
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 28.11.2019 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo   7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 28.11.2019 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, 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 , 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 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Informácia o protokolárnom prevode pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce  

8. Informácia o splnení opatrenia vyplývajúceho z kontroly DHZO Bacúch 

9. Upozornenie prokurátora - kontrola dodržovania zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

10. Vykonanie monitoringu kanalizačného potrubia 

11. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

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

13. Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. 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 82/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 7. 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 83/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ján Kán, Miroslav Nikel 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 84/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš a Ing. Michal 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 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

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. 

Uznesenie č. 77/2019 – zaradenie členov DHZO do funkcie. OZ požiadalo starostu obce 

vyhotoviť a doručiť zaradenie členov DHZO do funkcie hasič – splnené 

Uznesenie OZ č.69/2019 – Komunitný plán sociálnych služieb. OZ odporučilo starostovi obce 

predložiť komunitný plán sociálnych služieb na Úrad BBSK a zverejniť na webovej sídle – 

splnené. 

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

- bola podaná žiadosť na MŽP SR environmentálny fond na kanalizáciu ulica Chalupkova. 

Prepoj na ulici B. Němcovej budeme robiť vo vlastnej réžii 

- zo strany SIŽP Banská Bystrica bolo doručené Oznámenie o začatí správneho konania vo 

veci správneho deliktu na úseku ochrany vôd 

- zo strany SIŽP Banská Bystrica bola vykonaná kontrola na úseku odpadového 

hospodárstva, kontrola dopadla bez nedostatkov 

- bola zaslaná žiadosť na MF SR o preklasifikovanie dotácie na elektroinštaláciu KD 

z bežných výdavkov na kapitálové, to je tá dotácia na havarijný stav. Peniaze môžeme 

čerpať do konca roka 2021. Časť využijeme na naprojektovanie elektroinštalácie 

- stále prebiehajú práce na rekonštrukcii domu smútku, chýba ešte úprava strechy, treba 

dokončiť bleskozvod a vymaľovať zvnútra.  



 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 85/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 
 

- bola podaná žiadosť na MF SR environmentálny fond na kanalizáciu ulica 

Chalupkova 

- zo strany SIŽP Banská Bystrica bolo doručené Oznámenie o začatí správneho konania 

vo veci správneho deliktu na úseku ochrany vôd 

- zo strany SIŽP Banská Bystrica bola vykonaná kontrola na úseku odpadového 

hospodárstva, kontrola dopadla bez nedostatkov 

- bola zaslaná žiadosť na MF SR o preklasifikovanie dotácie na elektroinštaláciu KD  

- priebeh prác na rekonštrukcii domu smútku  

 

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 )                                         

 

7. Informácia o protokolárnom prevode pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce 

(ihrisko, cintorín) 

 

V mesiaci september nám bol doručený protokol  o odovzdaní  pozemkov pod stavbami 

z majetku SR do vlastníctva obce . Čakáme na zápis do katastra nehnuteľností.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 86/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie  

informáciu o protokolárnom prevode pozemkov z majetku SR – Slovenský pozemkový fond 

do vlastníctva obce a to pozemkov pod stavbou futbalového ihriska parcela KNC č. 918, 

919/3 a 919/5   a pozemkov starého cintorína  KNC č. 51. 

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 )   

8. Informácia o splnení opatrenia vyplývajúceho z kontroly DHZO Bacúch 

 

Starosta informoval prítomných o následnej kontrole, ktorá preverila splnenie opatrení , ktoré 

nám boli uložené na kontrole  dňa 16.01.2019. Kontrola bola zameraná na preverenie 

pripravenosti a akcie schopnosti dobrovoľného  hasičského zboru a jeho materiálno - 

technické vybavenie. Preverením príslušnej písomnej dokumentácie, materiálno-technického 

vybavenia a kontrolou priestorov hasičskej stanice konštatovali, že všetky opatrenia, ktoré 

uložili na predchádzajúcej kontrole boli splnené. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 87/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č.  39 zo dňa 21.02.2019 

berie na vedomie   

informáciu o odstránení nedostatkov vyplývajúcej z kontroly protipožiarnej ochrany DHZO 

Bacúch vykonanou Okresným riaditeľstvom HaZZ Brezno zápisom dňa 24.01.2019. 

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 )                                         

 

9. Upozornenie prokurátora - kontrola dodržovania zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám 

 

Starosta informoval - Okresná prokuratúra Brezno vykonala mimo plánu úloh na rok 2019 

previerku stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obec Bacúch v konaní o žiadostiach 

o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií v období od 01.01.2017 do 

31.12.2018. Našli nejaké drobné porušenia, boli sme poučení čo máme robiť. V budúcnosti ak 

si niekto bude žiadať, bude to odstránené. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 88/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

upozornenie prokurátora listom zo dňa 15.10.2019 na porušovanie zákona č. 211/2000 Z.z.  

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri previerke v postupe 

obecného úradu a rozhodovania obce Bacúch v konaniach vo veci poskytovania informácií za obdobie 

od 1.1.2017 do 31.12.2018. 



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 )                                         
 

10. Vykonanie monitoringu kanalizačného potrubia 

 

Starosta uviedol, že v dňoch od 2.7.2019 do 24.10.2019 bol firmou Ekokanal , s.r.o, vykonaný 

monitoring splaškovej kanalizácie v obci Bacúch. Potrebujem skolaudovať vybudovanú 

kanalizáciu, ktorá je vybudovaná za posledných 40 rokov. Firma vypracovala posudok, ktorý 

je zverejnený na obecnej stránke. Tento posudok uvádza viaceré nedostatky, ktoré je potrebné 

pred spustením odstrániť. Niektoré nedostatky už boli odstránené.  Tiež opravy a úpravy 

kanalizácie máme  zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2020. Máme po realizačné zameranie 

verejnej kanalizácie na všetko čo je vybudované pod zemou. Máme prevádzkový poriadok 

verejnej kanalizácie ale obsahuje len tie vetvy, ktoré sú fyzicky prepojené. Keď budeme mať 

spravený prepoj, prevádzkový poriadok sa upravovať formou dodatku.  Začali sme 

prehľadávať archív a hľadáme staré stavebné denníky a doklady potrebné ku skolaudovaniu.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 89/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 
a) posudok k vykonaniu monitoringu splaškovej kanalizácie v obci Bacúch zo dňa 

31.10.2019 

b) porealizačné zameranie verejnej kanalizácie 

c) prevádzkový poriadok verejnej 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 )                                         
 

11. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

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

Na základe splnomocnenia ustanovením § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sadzbu miestneho poplatku za komunálny odpad 

obec ustanoví  k 1. januáru zdaňovacieho obdobia všeobecne záväzným nariadením  



     Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") 

sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. Podľa § 78 ods. 1 písm. b zákona, sadzba poplatku ak v obci nie je zavedený 

množstvový zber, je sadzba najmenej  0,0066 € a najviac  0,1095 € za osobu a 

kalendárny deň. V súčasnosti platí poplatník na území obce Bacúch poplatok vo výške 

0,0274 € za osobu a kalendárny deň, za kalendárny rok to činí 10 €. 

    Podľa § 78 ods. 2 zákona sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných 

nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích 

zásobníkov a zberných nádob  pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny 

deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy 

obce zo zhodnotenia. 

    Za rok 2018 celkové náklady na ochranu životného prostredia spojené s nakladaním 

odpadov činili 18 177 €. Počet poplatníkov v obci Bacúch je cca 1100. Kalkuláciou pri 

výpočte dosiahnutia vyrovnania nákladov  by to činilo  0,045 € na osobu a kalendárny deň, za 

kalendárny rok  by to činilo 16,50 €.  

     Keďže, obec počíta s rezervou možného zhodnocovania komunálneho odpadu v budúcich 

rokoch ako i s výnosmi zo zhodnotenia, počíta sa približne s dopadmi v nákladovej časti vo 

výške cca 17 000 €, čo by po prepočítaní činilo  0,0411 € na obyvateľa a kalendárny deň, to 

je 15 € za osobu a kalendárny rok. 

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 90/2019: 

 

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

4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov  a v zmysle  ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov  

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. 4/2015 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce dňa 25.10.2019 

II. schvaľuje 

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

nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 

s účinnosťou od 1.1.2020. 

 

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 )                                         
 

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

 

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

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom a s 

drobným stavebným odpadom, ktoré vznikli na území miest a obcí,  zostáva aj naďalej v kompetencii 

miest a obcí. Zákon o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2016 prináša zavedenie rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov, ktorej cieľom je prenesenie časti zodpovednosti na výrobcov vyhradených výrobkov (OZV) 

a odbremenenie miest a obcí vo vzťahu k nakladaniu s vyhradenými prúdmi odpadov (elektroodpad, 

batériový odpad, odpady z obalov, vozidlá, pneumatiky a odpad z neobalových výrobkov).  

   V  obci Bacúch sa za posledné roky hromadia ojazdené pneumatiky, nakoľko v obci nie je 

zberný dvor či pneuservis alebo predajca pre spätný zber ojazdených pneumatík.  

Obec podľa ustanovenia Zákona o odpadoch môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom 

zbere odpadových pneumatík  výrobcu ako oprávnenú osobu zodpovednú za nakladanie 

s ojazdenými pneumatikami  alebo Organizáciu zodpovednosti výrobcov. K tomuto je však 

potrebné  upraviť spôsob a podmienky spätného zberu odpadových pneumatík 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenie obce. 

V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2015 

o nakladaní s komunálnym odpadom.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 91/2019: 

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 

25.10.2019 

II. schvaľuje 

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

nariadenie č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom s účinnosťou od 1.1.2020. 
 

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 )                                         
 

13. Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

 

Dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce  prečítala p. Molentová  

      Nakoľko v termíne plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva to je dňa 12.12.2019  

nie je možné z dôvodu čerpania dovolenky starostom obce viesť v tomto termíne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vznikla potreba zmeny plánu termínov zasadnutí. Starosta obce 

z tohto dôvodu navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby dohodnutý termín 12.12.2019 bol  

presunutý o deň skôr to je na deň 11.12.2019. 

      Na základe týchto skutočností, starosta obce odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby 

doplnila zmeny plánu pracovného kalendára zasadnutí na rok 2019.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 92/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 32 zo dňa 13.12.2018, ktorým bol 

schválený pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019  

schvaľuje  

a) doplnenie termínu pracovného kalendára zasadnutí a to termín 11.12.2019 (streda) 

o 17.00 hod. 

b) zrušenie termínu zasadnutia pracovného kalendára a to termín 12.12.2019 (štvrtok) 

o 17.00 hod. 

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 )                                         
 

14.    Interpelácia poslancov 

 

Ing. Michal Kán – ohľadom multifunkčného ihriska. Pani učiteľky z materskej školy sa mu 

sťažovali, že sú na ihrisku často  rozbité fľaše, je nebezpečenstvo zranenia, či by sa to nedalo 

nejako ošetriť aspoň nejako upozorniť. 

Starosta – ihrisko sa musí poopravovať -  siete, oplotenie, vypieskovať to a nainštalovať 

kameru. Potrebujeme správcu ihriska. Taktiež potrebujeme správcu domu smútku a tiež 

niekoho kto by písal obecnú kroniku.  

Miroslav Nikel -  opýtal sa či ten prepoj kanalizácie ideme financovať z vlastných peňazí 

alebo ideme využiť výzvu, ktoré bola teraz vyhlásená.  

Starosta – Teraz sme podali žiadosť na  kanalizáciu ulice Chalúpková. Na budúci rok musíme 

dať zakresliť nový projekt na kanalizáciu celej obce. Stavebné povolenie sa predlžuje každý 



druhý rok a teraz nám povedali, že posledný krát nám ho predĺžia, musíme mať nové 

zakreslenie a nové stavebné povolenie.  Ak pôjdem do výzvy tak vo veľkom . Výzva pre obce 

do 2000 obyvateľov  na  predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové 

aktivity bola vyhlásená 22.11.2019.  Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je 

do 23.12.2019. Financie sa môžu žiadať buď na verejný vodovod alebo  na verejnú 

kanalizácie, nie súbežne. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie je 

217.000,00 EUR a maximálna je 5.000.000,00 EU pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % 

spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Neoprávnené 

náklady mimo iných sú náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej 

spätnej úpravy ryhy vymedzenej v projektovej dokumentácii, rovnako aj náklady súvisiace 

s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie. 

 Žiadosť musí obsahovať platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti vydané 

príslušným úradom životného prostredia, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, 

súhrnný rozpočet, situačný výkres, projektovú  dokumentáciu overenú v stavebnom konaní. 

Uzatvorenú zmluvu  o dielo medzi žiadateľom a vybraným dodávateľom vrátane 

položkovitého rozpočtu.  

Ing. Milan Boroš – je potrebné zistiť, čo by sa dalo zahrnúť do oprávnených výdavkov z tých 

5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa.   

Tomáš Medveď – keď je ryha vykopaná je logické aby sa do nej súbežne dala aj kanalizácia 

aj vodovod. Vo svojej réžie sú zemné práce lacnejšie. S vodou bude čím ďalej horšie. 

Potrubie je staré.  

 

12. Diskusia 

 

Miroslav nikel  -  ako postupujeme s predajom garáže 

Starosta – na garáž dal sme dali vypracovať posudok.  

V piatok 6.12.2019 budeme mať Mikulášsky večierok pre deti aj dospelých . 

Tomáš Medveď – zobratie  Vlasta Šándora do pracovného pomeru je pre obec prínos. 

Konečne je v údržbe človek, ktorý vie čo robí a robí celých 8 hodín. 

13. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ján Kán 

 

Miroslav Nikel  

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 


