
             

              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 29.04.2015 o 17.30 hodine  na 
Obecnom úrade v Bacúrove. 
 
Účasť  poslancov  obecného  zastupiteľstva:     prítomní  -  5 
          ospravedlnení - 0  
          neospravedlnení - 0  
 
 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a  návrhovú komisiu. 
3. Schválenie kúpy časti pozemku na protipovodňové opatrenia                                          
4. Oslavy obce v roku  2015    
5. Rôzne.  
6. Návrh na uznesenie. 

   8. 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:  Zuzana Melicherová 
Overovatelia zápisnice : Ľuboš Lieskovský,  Elena Sekulová      
Návrhová komisia:  Miroslav Zvarík, Vladimír Beňo 
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
 
K bodu 3/Schválenie kúpy časti pozemku na protipovodňové  opatenia 
Starostka  oboznámila poslancov  o nutnosti odkúpiť časť  pozemku v zmysle  vypracovanej projektovej 
dokumentácie, aby  mohlo  byť vydané  stavebné  povolenie, ktoré  je nutné  mať  aby sme sa mohli  
uchádza  o dotácie . Jedná sa  o pozemky na parcele KN-C č. 277/4, výmera 1174 m2, druh trvalý trávny porast  
a KN-C č. 355/2, výmera 19 m2, druh ostatné plochy  vedenej Okresným úradom vo Zvolene, katastrálny odbor na 
LV č. 671  vo vlastníctve  Ján Slančík, Banská  Bystrica, Anna Bambúchová, r. Slančíková, Zvolen a Ján Šimun, 
Zvolen. Ide  o cca 100 m2, aby obec  odkúpila  do  vlastníctva , cena za 1m2/ 5 Eur. Ďalej  chcú  vlastníci  zriadiť    
vecne  bremeno,  za  účelom vstupu  na  pozemok   z miestnej  komunikácie parcela KN-C 107/1  vo vlastníctve 
obce Bacúrov, , ktoré zodpovedá právu prechodu oprávnených a tretích osôb cez pozemok parcelu „C“KN 107/1 
a to pešo, na koni, na bicykli, na štvorkolke, osobným aj nákladným motorovým a nemotorovým vozidlom za 
účelom prístupu nehnuteľnosti „C“ KN 277/4. Vecné bremeno je zriadené bezodplatne na dobu neurčitú. 
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
 
 
K bodu4/ Oslavy  obce 760 r.  



Starostka  informovala poslancov  s prípravnými  prácami  na  oslavu  obce.   Zriadila   tím  ľudí z radu 
poslancov a občanov,  ktorí  sa budú   stretávať   a pripravovať  oslavu. Do dnešného dňa je  zabezpečené  
pódium, prestrešenie  stany,  folklórny súbor,  ozvučenie. Obec  získala na oslavy dotáciu s BBSK,   
starostke sa podarilo  získať  sponzorské  príspevky  
 
K bodu5/ Rôzne.  
Starostka predložila na schválenie  žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad  na prenájom časti 
pozemku za účelom zriadenia vjazdu k novovybudovanému rodinnému domu z cestnej komunikácie 
triedy III. č. III/066013. Žiadateľom sú  Jozef Melicher, bytom Zvolen, Marek Melicher, bytom Zvolen 
a Ing. Zuzana Melicherová, bytom Bacúrov. Zámer  osobitného zreteľa  nájom    časti pozemku „C“ KN 
parc. č. 99/1 o výmere nájmu 108 m2 , druh zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11 264 m2,v 
KU  Bacúrov ,  zapísane na LV č. 1 vo vlastníctve obce Bacúrov.   Cena  nájmu je 1,-. Euro , je  
stanovená  ako  jednorázova  -    zaplatí sa  naraz pri podpise  na  celé  obdobie nájmu.  Doba nájmu je  na 
neurčito. 
Poslanci hlasovali za zámer osobitného zreteľa nájmu pozemkov  , výšku nájmu v sume  1 ,-. Eur  na celú 
dobu  nájmu , splatná pri podpise  zmluvy .  
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 
Príloha č. 1 
 
K bodu 6/ Návrh na uznesenie.  
Príloha č. 2 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana  Melicherová   Overovatelia zápisnice: 
 Ľuboš  Lieskovský       
 
 Elena Sekulová     
 
 
 
 
V Bacúrove 29.04.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


