
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 26.11.2020 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo  14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 26.11.2020 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. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo. 

 

N e p r í t o m n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová - zapisovateľka 

 

Program  rokovania :  

 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o 

6. Prerokovanie investičného zámeru realizácie stavebných pozemkov  

7. Informácia o činnosti obecného úradu Bacúch 

8. Informácia o dodatku k zmluve o nakladaní s odpadmi – firma Brantner 

9. Informácia o projektoch zúčtovaných v roku 2020 

10. Interpelácia poslancov 

11. Diskusia 

12. 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 5 poslanci. Poslanci Ing. Milan Boroš a Tomáš Medveď 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 155/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo, 

                                        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 156/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,                                  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán, Stanislav Jančo,                                                      

                                       Ing. Zdenko Šándor  )                                         

          proti    : 0 

   zdržali sa   : 0 

 



4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 157/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Zdenko Šándor  za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán, Stanislav Jančo za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

5. Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o. 

 

Starosta uviedol - Obec Bacúch má s Agrospoločnosťou Polomka s.r.o. uzavretú zmluvu 

o nájme nehnuteľností od 1.1.2016 na dobu určitú na 5 rokov to je do 31.12.2020. Jedná sa 

o prenájom pozemkov  zastavanej plochy hospodárskeho dvora Bacúch. 

   Keďže v súčasnosti končí platnosť zmluvy a zároveň Agrospoločnosť Polomka s.r.o. je obci 

dlžná za prenájom týchto pozemkov a za daň z nehnuteľností   je nevyhnutné prerokovať ďalší 

prenájom týchto pozemkov od 1.1.2021. Na zasadnutie bol pozvaný zástupca Agrospoločnosti  

Polomka, ale ten sa v deň zasadnutia zo zdravotných dôvodov ospravedlnil.  

 

K uvedenému bodu poslanci neprijali uznesenie a tento bod preložili na budúce zasadnutie, 

ktoré sa bude konať 15.12.2020 za účasti zástupcu  Agrospoločnoti  Polomka. 

 

6. Prerokovanie investičného zámeru realizácie stavebných pozemkov  

 

Starosta –  so strany občanov bol záujem na vytvorenie  stavebných pozemkov. Vznikla 

požiadavka aby komisia životného prostredia a výstavby  posúdila investičný zámer obce na 

realizáciu nových stavebných pozemkov v lokalite „Pastva“ obce Bacúch od Panelky po dom č. 

402 . Plánuje sa ulica  so širšími pozemkami s obidvoch strán cca 14 domov. Poslanci boli 

oboznámení s konceptom. Treba posúdiť aké siete v akom rozsahu sa tam budú realizovať. Či 

ma zmyslel tam dávať plyn.  Investícia  na vytvorenie 14 pozemkov, ktorá zahŕňa projektovú 

dokumentáciu, prekládku vysokého napätia, cestu, vodu, elektriku, kanalizáciu  by vyšla cca 

450.000 €.  

Ing Peter Piliar – či sa už vie aspoň približne za  koľko by sa predával 1 m2. A inžinierske siete 

musí zastrešiť spoločne obec . Sú už teraz v rozpočte nejaké peniaze na prípravu ?  Kábel 

vysokého napätia by sa mohol dať  do zeme.  

Starosta – na prípravu máme v rozpočte 30.000 € . A potom ďalšie krytie by obec riešila 

úverom. Obec môže mať úver do 250 .000 €.  Museli by  sme to rozdeliť na etapy. Záujem 



o pozemky je. Cena za 1 m2 podľa projektu vychádza na 35 €/ m2. Dá sa vstúpiť potom do 

jednania napríklad o odpredaj vodovodu . Všetko to ešte bude riešiť komisia .  

Ing. Michal Kán – to okresanie bolo hlavne preto aby sa to čím skôr riešilo. Naťahať všetky 

siete je pekné, ale všetko niečo trvá.  Kým nemá obec skolaudovanú kanalizáciu, museli by si 

stavebníci aj tak naprojektovať žumpu, lebo by ich neskolaudovali. Bude to brzdiť aj tých 

stavebníkov.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 158/2020:  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

ukladá 

komisii životného prostredia a výstavby o posúdenie investičného zámeru obce na realizáciu 

nových stavebných pozemkov v lokalite „Pastva“ obce Bacúch. 
 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

Starosta podal informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

 

- obecný úrad pripravuje žiadosť na Envirofond na kompostéry a prekopávač kompostu 

- obecný úrad pripravuje žiadosť na obnovu interiéru knižnice z fondu na podporu 

umenia 

- prebieha asfaltovanie časti ulice Potočná, boli položiť vyrovnávací  podklad a 

asfaltovať prídu 27.11.2020 

- celoplošné testovanie prebehlo v obci Bacúch bez problémov 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 159/2020:   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- obecný úrad pripravuje žiadosť na Envirofond na kompostéry a prekopávač kompostu 

- obecný úrad pripravuje žiadosť na obnovu interiéru knižnice z fondu na podporu 

umenia 

- prebieha asfaltovanie časti ulice Potočná 

- celoplošné testovanie prebehlo v obci Bacúch bez problémov 

 



Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                        Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

8. Informácia o dodatku k zmluve o nakladaní s odpadmi – firma Brantner 

Ing. Zdenko Šándor prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce : 

   Firma Brantner predložila obci Bacúch dodatok k zmluve o poskytovaní služby – 

komplexný výkon odpadového hospodárstva, ktorý by po podpise nadobudol účinnosť od 

1.1.2021.  Vy súťažená cena za 1 tonu odpadu je v súčasnosti 93,60 eur.  Pri priemernej 

nákladovosti cca 160 až 170 ton za kalendárny rok to činí z rozpočtu obce  15 tisíc až 16 tisíc 

eur bez nákladov za poplatok za uloženie na skládke. Zákonný poplatok za uloženie na skládke 

je  v súčasnosti v našej obci podľa úrovni vytriedeného odpadu 24 eur za 1 tonu čo činí cca 

4000 eur za rok.  Pri tejto nákladovosti (cca 19 až 20 tisíc eur) by po kalkulácii na poplatníka 

vychádzalo 17 až 18 eur/osoba/rok.  

 Firma Brantner odvolávajúc sa na zvýšené náklady spojené s komplexným poskytovaním 

odpadového hospodárstva predložila dodatok na 1 tona odpadu v cene 108 eur, čo by činilo  

z rozpočtu obce 17 až 18 tisíc eur za rok bez uloženia na skládke. Keďže obec počíta s využitím 

novozriadeného kompostoviska, počíta sa so znížením ceny za 1 tonu uloženia na skládke vo 

výške 18 eur (cca 3000 eur ročne).  Pri tejto nákladovosti (cca 20 až 21 tisíc eur) by po 

kalkulácii na poplatníka vychádzalo 18 až 19 eur/osoba/rok.  

Na základe uvedeného je i naďalej potrebné počítať s tým, že náklady na odpadové 

hospodárstvo sa v roku 2021 zvýšia o cca 2000 eur. Zároveň ak dôjde k podpisu uvedeného 

dodatku je potrebné uvažovať aj o vyrovnaní príjmov a výdavkov na odpadové hospodárstvo 

a zvýšení poplatku za komunálne odpady na osobu a rok. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 160/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o zvýšení nákladov na zber komunálnych odpadov v súvislosti s predloženým  

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                        Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

 

 



9. Informácia o projektoch zúčtovaných v roku 2020 

Starosta podal informáciu o projektoch, ktoré boli  zúčtované v roku 2020  v nasledovnom 

členení: 

- Stavebné úpravy Domu smútku v obci Bacúch z EF rozvoja vidieka a ŠR v sume 

34.738 eur. Práce boli ukončené už v roku 2019, ale vyúčtovanie prešlo až teraz. 

- Podpora kompostovania v obci Bacúch (nákup kompostéry a štiepkovač) 

z Envirofondu  v sume 5.000 eur. Štiepkovač využijeme v malej kompostárni, ktorú 

obec zriadila tento rok. 

- Vybudovanie detského ihriska pri MŠ a ZŠ  z Úradu vlády SR v sume 8.000 eur.  

- Havarijný stav elektroinštalácie kultúrneho domu  z MF SR v sume 12.000 eur. Celkové 

náklady boli 13.050 €. Opravená je elektroinšatácia , bleskozvody, núdzové osvetlenie.  

- Podpora sociálnych služieb – z MPSVaR odmeny opatrovateľom za 1. vlnu v sume 

1544 eur 

- Príspevok z ESF na podporu udržania zamestnanosti Materskej školy z ÚPSVaR 

v sume 6.598 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 161/2020:  

Obecné  zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

informáciu o zúčtovaných projektoch v roku 2020: 

- Stavebné úpravy Domu smútku v obci Bacúch z EF rozvoja vidieka a ŠR v sume 

34.738 eur 

- Podpora kompostovania v obci Bacúch (nákup kompostéry a štiepkovač) 

z Envirofondu  v sume 5.000 eur 

- Vybudovanie detského ihriska pri MŠ a ZŠ  z Úradu vlády SR v sume 8.000 eur 

- Havarijný stav elektroinštalácie kultúrneho domu  z MF SR v sume 12.000 eur 

- Podpora sociálnych služieb – z MPSVaR odmeny opatrovateľom za 1. vlnu v sume 

1544 eur 

- Príspevok z ESF na podporu udržania zamestnanosti Materskej školy z ÚPSVaR 

v sume 6.598 eur. 
-  

Hlasovanie : 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Stanislav Jančo      

                                        Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán ,  Stanislav Jančo,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

10.    Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

11. Diskusia 

 



p. Ján Cesnak – ohľadom toho štiepkovača, opýtal sa či sa štiepka využije na vykurovanie 

 kultúrneho domu ? Ako je to s kultúrnym domom, prečo sa nevyužíva na kultúrne akcie ? 

A pre hasičov je potrebné zriadiť prístup k potoku kde by mohli naberať vodu do cisterny. 

starosta – štiepka, ktorá  bude vyhovovať ( bude kvalitná ) sa využije v kotolni obecného úradu, 

ale hlavne sa využije v kompostárni na premiešanie zeleného odpadu . Elektrika bola 

nebezpečná, keď sa skolauduje kanalizácia a ČOV, môžu sa robiť v kultúrnom dome akcie. 

Teraz je povolených 6 osôb.  Hasiči majú k dispozícií hydrant a na  zriadenie  prístupu 

k potoku, musí byť povolenie od vlastníka ( správcu ) vodného toku. 

Ing. Peter Piliar – opýtal sa ako je to starou kanalizáciou a tiež ako je to  so školou . 

Starosta – kanalizácia sa stále rieši. Tento  rok riešime ako to bude so školou. Máme málo 

žiakov a náklady sú vysoké. Museli sme robiť aj personálne zmeny .  Je náročné udržať školu . 

Je to strašný luxus držať toľko personálu pre 5 až 6 deti.  A aj žiaci, ktorí mohli nastúpiť do 

našej školy nastúpili na Beňuš. Chodia nám kontroly, zakladali sme ZUŠ a museli sme prerábať 

zábradlie.  

p. Miroslav Nikel – mladí ľudia si v obci prerábajú staré domy, budú stavať. Mladí pribúdajú. 

Rodičia nechcú dávať deti do spojených tried.  Poslanci nie sú za zrušenie školy.  

  

 

12. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Kán 

 

Miroslav Nikel 

 

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


