
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 29.07.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 29.07.2021 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Michal Kán,   Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo, Ing. Milan Boroš, Tomáš 

Medveď, Miroslav Nikel 

 

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. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce, Romana 

Molentová – pracovníčka obecného úrad 

 

Program  rokovania :  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Voľba hlavného kontrolóra 

8. Dodatok k zriaďovacej listine – Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Bacúch  

9. Rozpočtové opatrenie 3/2021  

10. Interpelácia poslancov 

11. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Otvorenie 

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

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

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

poslancov obecného zastupiteľstva sú  prítomní 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 203/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                              

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 204/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Tomáš Medveď, Ing. Milan Boroš za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

 



4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 205/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

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

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

5.Kontrola  uznesení  

 

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

Uznesenie č. 28/2017 - Obecné zastupiteľstvo  uložilo zverejniť  informáciu   o prenájme   

budov 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, 244, 238 a garážou č. 

536.  Budova č. 11 - nakúpený materiál na opravu strechy. 244 opravuje sa východná stena ( 

bude hotová na budúci týždeň ). Je opravená brána. . Stavba 245 bola odstránené a stavba č. 

536 predaná. Uznesenie považuje za splnené . 

Uznesenie č. 197/2021 – Prerokovanie návrhu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia – podpísané, čaká sa na zverejnenie protistranou. 

Uznesenie č. 202/2021 – Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod objektom vybavenosti 

– kúpna cena. Z našej strany odoslané , čakáme na podpis protistrany.  

  

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

 

- s obcou Polomka  a Beňuš boli podpísané dodatky k zmluvám o spoločnom školskom 

obvode vo veci dochádzania žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Bacúch 

- obec rozbieha projekty:  workoutové ihrisko, predchádzanie vzniku BRKO zakúpením 

kompostérov v obci, zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu,  podpora 

opatrovateľskej služby 

- prebieha rekonštrukcia Hasične 

- projektová dokumentácia na „Zastávku pri pomníku“ bude prepracovaná 

- Slovak Telekom, a.s. rieši v našej obci vybudovanie optickej siete. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 206/2021: 



Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- s obcou Polomka  a Beňuš boli podpísané dodatky k zmluvám o spoločnom školskom 

obvode vo veci dochádzania žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Bacúch 

- obec rozbieha projekty:  workoutové ihrisko, predchádzanie vzniku BRKO zakúpením 

kompostérov v obci, zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu,  podpora 

opatrovateľskej služby 

- prebieha rekonštrukcia Hasične 

- projektová dokumentácia na „Zastávku pri pomníku“ bude prepracovaná 

- Slovak Telekom, a.s. rieši v našej obci vybudovanie optickej siete. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúch   
 

 p. Molentová prečítala zápis volebnej komisie z otváranie obálok zo dňa 21.07.2021 a  

dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :  
 

    Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 200 zo dňa 03.06.2021 vyhlásilo voľbu 

hlavného kontrolóra obce Bacúch, ktoré bolo zverejnené dňa 4.6.2021 na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce Bacúch. Do výberového konania sa v zmysle zverejnených podmienok 

prihlásil 1 uchádzač. Volebná komisia otvorila dňa 21.07.2021 obálku a zároveň potvrdila, že 

uchádzač spĺňa všetky predpoklady vyhlásené na voľbu hlavného kontrolóra. 

 

Keďže sa prihlásil iba jeden uchádzač navrhuje, aby v zmysle schváleného uznesenia č. 200 

prebehla voľba hlavného kontrolóra verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 207/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. berie na vedomie 

zápis volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 21.07.2021  na voľbu hlavného kontrolóra 

II.  v o l í  

v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení p.  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na 

funkčné obdobie 6 rokov od  01.08.2021 

III.  súhlasí  

na základe žiadosti uchádzača do pozície hlavného kontrolóra Ing. Soni Bridišovej  

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.                             
 

Hlasovanie: 



Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

8 Dodatok k zriaďovacej listine – Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 

Bacúch  

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

 

   Obec Bacúch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 178 zo dňa 18.02.2021 

požiadala MŠVVaŠ SR o zaradenie Výdajnej školskej jedálni ako súčasti Materskej školy 

Bacúch do siete škôl a školských zariadení SR. MŠVVaŠ SR vydalo Rozhodnutie č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 o zaradení Výdajnej školskej jedálni ako súčasti 

Materskej školy Bacúch od 01.09.2021.   

   Výdajnú školskú jedáleň ako školské zariadenie podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. zriaďovateľ zriadi  všeobecne 

záväzným nariadením. VZN č. 2/2021 o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako súčasti 

Materskej školy Bacúch bolo schválené uznesením č. 195 zo dňa 03.06.2021 a nadobudlo 

právoplatnosť dňa 18.06.2021 a účinnosť dňa 1.9.2021.  

Zriaďovateľ je v zmysle § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samosprávy v z.n.p. povinný upraviť zmeny v zriaďovacej listine č. 98/000962 

z 24.7.1996 dodatkom. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 208/2021: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle  § 22 ods. 3) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 

základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 o zaradení Výdajnej školskej jedálne do siete škôl 

a školských zariadení  dodatok k zriaďovacej listine č. 98/000962 z 24.7.1996, ktorým sa 

zriaďuje  Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Bacúch. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 



 

9. Rozpočtové opatrenie 3/2021  

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce  

 

Ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – presun, povolené 

prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií na základe týchto opatrení: 

Za bežný rozpočet: 

-projekt Podpora opatrovateľskej služby, za vypracovanie a manažment projektu v sume 650 

eur, 

- projekt Predchádzanie vzniku BRKO  v roku 2021 schválený Environmentálnym fondom 

v sume 59 tisíc eur s povinnou 5% spoluúčasťou min. 3.105,27 eur (predpokladaná spoluúčasť 

obce 6 tisíc eur) 

Bežné príjmy budú navýšené o transfer vo výške 59 tisíc (to je 540.163 eur), pričom bežné 

výdavky o 64.650 eur (to je 536.316 eur). 

 

Kapitálové výdavky: 

- Projekt „Zníženie energetickej náročnosti/Kultúrny dom (prípravné práce spojené 

s vypracovaním žiadosti a s verejným obstarávaním) v sume 6.000 eur 

- projekt „Bacúch - workoutové ihrisko“ (prípravné práce spojené s vypracovaním žiadosti 

a verejným obstarávaním)  v sume 1.000 eur 

- Projekt „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia“(vyššie náklady na stavebné práce a stavebný 

dozor) 3.000 projekt  

- projektová dokumentácia a prípravné práce na akciu „Autobusová zastávka – Bacúch“ v sume   

1.300 eur 

 

Za príjmové finančné operácie: 

krytie kapitálových výdavkov v súlade s týmto opatrením príjmovými finančnými operáciami   

z fondu rozvoja obce v sume 11.300 eur. 

 

Uznesenie číslo 209/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie  3/2021 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 7 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán   

                                     Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)      

                               

Hlasovali za  :        7  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ján Kán    

                                      Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď)                                             

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

 

 



10. Interpelácia poslancov 

 

Ing. Michal Kán -  je potrebné vyzvať vlastníkov, nájomcov alebo správcov pôdy, aby si 

pokosili , odstránili burinu. Jedná sa  o pozemok Pod Leštinami, ktorý už 3 roky nikto nekosí. 

Starosta – každý rok príde na obecný úrad z Okresného úradu Brezno, pozemkový a lesný 

odbor, ktorý je príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadosť o zverejnenie výzvy, 

kde upozorňujú a vyzývajú každého vlastníka , nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, 

aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. Výzva je zverejnená na 

internetovej stránke obce a tiež na informačnej tabuli.   

Ing. Milan Boroš – chce upozorniť na  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., 

o inváznych rastlinách . V prípadne, že  sú vlastníci známi, je obec povinná ich vyzvať na 

odstránenie, lebo ona je v konečnom dôsledku zodpovedná. Vyzvať ich,  ak neurobia do 

určeného  času,  nech urobí obec na ich náklady. 

Starosta -  všetky produkčné plochy v k.ú Bacúch majú zazmluvnené spoločnosti AGB Beňuš, 

družstvo, MaJa s.r.o a Agrospoločnosť Polomka s.r.o.. Najskôr oslovíme ich. 

   

11. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a  ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Tomáš Medveď 

 

Ing.  Milan Boroš 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


