
 

Obec     B A C Ú R O V 
 

 

 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Bacúrove , ktoré sa konalo dňa 08.10.2018 o 18.00 hodine  

na Obecnom úrade v Bacúrove. 

 

Účasť  poslancov  obecného  zastupiteľstva:     prítomní  -  3 

          ospravedlnení - 2  

          neospravedlnení - 0  

 

 

P r o g r a m : 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3. Oboznámenie  podnetu  r.  Pražmovej                                                           

4. Informovanie o jednotlivých prípravných aktivitách schváleného  nenávratného finančného 

príspevku  na   rekonštrukciu  obecného  úradu     

5. Informovanie  o prípravovanéj výzve  MAS 

6. Schválený   projekt  MR  Adela  -  kompostéry  

7. Príprava projektov  na  rok  2019  

8.  Rôzne.  

9. Návrh na uznesenie. 

10.   Záver. 

 

 

K bodu 1/  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou   obce. 

 

K bodu 2/ Určenie  zapisovateľky, overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Návrh predkladá starostka 

Zapisovateľka:  : Katarína Zlámalová  

Overovatelia zápisnice:  Vladimír Beňo,   Elena Sekulová 

Návrhová komisia:    Miroslav Zvarík , Elena Sekulová 

Poslanci návrh schválili . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

K bodu 3/  Oboznámenie  podnetu  r.  Pražmovej   

Starostka  informovala,  že  všetky   dokumenty ohľadne   podnetu  r.  Pražmovej  boli  poslancom  

zaslané  elektronický, aby sa  oboznámili  ich  obsahom.  Ďalej  oboznámila  prítomných,  že spoločne  

obce  Bacúrov, Dubové a Ostrá Lúka   zvolali  pracovné  stretnutie ohľadom  aplikácie hnojív , kde 

boli  pozvaní  zástupcovia  štátnej správy a poľnohospodárske  subjekty pôsobiace v našich  

katastroch.   Stretnutie sa konalo na Obecnom  úrade v Ostrej  Lúke dňa 13.09.2018, kde sa  účastníci  

konania  dohodli  na podmienkach, ktoré by mohli  zmierniť  dôsledky  hnojenia.  Starostka  vyzvala   

prítomných na vyjadrenie   k danej téme. 

Vyjadrenie  I.  Pražmovej a V. Pražmu:  

- nedostatočné    informovanie  občanov o aplikácii  hnojenia, aby obec  zabezpečila  informovanie  

prostredníctvom   letákov  do  každej  domácnosti 



- podľa  zistených  informácií   na  internete,    digestát   nesmie  tak  zapáchať,  nebol  zapracovaný  

do  pôdy, použitá  nesprávna  aplikácia,  v čase  hnojenia  narátali  za  deň  cca  100 kamiónov 

- v čase  hnojenia nebol  aktuálny  rozbor,   

- osobne boli  na  Okresnom  úrade , odbor  životného prostredia  sa  informovať,   na  úrad Ústredného 

kontrolného skúšobného ústavu  poľnohospodárskeho (ÚKSÚP)  sa  nedostali 

- starostka  mala  v deň  aplikácie  hnojenia,  zobrať  vzorku  digestátu, zakázať  jeho  aplikáciu do 

doby, kým sa  nepreukáže  jeho  nezávadnosť 

- k téme  vodovod a kanalizácia sa  opýtali  ,  či sa bude   budovať, nakoľko  voda v ich  studni, ktorá  

je  7 m  hlboká má nevyhovujúce   výsledky hlavne  obsahuje dusičnany  

Vyjadrenie   E.  Sekulová:  

-  skončila som  poľnohospodársku  školu, robím  zootechničku, a mojím  názorom je,  že  hnojenie  

digestátom  je  oveľa  výhodnejšie,  nakoľko  ide o ekologické  hnojivo, ktoré  sa  v pôde  rýchlejšie  

rozkladá,  ako   keď sa  použije  umelé  hnojivo, ktorého  proces   rozkladu  je  dlhší  a skôr  sa môže  

dostať  do  spodných  vôd. 

- bioplynke  záleži,  aby  pri výrobe  dodržiavali  všetky  technologické a výrobné postupy  a tak  

dodávali   vyhovujúci  digestát 

Vyjadrenie  M. Zvaríka:  

- k téme vodovod  uviedol,  že väčšina   občanov, ktorí  majú  vŕtane  studne  viac ako 30 m   majú   

vodu  kvalitnú  a vyhovujúcu,  čim  argumentoval  susedovci  r. Konečná, teraz  si dali  robiť  rozbor 

vody  a vyšla  im  kojenecká  voda.   Tak  isto naša voda, je  vyhovujúca a tiež si  budem  dávať  teraz  

robiť  nový  rozbor .  

Vyjadrenie  B.  Beňo:   

- vyzval  r. Pražmovú, aby  navrhli    riešenie 

- ja mám  tiež  vŕtanú  studňu. Prvá, ktorú  mi  navŕtali   nebola  v poriadku ako  garantovali,  tak  mi  

navŕtali  druhú.  Tiež  to  závisí  od  firmy, ktorá  vykonáva   tuto činnosť, nakoľko  v Bacúrove  je  

podložie  piesčité a preto   musí  byť  studňa dobré   zaizolovaná  pred   povrchovou   vodu.  

Vyjadrenie  starostka:  

- starostka  občanov  informovala o aplikácií hnojenia v miestnom  rozhlase dňa 06.08.2018  o 14.30 

hod.  

- intenzita zápachu  digestátu    závisí, aký  odpad    bioplynka  spracúva.  Bioplyn  Budča  okrem  

poľnohospodárskych produktov spracúva aj reštauračný  odpad, mliečne  výrobky, potraviny po záruke 

a tiež aj  mäso.  Najviac  zapáchajúci digestát je  z Biotiky Slovenská  Ľupča,  ktorá  má  svoje  

skladové  priestory  vo  Zvolenskej  Slatine. 

-  digestát   aplikovaný  v mesiaci  august, bol  zapracovaný  podľa    možnosti  čo  najskôr, nakoľko  

v zákone  je  lehota do  24 hodín.    

-  v čase   hnojenia  dňa 09.08.2018  som  telefonický    kontaktovala ÚKSÚP vo Zvolene  p. Gáborika,  

Okresný  úrad  životné  prostredie  p.  Čuková a Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva. Dňa 

10.08.2018  som  bola   osobne na Okresnom  úrade, odbor ŽP vo  Zvolene   p.  Rapačová a p.  Čuková 

-   obci  boli  predložené dokumenty -  Protokol  o skúške (05.02.2018)  a Povolenie na použitie 

výrobku ako  hnojivo (dátum 18.04.2018) 

- starostka  nemá  právomoc, aby  prišla a odobrala  vzorky a pritom  zakázala pokračovať v činnosti,  

na základe  čoho,  či chceme  aby obec súdili, že  v bráni v podnikaní  a budú chcieť  zaplatiť  ušli  zisk 

-  obec  postúpila  podnet   na vybavenie  ÚKSÚP nakoľko  je   kompetentný konať v tejto veci 

- starostka informovala  o pripravovanom  zákone  pre  poľnohospodárov, kde  budú  podmienky   

prísnejšie 

-  k téme  vodovod a kanalizácia  starostka  uviedla,  kým  sa legislatívne  nezmenia podmienky 

a nezmení   dotačný  systém,  obec  to  nedokáže  zo  svojich   finančných  prostriedkov  zrealizovať 

a potom  následne   spravovať.   Opýtala som sa  p.  Pražmovej  dvakrát, či  vie aký  rozpočet  má   

obec  na celý rok. Nedostala som  odpoveď.  Až  keď  jej  p. Zvarík  povedal  tu  istú  otázku   

povedala,  že nie.  Hovoríme o rozpočte cca  55.000 Eur  na rok. Ďalej  starostka   uviedla, že ich  

studňa, ktorá  je  7m  hlboká  zachytáva  povrchovú vodu.  Majú dom  postavený   na  pozemku , kde  

v minulosti  bolo jazero  a následne  zavozené.  

Poslanci a starostka  navrhli,  dať do uznesenia , že sa ukladá  starostke   informovať  občanov obce vo 

forme  letáku do  každej  domácnosti pri  aplikácií hnojenia  digestátom. 

Poslanci návrh schválili . 



Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

K bodu 4/ Informovanie o jednotlivých prípravných aktivitách schváleného  nenávratného finančného 

príspevku  na   rekonštrukciu  obecného  úradu     

 

Starostka  informovala prítomných , že  obci  bol schválený  nenávratný  finančný  príspevok  vo výške 

99 973,88 Eur  na   rekonštrukciu  obecného  úradu  v Bacúrove.  Dňa 02.10.2018  sme  obdŕžali   

zmluvu  na  podpis. Ďalej  ich  oboznámila ,  že  pri  začatí  prác, si bude   musieť obec  zobrať  úver  

vo výške  dotácie .  Nakoľko   v zmluve máme  dohodnuté  s Poľnohospodárskou  platobnou  

agentúrou  refundáciu  finančných  prostriedkov.   Podmienky  úveru, ktorý  by sa  bral  s Prima banky  

sú  úrok  vo výške  1%  čo  predstavuje  na  rok 999,73 Eur,  predčasnej   splátky istiny  žiadne  

poplatky. Žiadne  mesačné  splátky  platenia  úveru, keď  príde  refundácia,  splatí sa uver.  Obec  pri  

rekonštrukcií    obecného  úradu bude zo svojich  prostriedkov  financovať    plynofikáciu,  

elektroinštaláciu, vrt  studne a osadenie  žumpy.  Nakoľko   bola  upravená   maximálna  výška  

žiadania príspevku  zo  150.000 Eur na  100. 000 Eur.  Obec  oslovila   niektoré  firmy   na 

vypracovanie   cenovej  ponuky.  Predpokladané  náklady  na  vrt studne cca  7.000,- Eur,  

plynofikácia  cca 9100,- Eur,  elektroinštalácia  cca 3500,- Eur.   Kúpa a osadenie  žumpy   cca  1.000,- 

Eur.  Starostka   informovala   poslancov, že z tohto  ročného  rozpočtu   môžeme  ísť   na úhradu  

nákladov   10.000 až 12000 Eur.    Ak  by  tieto   finančné  prostriedky  neboli  minuté  v tomto  roku 

na uvedené práce  na  obecnom  úrade  , použijú  sa  v nasledovnom  roku  na uvedené  aktivity a budú  

zapracované   do  rozpočtu  na  rok  2019.   Ďalej  starostka  navrhla v budúcom  roku  2019  zobrať  

úver  vo výške  15.000 Eur  na  dokončenie  obecného úradu,  aby sa nemuseli  čerpať   finančné  

prostriedky  z rezervného  fondu  ( zostatok  na účte  28.686,94 Eur) , čo  by  predstavovalo     za rok  

splátky  vo výške  3750 Eur a úrok 269 Eur  ( mesačne 313 Eur a 26 Eur).    Celkové  by vyšiel  úrok  

na 4 roky  vo výške  620 Eur.  Starostka informovala  poslancov  o tejto  možnosti  preto,  aby sa 

vedeli  náklady  zapracovať  do  rozpočtu  na rok 2019.  

 

K bodu 5/ Informovanie  o pripravovanej výzve  MAS 

Mikroregión  Adela, ktorého  členom je  aj  Obec  Bacúrov   je  v súkromnom  partnerstve, ktoré  

tvoria  miestnu akčnú skupinu (MAS). Tento rok sme dostali  štatút  MAS  a keď bude  podpísaná 

zmluva   môže   byť  vypísaná  výzva  na podávanie  žiadosti. V prvom  kole, pôjde  verejný  sektor – 

obce.  Žiadosti  musia  byť  v zmysle  strategického  dokumentu,  preto  starostka  navrhla  podať  

žiadosť  na  rekonštrukciu  domu smútku,  nakoľko   je tu  pripravená  projektová  dokumentácia 

a stavebné  povolene.   

 

K bodu 6/  Schválený   projekt  MR  Adela  -  kompostéry  

Mikroregión  Adela   podal  žiadosť   , kde  hlavnou  aktivitou projektu je nákup  kompostovacích  

zásobníkov ( kompostérov )  pre  domácnosti.  Žiadosť  bola úspešná     a dostali  sme  finančná  

prostriedky   vo  výške  175 022,30  Eur.   Nakoľko  sa muselo    zopakovať  verejné  obstarávanie 

a bola   vysúťažená  vyššia  suma a podľa  podmienok  máme  5%  spoluúčasť ,  čo  pre obec Bacúrov  

predstavuje  sumu  1314,55 Eur.  Obec  v roku  2017   zaplatila  430,- Eur  a ostáva ešte  doplatiť  

sumu  884,55 Eur. Starostka  dala hlasovať za  doplatenie spolufinancovania  projektu v sume  884,55 

Eur. 

Príloha č. 1 

Poslanci návrh schválili . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

K bodu 7/ Príprava projektov  na  rok  2019  

Starostka  informovala  poslancov o možnosti  podať  projekt  v zmysle  Všeobecne záväzného  

nariadenia  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  o poskytovaní  dotácií  z vlastných príjmov  

BBSK  účelovo  určených na rozvoj  cestového  ruchu  v BBSK. Obec  by žiadala  na   rekonštrukciu  

dreveného  altánku  pri  ceste a na zlepšenie  kvality     pitnej  vody.   Bola by to  oprávnená  aktivita  

obnova  prírodných atraktivít a prírodných  pamiatok  bezprostredne  súvisiacich s cestovným  ruchom.  

Žiadosti sa  podávajú  do  30. Novembra 2018,  suma  projektu 10.000,- Eur  a minimálne   25% 

spolufinancovanie oprávnených výdavkov. 



 

K bodu 8/ Rôzne.  

Starostka  predložila     zámer  p.  Roziaka,  na parcele  KN-E  č. 69/1 v k.ú. Bacúrov  vo  vlastníctve  

Slovenského pozemkového  fondu vybudovať  ovocný  sad.    Poslankyňa   E. Sekulova  podotkla,  že  

podľa  mapy, kde  má  byť  ovocný  sad   je   spravená    poľná  cesta  na prechod.  Žiada,  aby  sa 

dohodlo  s p. Roziakom,  kým  sa  nevybuduje   iný  prechod,  umožnil  zatiaľ  využívať  tento  

prechod.  

Starosta  dala    hlasovať za  zámer   vybudovať na  uvedenom pozemku  ovocný  sad.  

Poslanci návrh schválili  

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

Ďalej  starostka  informovala  poslancov ohľadom  verejného  osvetlenia, aby svietilo  celú  noc.  Obec  

mám  pri  ceste III. triedy  namontované  zariadenia  merače rýchlosti, ktorým sa  cez noc  nabíja  

batéria.   

Poslanci návrh schválili . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

 

K bodu 9/ Návrh na uznesenie.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie na schválenie.  

Príloha č. 2 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Katarína Zlámalová      Overovatelia zápisnice: 

 Vladimír  Beňo              

 Elena  Sekulová     

 

 

 

V Bacúrove 08.10.2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV, 

ktoré sa konalo dňa 08.10.2018 

 
 

Uznesenie č. 87 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

s ch v a ľ u j e  
     1. zapisovateľa zápisnice ......Katarína Zlámalová..............  

     2. overovateľov zápisnice ... Vladimír Beňo,  Elena  Sekulová............  

     3. návrhovú komisiu uznesení....Elena Sekuková,  Miroslav Zvarík...... 

 

Uznesenie č. 88 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 b e r i e   n a    v e d o m i e  

                 -  schválenie nenávratného finančného príspevku  na  rekonštrukciu  obecného  úradu,   

                    opatrenie 7, podopatrenie  7.4 , aktivita 5 – investície do využívania OZE vrátane 

investícií  

                    spojenými s úsporou energie – len ako  súčasť investícií  do  miestnych  služieb 

 

Uznesenie č. 89 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 s ch v a ľ u j e  
    - doplatenie spolufinancovania  projektu  nákup  kompostovacích  zásobníkov ( kompostérov )  

              v sume  884,55 Eur. 

 

Uznesenie č. 90 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 s ch v a ľ u j e  

 - zámer  využitia  pozemku  parcela KN-E č. 69/1 , v k.ú. Bacúrov  vo  vlastníctve  

Slovenského  

            pozemkového  fondu  zámerom vybudovať  ovocný  sad žiadateľom  Rudolf Roziak,  bytom J.  

            Jesenského 2128/73, Zvolen 

   

Uznesenie č. 91 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 u k l a d á 

              -  starostke  informovať  občanov  obce  vo forme  letáku do každej domácnosti pri  aplikácií   

              Hnojenia  digestátom  

 

 

 

 

 

 

         Katarína Zlámalová  

                                                                                                              starostka obce  

 
 


