
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 23.04.2020 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.04.2020 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. Milan Boroš, Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Stanislav 

Jančo, Tomáš Medveď. 

 

N e p r í t o m n ý : 

 

O s p r a v e d l n e n ý: 

 

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. Informácia o činnosti obecného úradu 

6. Stanovisko k odpredaju hospodárskej budovy č. 536 s príslušenstvom 

7. Udržateľnosť školstva v obci a jeho vývoj v krízovom stave - prerokovanie  

8. Interpelácia  

9. 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 7 poslanci.    Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 

ods. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.  

Oznámil poslancom, že na základe Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo 

dňa 20.04.2020 bude zasadnutie neverejné. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle 

§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v z.n.p. uložil povinnosť Orgánom územnej samosprávy vylúčiť pri verejných zasadnutiach 

VEREJNOSŤ. Občania o rokovaní obecného zastupiteľstva budú  informovaní 

prostredníctvom úradnej tabule a internetovej stránke obce. 

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 125/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           7  ( Ing. Milan Boroš,  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 126/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

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

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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



                                        Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         7  ( Ing. Milan Boroš,  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 127/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán a Tomáš Medveď za členov návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :     ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán,       

                                     Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                       

 

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

                                       Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

5. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

- Obecný úrad funguje v obmedzených stránkových hodinách, učitelia základnej školy od 

16.3.2020 vykonávajú prácu z domu, vychovávateľka a učiteľky materskej školy sú od 

4.4.2020 z titulu prekážky na strane zamestnávateľa na náhradách vo výške 80% 

funkčného platu 

- predpokladá sa veľký pokles podielových daní 

- ku kolaudácie  kanalizácie sa  vyhľadávajú chýbajúce doklady v archívoch 

- komunálny dvor - búracie práce sú ukončené, aktuálne sa začne pracovať na plote  

- je vypracovaná projektová dokumentácia na kultúrny dom, je potrebné kontrolovať 

statiku budovy, nehrozí deštrukcia budovy 

- futbalové ihrisko: prebiehajú prípravy na aerifikáciu, zo strany SPF  nám bola doručená 

výzva na znalecký posudok  vo veci vysporiadania pozemku pod šatňami. Znalecký 

posudok,  je už vypracovaný 

-  riešime zriadenie kompostoviska a tiež zakúpenie  štiepkovača. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 128/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 



berie na vedomie  

informácie v nasledovnom zložení: 

- Obecný úrad funguje v obmedzených stránkových hodinách, učitelia základnej školy od 

16.3.2020 vykonávajú prácu z domu, vychovávateľka a učiteľky materskej školy sú od 

4.4.2020 z titulu prekážky na strane zamestnávateľa na náhradách vo výške 80% 

funkčného platu 

- ku kolaudácie  kanalizácie sa  vyhľadávajú chýbajúce doklady v archívoch 

- komunálny dvor - búracie práce sú ukončené, aktuálne sa začne pracovať na plote  

- je vypracovaná projektová dokumentácia na kultúrny dom, je potrebné kontrolovať 

statiku budovy 

- futbalové ihrisko: prebiehajú prípravy na aerifikáciu, zo strany SPF  nám bola doručená 

výzva na znalecký posudok  vo veci vysporiadania pozemku pod šatňami. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

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

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                      

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

6. Stanovisko na odpredaj hospodárskej budovy č. 536 s príslušenstvom 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  na základe uznesenia č. 120 zo dňa 20.02.2020 udobrilo 

zámer odpredaja  majetku obce – hospodárska budova č. 536 s príslušenstvom špecifikovaného 

v znaleckom posudku vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Hebeňom  za 

najnižšiu ponukovú cenu 7.400 eur (slovom sedemtisícštyristo eur). Zámer odpredaja bol 

zverejnený na webovej stránke obce dňa  28.02.2020 a aj  v tlači  MY Horehronie  dňa 

03.03.2020.  Na obecný úrad bola doručená jedna ponuka a to dňa 30.03.2020 od záujemcu L. 

Murína, ktorý ponúkol za odpredaj nehnuteľností 4.000,00 eur.  Keďže ponúkaná cena je nižšia 

než je stanovená znaleckým posudkom, odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby uvedený 

odpredaj majetku obce zamietol. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 129/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č. 120 zo dňa 20.02.2020 a na základe 

ponuky  záujemcu o odkúpenie p. L. Murína doručenej dňa 30.03.2020 

zamieta  

odpredaj majetku obce  – stavba hospodárskej budovy súp. č. 536 postavenú na parcele 825/5, 

pozemok parcela KN č.  825/5 zastavaná plocha o výmere 93 m2, pozemok parcela KN č.  825/4 

zastavaná plocha o výmere 201 m2, pozemok parcela KN č. 826 záhrada o výmere 173  m2, 

všetky zapísané na liste vlastníctva č. 802 z dôvodu nižšej ponúkanej ceny než je stanovená 

v znaleckom posudku. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 



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

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                       

 

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

                                       Tomáš Medveď, Ing. Zdenko  Šándor,  Stanislav Jančo )                                                                           

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

7.  Udržateľnosť školstva v obci a jeho vývoj v krízovom stave - prerokovanie  

 

Starosta uviedol, že materiál k naštudovaniu mali poslanci k dispozícií. Prečítal poslancom list, 

ktorý poslala Mgr. Adriana Janková-riaditeľka základnej školy.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nerozhodli o zrušení škôl a svoje rozhodnutie  odložili  na 

september 2020. 

Stanislav Jančo -  keďže sa rozhodovať bude v septembri , školský rok 2020/2021 bude 

otvorený. Rodičia si deti nezapísali do školy aj na základe toho, že výučba bude prebiehať už 

len v 1 triede, v ktorej budú spojené všetky ročníky. Rodičia sa obávajú, že spojenie ročníkov 

ovplyvňuje kvalitu výučby.  

            

8.    Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu boli vznesené nasledovné dopyty poslancov: 

  

poslanec Tomáš Medveď – opýtal sa či sa bude na ihrisku inštalovať kamerový systém, 

dochádza tam k poškodzovaniu majetku.   

Starosta – budeme to riešiť,  je potrebné pri monitorovaní dodržiavať prísne nariadenia GDPR 

– ochrana osobných údajov.  

 

Poslanec Ing. Michal Kán  - opýtal sa či by bolo možné po obci rozmiestniť  značky zákaz 

sypať smeti, ľudia nosia odpad kam nemajú.  

Starosta – tabule so  zákazom sypať smeti sú po obci rozmiestnené. V prípade potreby 

dokúpime aj ďalšie. 

 

9. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Ing. Michal Kán 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 


