
Príprava materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 

13.09.2018 

A. Program  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

7. Informácia o schválení žiadosti o NFP na stavebné úpravy domu smútku 

8. Návrh starostu obce na zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie 

9. Vyžiadanie Okresnej prokuratúry Brezno o podanie vysvetlenia k užívaniu 

(kolaudácie) stavby Kultúrneho domu Bacúch 

10. Podnet Okresnej prokuratúry Brezno na vykonanie štátneho stavebného dohľadu 

11. Stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu tried 

12. Vypracovanie projektu na podporu opatrovateľskej služby 

13. Návrh na odmenu zástupcovi starostu obce 

14. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 

15. Rozpočtové opatrenie 5/2018 

16. Rozpočtové opatrenie 6/2018 

17. Interpelácia poslancov 

18. Diskusia 

19. Záver   

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom 

2. Vyžiadanie stanoviska Rady školy k spojeniu tried 

3. Stanovisko Rady školy pri ZŠ 

4. Rozpočtové opatrenie 5/2018  

5. Rozpočtové opatrenie 6/2018 

C. Zverejnenie materiálu:  

materiál uvedený v bode B bude poslancom  k dispozícii na internetovej stránke obce v záložke 

Rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh materiálov k zasadaniu – 13.09.2018. 

D. Doručenie materiálu: 

materiál uvedený v bode B. si môže poslanec vyžiadať v tlačenej zostave, na vyžiadanie  mu bude 

doručený. 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 33/2018       zo dňa 13.09.2018             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch   

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 34/2018       zo dňa 13.09.2018           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Iveta Muchová, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

 

Počet všetkých poslancov:   7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 35/2018       zo dňa 13.09.2018           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo  za predsedu návrhovej komisie,  Anna Senková a Ing. Peter Piliar za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 36/2018       zo dňa 13.09.2018           

 

K bodu 6.    Doplnenie zmeny plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 72/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým 

bol schválený pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018  

 

schvaľuje  

a) doplnenie termínu pracovného kalendára zasadnutí a to termín 13.09.2018 (štvrtok) 

o 18.00 hod. 

b) zrušenie termínu zasadnutia pracovného kalendára a to termín 27.09.2018 (štvrtok) 

o 18.00 hod. 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

Dôvodová správa: 

  Nakoľko v období plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 27.09.2018 zo 

strany starostu obce ako aj zo strany zástupcu starostu obce nie je možné z dôvodu čerpania 

dovolenky viesť v tomto termíne zasadnutie obecného zastupiteľstva, vznikla potreba zmeny 

plánu termínov zasadnutí. Po vzájomnej konzultácie medzi starostom a zástupcom bol 

dohodnutý termín na deň 13.09.2018, ktorým by sa v podstate presunulo zastupiteľstvo  z 

27.09.2018. 

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

zmeny pracovného kalendára zasadnutí na rok 2018.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 37/2018       zo dňa 13.09.2018           

 

K bodu 7.   Informácia o schválení žiadosti o NFP na stavebné úpravy domu smútku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu, že Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave schválila 

rozhodnutím č. 074BB220041 zo dňa 15.08.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

stavebné úpravy domu smútku Bacúch vo výške 34.738,73 EUR. 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 38/2018     zo dňa 13.09.2018     

 

K bodu 8.  Návrh starostu obce na zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe návrhu starostu obce o zníženie rozsahu výkonu jeho funkcie, starostovi 

obce Bacúch rozsah výkonu funkcie starostu na znížený úväzok, koeficient pracovného úväzku 

0,7 s účinnosťou od 1.10.2018. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

Dôvodová správa: 

 

 V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené (pod písm. i zákona) : určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 

90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas 

funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie. 

Starosta obce podal listom zo dňa 05.09.2018 návrh obecnému zastupiteľstvu obce Bacúch 

o zníženie rozsahu jeho pracovného úväzku od 1.10.2018 na 70%. Ako dôvod uviedol, že 

uzavrel iný pracovno-právny vzťah, takže vzhľadom na pracovnú vyťaženosť nie je schopný 

pracovať ako starosta obce na plný úväzok. 

Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon (§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.). Týmto 

osobitným zákonom upravujúcim platové pomery starostu je zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu 

(úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. 

Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, starosta obce Bacúch odporúča obecnému 

zastupiteľstvu uzniesť sa na predloženom návrhu tohto uznesenia.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 39/2018    zo dňa 13.09.2018           

 

k bodu 9.  Vyžiadanie Okresnej prokuratúry Brezno o podanie vysvetlenia k užívaniu (kolaudácie) 

stavby Kultúrneho domu Bacúch 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informáciu o vyžiadaní Okresnej prokuratúry Brezno k podaniu vysvetlenia k legálnosti 

užívania stavby Kultúrny dom Bacúch. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 Dôvodová správa: 

 

Dňa 9.8.2018 bola doručená na podateľňu obecného úradu obce Bacúch žiadosť Okresnej 

prokuratúry Brezno č. Pd 65/18/6603-3 o podanie vysvetlenia k získanému poznatku, že stavba 

Kultúrny dom nebola skolaudovaná, v dôsledku čoho môže byť ohrozený život a zdravie osôb, 

ktoré sa tam nachádzajú. 

Nakoľko obecný úrad má vedomosť, že stavba kultúrneho domu bola povolená a skolaudovaná 

v rokoch 1970-1982, k  príslušnej veci vyžiadal zo Štátneho archívu Banská Bystrica 

dokumenty. Zo Štátneho archívu boli doručené nasledovné dokumenty: 

- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst. 5342/70-Ho (ev. č. 81/71) zo dňa 15.12.1970 

- Stavebné povolenie č. Výst.-1078/71-Dš (v.č.15/71) zo dňa 18.12.1970 

- Rozhodnutie o zmene projektu č. Výst.-2408/77-Kú (ev. č. 54/77)   zo dňa 25.8.1977     

- Oznámenie o ukončení stavby  a návrh na kolaudáciu spis č. 405/1980 zo dňa 17.12.1980 

- Zápisnica rady MNV v Bacúchu z 19.1.1981 o príprava na kolaudáciu 

- Zápisnica rady MNV v Bacúchu z 29.1.1981  o príprave slávnostného otvorenia kultúrneho 

domu do užívania.  

O uvedenom bola Okresná Prokuratúra Brezno informovaná a doklady boli doložené okrem 

Kolaudačného rozhodnutia, ktoré sa  v Štátnom archíve nenachádza.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 40/2018    zo dňa 13.09.2018           

 

k bodu 10.  Podnet Okresnej prokuratúry Brezno na vykonanie štátneho stavebného dohľadu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informáciu o začatí Štátneho stavebného dohľadu, ktoré začalo na podnet Okresnej prokuratúry 

Brezno z dôvodu zistenia stavebno-technického stavu budovy kultúrneho domu Bacúch. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 Dôvodová správa: 

 

Dňa 9.8.2018 bol doručený na podateľňu obecného úradu obce Bacúch podnet Okresnej 

prokuratúry Brezno č. Pd 65/18/6603-2 na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. 

Oznámením Spoločného obecného úradu v Polomke bolo začaté konanie Štátneho stavebného 

dozoru vo veci zistenia stavebno-technického stavu budovy kultúrneho domu Bacúch, konanie 

bolo zvolané na deň 11.9.2018.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 41/2018       zo dňa 13.09.2018     

 

K bodu 11.  Stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu tried  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

stanovisko Rady školy pri Základnej škole k spojeniu ročníkov do jednej triedy na školský rok 

2018/2019. 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

 

Obec Bacúch ako zriaďovateľ neplno-organizovanej Základnej školy Bacúch požiadala Radu 

školy pri Základnej škole listom zo dňa 16.08.2018 o stanovisko k spojeniu 1. až 4. ročníka do 

jednej triedy na školský rok 2018/2019. Vzhľadom nato, že v tomto školskom roku nastúpi 

celkom 17 žiakov a nenastupuje do 1 ročníka ani jeden žiak, je nevyhnutné prikročiť k 

prerokovaniu spojenia tried v súlade s § 29 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z. z., kde je 

stanovený najvyšší počet žiakov v triede základnej školy a to v počte 24 žiakov v triede, v 

ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy. V súvislosti s tým obec 

požiadala Radu školy, aby zobrala do úvahy ekonomické ukazovatele udržateľnosti 

financovania základnej školy, kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmiešanom prostredí 

so zreteľom žiakov so zdravotným znevýhodnením a názor zákonných zástupcov žiakov na 

proces spojenia tried a jeho dopad v súvislosti s prihlásením resp. odhlásením žiakov zo školy. 

Rada školy pri Základnej škole dňa 22.08.2018 prerokovala spojenie ročníkov do jednej triedy 

a predložila zriaďovateľovi svoje stanovisko s tým, že neodporúča i napriek zvýšeným 

ekonomickým nákladom spojiť ročníky v školskom roku 2018/2019 do jednej triedy z dôvodu 

dopadu na kvalitu vyučovania žiakov so zdravotným znevýhodnením v 4. ročníku a názorom 

zákonných zástupcov žiakov na proces tejto organizačnej zmeny v súvislosti s odhlásením 

svojich detí zo školy. 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 42/2018       zo dňa 13.09.2018       

     

   K bodu 12. Vypracovanie projektu na podporu opatrovateľskej služby  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

súhlasí 

so spracovaním žiadosti o NFP na podporu opatrovateľskej služby 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

Mnohé obce sa uchádzajú v súčasnosti o možnosť získania NFP na podporu opatrovateľskej 

služby či už novovzniknutých alebo existujúcich pracovných miest. V súčasnosti obec Bacúch 

zamestnáva 7 opatrovateľov formou terénnej služby v domácnostiach. V rozpočte obce je na 

rok 2018 vyčlenených  59 tisíc eur na osobné náklady opatrovateľov.  Jedná sa o nasledovnú 

výzvu:  

Názov:    Podpora opatrovateľskej služby                                                                                                       

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01                                                                                                                   

Investičná priorita:    4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kva- 

litným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 14.12.2018   

Obec sa môže uchádzať o tento projekt v 2. kole to je do termínu 26.10.2018. Na uchádzanie 

sa o NFP z tejto výzvy je potrebné: 

- schválený Program hospodárskeho rozvoja alebo jeho predĺženie do schválenia nového 

programu (uznesenie č. 99/2018 zo dňa 15.12.2015) 

- čestné vyhlásenie, že obec do 1000 obyvateľov nemusí mať schválený územný plán 

- výpis z BBSK, že je obec poskytovateľom sociálnych služieb. 

Vzhľadom na uvedené,  obec sa môže uchádzať o NFP v tejto výzve a získať prostriedky na 

pokrytie  osobných nákladov spojených s opatrovaním občanov odkázaných na opatrovateľskú 

službu. Taktiež v rozpočte obce sú vyčlenené prostriedky na cenovú ponuku spojenú so 

spracovaním žiadosti o NFP. 

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 43/2018       zo dňa 13.09.2018       

     

   K bodu 13. Návrh na odmenu zástupcovi starostu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na návrh starostu obce v zmysle čl. 3 ods. 1) Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

schvaľuje 

odmenu zástupcovi starostu obce Ing. Zdenkovi Šándorovi vo výške 500 eur. 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

 V zmysle čl. 3 ods. 1)  Zásad odmeňovania poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý 

vykonáva funkciu zástupcu starostu, možno poskytovať odmenu s prihliadnutím na rozsah, 

náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. O poskytnutí odmien zástupcovi starostu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.   

Starosta obce s prihliadnutím na rozsah a kvalitu výkonu zastupovania navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu schváliť zástupcovi starostu Ing. Zdenkovi  Šándorovi odmenu vo výške 500 eur.  

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 44/2018       zo dňa 13.09.2018       

     

   K bodu 14. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

príkaz starostu obce na uskutočnenie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2018, 

zostavenie ústrednej a inventarizačných komisií a harmonogram vykonania úloh. 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

V súlade so smernicou č. 3/2016 na uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov bol 

vydaný príkaz starostu obce k vykonaniu inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2018.  

 

Na základe uvedenej smernice pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov, 

sa  fyzická inventúra vykonáva každé štyri roky k 31.12. (pred ukončením funkčného obdobia 

starostov obcí), a to v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom 

mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia najneskôr do 15. januára.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a prerokovania zloženia jednotlivých 

inventarizačných komisií , starosta obce Bacúch odporúča obecnému zastupiteľstvu uzniesť sa 

na predloženom návrhu tohto uznesenia. 

 

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 45/2018       zo dňa 13.09.2018     

 

K bodu 15.  Rozpočtové opatrenie 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým 

bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 500 Eur 

rozpočtovým opatrením 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie 5/2018 zo dňa 29.06.2018, ktorým sa  povoľuje v súlade  s § 14 ods. 2 

písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu, so znížením celkového rozpočtového hospodárenia, v celkovej sume 500 eur . 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom  rozpočtového opatrenia je po prevzdušnení a zapieskovaní previesť  dosev 

futbalového ihriska s navýšením na túto položku vo výške 150 eur. Zároveň počas letného 

obdobia došlo k prehodnoteniu potreby počtu hodín na správcu ihriska s predpokladaním 

navýšením na odmenu a odvody s tým súvisiace vo výške 350 eur (s celkovým počtom hodín 

na práce vykonané na dohodu za celú sezónu v rozsahu 350 hodín). 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 46/2018       zo dňa 13.09.2018     

 

K bodu 16.  Rozpočtové opatrenie 6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade v súlade s § 14 ods. 2) písm. b) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schvaľuje  

návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2018 – povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu, so znížením celkového rozpočtového hospodárenia,  v celkovej sume 3850 eur.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

- výmena  3 ks starých lámp verejného osvetlenia za Led street lampy pri rázcestí 

a rozšírenie 2 ks lámp na ulici Mlynská a Okružná, v prípade potreby aj ďalšie. Obec 

v tejto veci komunikuje s firmou ALCONET s.r.o., ktorá bola dodávateľom diela 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.  Predpokladaný rozpočet je vo výške 3500 eur 

- jesenný dosev futbalového ihriska dodávateľským spôsobom s predpokladanými 

nákladmi vo výške 350 eur. 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2018       zo dňa 13.09.2018        

 

K bodu 17.    Interpelácia poslancov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

......................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2018       zo dňa 13.09.2018           

 

K bodu 18.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


