 

ochrany vôd 

8. Zámer využitia obecných budov – prebytočnosť majetku 

9. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2019 

10. Rozpočtové opatrenie 4/2019  

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver   

 

 

 



K jednotlivým bodom programu: 

1.Otvorenie 

 

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

prítomných.  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 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 73/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo)                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo)                       

            proti : 0 

       zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie číslo 74/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

schvaľuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Milan Boroš, Ing. Michal Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

          proti :            0 



     zdržali sa:         0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Uznesenie číslo 75/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

  

volí  

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie, Tomáš Medveď a Ján Kán za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

          proti :            0 

   zdržali sa:            0 

 

5. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

-  745. výročie prvej zmenky o obci sme oslávili dôstojne a poďakoval všetkým, ktorí 

pomohli pri organizovaní  

- boli ukončené stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch v rámci projektu . Máme 

v posudzovaní žiadosť na ďalšiu časť budovy. 

- ohľadom stavebných úprav  domu smútku bolo otvorené stavenisko bude sa robiť 

rekonštrukcia schodov, prestrešenie schodov, nájazdová rampa. 

- ohľadom detského ihriska čakáme na podpísanú zmluvy z Úradu vlády, realizovať sa bude 

až na jar.  Cyklotrasa - projekt ideme žiadať v rámci verejno-súkromného partnerstva 

Horehron. Robilo by sa nejaké značenie a altánky. Pripravujú sa podklady.  Rekonštrukcia 

vykurovanie školy, elektrické kúrenie je nehospodárne, rozmýšľame o vykurovaní štiepkou. 

-  fyzický monitoring kanalizácie bol ukončení, geodetické práce boli ukončené, čaká sa na 

výsledok monitoringu v podobe DVD so všetkými podkladmi a správou o typoch porúch 

a možnostiach ich opráv. Bude slúžiť aj pre geodeta, ktorý zakreslí aj prípojky občanom, 

ktorí sa budú pripájať aby vedeli kade majú kopať.  

- V spolupráci s Národnou transfúznou službou  sme v mesiaci september zorganizovali 

Hasičskú kvapku krvi   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 76/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 



- vyhodnotenie akcie osláv 745. výročia založenia obce 

- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch v rámci projektu boli ukončené  

- otvorenie staveniska na stavebné úpravy domu smútku 

- nové projekty- detské ihrisko, cyklotrasa, rekonštrukcia vykurovania školy 

- stále prebieha monitoring kanalizácie 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

           proti :           0 

    zdržali sa:           0 

 

6. Zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO ) do funkcie 

 

Keď sme menovali hasičov do funkcií, nemali členovia Richard Orovčík a Frederik Belko 

ešte 18 rokov a z toho dôvodu sme ich nemohli zaradiť do funkcie. Obec nad 500 obyvateľov 

je povinná mať zriedený dobrovoľný hasičský zbor obce.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 77/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch po absolvovaní základnej prípravy členov hasičských 

jednotiek 

  

I.schvaľuje  

zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO): Richard Orovčík, Frederik 

Belko do funkcie hasič  

 

II.žiada   

v zmysle ustanovení § 5 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, starostu obce Bacúch 

vyhotoviť a doručiť zaradenie členov DHZO  do funkcie hasič . 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

           proti :            0 

   zdržali sa :            0 

 

7. Informácia o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie 

ochrany vôd 



 

Starosta informoval prítomných o kontrole, ktorú vykonala inšpekcia životného prostredia 

Banská Bystrica. Inšpektorka si bola na obecnom úrade prevziať podklady. Protokol 

o výsledku kontroly má 6 strán a  je zverejnený na stránke obce. Boli nájdené nejaké 

nedostatky , ktoré je potrebné odstrániť. Na odstránení niekoľko mesiacov intenzívne pracuje, 

sú to kroky, ktoré je potrebné urobiť na spojazdnenie čističky odpadových vôd a kanalizácie v 

obci. V protokole je to všetko objektívne zhrnuté všetky nedostatky, konštatovania čo sa týka  

stavu , technológie čističky,  opatrenia na nápravu. Je to ošetrené formou príkazného listu , 

ktorý budeme musieť zaslať na inšpekciu životného prostredia a dúfajme, že sa nám to podarí 

čo v najkratšom čase  po toľkých rokoch spojazdniť.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 78/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe  

 

berie na vedomie   

informáciu o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany 

vôd ktorá bola prerokovaná protokolom a zápisnicou zo dňa 06.09.2019 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

           proti :           0 

     zdržali sa:           0 

 

8. Zámer využitia obecných budov – prebytočnosť majetku  

 

p. Molentová prečítala správu finančnej komisie : 

 

Dňa 16.09.2019 vykonala finančná komisia obhliadku obecných budov  za účelom 

prehodnotenia ich využiteľnosti poprípade prebytočnosti. Jedná sa o stavby č. súpisné 238 

(dom služieb), 244 a 245 (komunálny dom), 536 (hospodárska stavba), 11 (bývalá školská 

jedáleň) a nedostavaná  prístavba základnej školy a zároveň hnuteľných vecí, ktoré sa v týchto 

stavbách nachádzajú.  

 

 Na základe vykonanej obhliadky finančná komisia posúdila, že sa jedná o majetok, ktorý 

v súčasnosti obec nevyužíva  na plnenie svojich úloh a o jeho využiteľnosti nie je spracovaný 

konkrétny zámer. Zároveň však v súčasnosti vznikla potreba vybudovania objektu pre 

garážovanie dopravnej pracovnej techniky a strojov, z tohto dôvodu komisia odporúča: 

 



- odstrániť stavbu č. 245 postavenú na parcele KNC 173 a 174  a na tomto pozemku 

vypracovať zámer pre vybudovanie objektu pre garážovanie, 

- vypracovať zámer na odpredaj hospodárskej stavby č. 536 

- previesť nevyhnutnú údržbu stavieb č. 11 a 238 v zmysle stanoviska komisie 

životného prostredia a výstavby schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

28/2017 zo dňa 23.05.2017 

- odpredať nákladné vozidlo AVIA z titulu jeho prebytočnosti a keďže jeho zostatková 

hodnota je nulová (nadobudnuté bolo v roku 2011 v hodnote 2700 Eur) podľa zásad 

hospodárenia s majetkom obce o spôsobe jeho naloženia na návrh komisie rozhoduje 

starosta obce. Finančná komisia ho odporúča odpredať formou zverejnenia na 

webovom sídle obce po dobu 21 dní za hodnotu 1000 eur. V prípade, že neprejaví 

o neho nikto záujem, zverejniť po dobu ďalších 21 dní za najvyššiu navrhnutú cenu zo 

strany záujemcov. Ak aj v tomto prípade nikto neprejaví záujem vyradiť natrvalo 

z evidencie  vozidiel.  

Starosta – väčšina poslancov bola na obhliadke týchto objektov, videli  v akom je to stave. 

Budeme smerovať k vybudovaniu domu , dvoru technických služieb aby sa mohla obec 

zveľaďovať. Bol kúpený traktor a príde nám ešte vlečka, pluh, posýpač, mulčovač, všetko si 

to vyžaduje dôstojné státie a tiež zabezpečenie.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 79/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie 

správu finančnej (vyraďovacej komisie) zo dňa 16.09.2019 o prebytočnosti majetku vo 

vlastníctve obce 

 

II. súhlasí 

a) s odstránením stavby, nachádzajúcej sa na ulici Hlavná, súpisné číslo 245 postavenej 

na parcele č. KNC 174 a prislúchajúcej stavby postavenej na parcele č. KNC 173, v 

k.ú. Bacúch  

b)  s využitím pozemku KNC 173, 174 ,175 na výstavbu  objektu pre garážovanie 

dopravného zariadenia a techniky  

 

III. odporúča starostovi obce 

zahrnúť finančné prostriedky v súlade s ods. a)  a b) do rozpočtového procesu na rok 2020.  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

 



          proti :            0 

   zdržali sa:            0 

 

9.    Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2019 

 

p. Molentová prečítala dôvodová správu,  ktorú predložila ekonómka obce 

 

    Dňa 19.09.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Základnej školy Beňuš o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

v obci Bacúch formou krúžkov a voľnočasových aktivít na obdobie september  až december 

2019 v počte  detí 33.  

    Obec Bacúch vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch pre Základnú školu Beňuš, ktorá sa 

aktívne uchádza o takúto formu podpory. Pre Základnú školu Beňuš obec v rozpočte na rok 

2019 vyčleňuje na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci Bacúch 40% 

dotácie.  

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Základnú 

školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového koeficientu 

vyčísleného na žiaka  pre rok 2019 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 40% 

príspevku na obdobie september až december 2019 (jednotkový koeficient pre rok 2019 je 

93,78  eur  na žiaka) , príspevok  v sume 453,90 eur.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 80/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní  výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších nariadení  a na základe žiadosti  Základnej školy Beňuš zo dňa  

18.9.2019 

 

schvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov na  záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov 

s trvalým  pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 40 % dotácie  

( vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2019 vynásobeného 

koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok) na obdobie 

september až december 2019 pre 33 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky (jednotkový 

koeficient pre rok 2019 je 93,78  eur  na žiaka).  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

           proti :           0 

     zdržali sa:          0 



10.  Rozpočtové opatrenie 4/2019 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obec : 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia  sú: 

Za bežné príjmy – poskytnutie dotácií zo ŠR na samosprávne funkcie a výkon štátnej správy 

a úprava neplnenia príjmov 
 

Za bežné výdavky: 
- Verejný poriadok a bezpečnosť  – úprava rozpočtu na dopravný servis a údržbu objektov  

- Ekonomická oblasť – úprava rozpočtu na údržbu ciest z titulu zakúpenia traktora  

- Bývanie a občianska vybavenosť – zamestnanie podľa § 50j o službách zamestnanosti, údržba 

priestranstiev na základe dohôd, pohonné hmoty a poistenie zakúpeného traktora, prehodnotenie údržby 

- Kultúra – údržba elektroinštalácie v kultúrnom dome, úprava príspevkov pre iné subjekty, mimoriadne 

členské pre Verejno-súkromné partnerstvo 

- Školstvo – úprava rozpočtu na potrebu MŠ a ZŠ, všeobecný materiál a učebné pomôcky a presun 

prostriedkov na nákup potravín 

- Sociálne zabezpečenie – presun prostriedkov na výdavky spojené s nákupom pre deti v hmotnej núdzi 

 

Za kapitálové výdavky – úprava rozpočtu z titulu zabezpečenia zdrojov, prehodnotenie realizácie kapitálových 

výdavkov a zabezpečenia projektovej dokumentácie pre výzvy. 

 

Za finančné operácie – pokrytie kapitálových výdavkov príjmovými operáciami a zároveň 

stornovanie nerealizovaných projektov. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové 

opatrenie č. 4/2019. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 81/2019: 
 

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  4/2019. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Ing. Zdenko  Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo )                                         

           proti :           0 

    zdržali sa :          0 

 

11. Interpelácia poslancov 

 

Ján Kán – opýtal si či vodárne robia niečo aby sa neopakovala situácia s nedostatkom vody 

ako bola v zime a či riešia zachytenie toho prameňa.  



Starosta – vodári mapujú ako je vodovod poprepájaný . A pre zabezpečenie dostatočného  

prítoku vody do obce, riešia prameň pri chate pod Kriváňom, je to pre nich zaujímavé 

a čakáme na vyjadrenie a zaradenie do investičného plánu na rok 2020 Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti. Oni majú vlastné zdroje 4 mil. € pre všetky obce. Priorita je dostať 

sa  do investičného plánu, predpokladaná investícia na zachytenie prameňa je  20 000 € 

a čakáme či nás zaradia. Problém s vodou má viacej obcí aj tu na Horehroní a peňazí je málo. 

Výdatnosť ďalšieho prameňa je 0,4 l/s je to dobre, spolu nám stačí  prameň , ktorý má 2 l/s, 

kolaps začína pri 1 l/s.  

Ing. Zdenko Šándor – tá investícia nie je až taká vysoká, ale teraz majú vodárne veľký projekt 

Jasenie , Predajná, Nemecká spoločná kanalizácia a nová  čistička a tam im treba veľa peňazí, 

dúfajme, že nám niečo zostane.  

Medveď Tomáš – nemohlo by sa to tým spôsobom,  že ak by nás nezaradili do investičného 

plánu, zaplatila by obec a refundovalo by sa to. 

Starosta – navrhne im to , ale oni majú prísne pravidlá na návratnosť investície. A najhoršie je 

vybaviť všetky tie povolenia. Tento rok to už nebude.  

Miroslav Nikel – kto vybavuje všetky vyjadrenia a povolenia ? 

Starosta  - povolenia, vyjadrenia vybavuje investor – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť.  

Keď dostaneme správu , že sme boli úspešný, tak hneď začne jednanie aby sa to urýchlilo. 

Teraz sa všetko prehodnocuje a  niekedy v novembri by sme mohli vedieť, či sme boli 

úspešný. 

Ing. Milan Boroš – je aj taká možnosť, žiadať financie z environmentálneho fondu na tento 

účel, aj keď v našom prípade to asi neprichádza do úvahy, nakoľko obec by mala byť 

investorom a   majetkovo by mala mať vysporiadané . Je tam možno aj možnosť  formou 

úveru ale v našom prípade to musíme zvážiť. Chceme žiadať financie na kanalizáciu a dve 

žiadosti by nám neschválili, ročne je priechodná len jedna žiadosť. A musíme si odstupňovať 

priority.   

Starosta – pri tom environmentálnom fonde máme prioritu dorobiť kanalizáciu na ulici, kde je 

vybudovaný vodovod. Do budúcna budeme v rámci kanalizácie  súbežne žiadať aj vodu. 

Zdroje z environmentálneho fondu sú dosť obmedzené.  

Ing. Milan Boroš – rieši sa dokumentácia ohľadom  výmeny  stĺpov elektrického vedenia 

smerom od ihriska ku garážam . 

Starosta – riešime to prostredníctvom spoločného stavebného úradu Polomka. 

Ján Kán – opýtal sa či pošta už definitívne skončila . 

Starosta – chce to riešiť ešte cez Ministerstvo dopravy. Pozeral situáciu inde na Slovensku a 

pošty rušia všade.  Pošta sa odvolá na zákon , ktorý definuje kvalitu poštovej služby. Občan 

má právo aby mal poštu do 10 km od bydliska. Bohužiaľ je to tak , niekto to tak nastavil 

a teraz preto trpíme. 

12. Diskusia 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety. 

 

13. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 



 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Milan Boroš 

 

Ing. Michal Kán 

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 


