
MATERIÁL PRE POSLANCOV  k zasadnutiu 23.05.2017 

 

 

 

K programu : 
 

 

 

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. Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

8. Informácia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Bacúch 

9. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 

10. Rozpočtové opatrenie 1/2017 

11. Rozpočtové opatrenie 2/2017 

12. Rozpočtové opatrenie 3/2017 

13. Rozpočtové opatrenie 4/2017 

14. Stanovisko komisii životného prostredia a výstavby k prehodnoteniu prebytočnosti  

nevyužívaných stavieb  v majetku obce 

15. Stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasične  

16.  Správa finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia 

obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016 

17. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 

27.3.2017 

18. Vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného 

zastupiteľstva 

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia 

21. Záver   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 16/2017       zo dňa 23.05.2017             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch. 

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 17/2017       zo dňa 23.05.2017           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Peter Piliar a Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

 

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

 

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 18/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie,  Iveta Muchová a Anna Senková za členov 

návrhovej komisie. 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 19/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 6.   Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 20/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom znení: 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 21/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 8.   Informácia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o ukončení funkčného obdobia riaditeľky Základnej školy Bacúch, z tohto dôvodu 

bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy s nástupom od 1.8.2017. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 22/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 9.   Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie končiace 31.12.2016 

  

II. schvaľuje 

 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 89.026,84 €, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR v sume 2.227,66 € nasledovne:   

a) príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce vo výške 

6.615,15 €   

b) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 9.400,00 €  

c) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 84.014,33 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce 

vo výške 98.997,15 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.  

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 23/2017       zo dňa 23.05.2017       

     

K bodu 10.   Rozpočtové opatrenie 1/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

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 1/2017 zo dňa 27.02.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 300 eur . 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Na základe požiadavky riaditeľky materskej školy v Bacúchu, starosta obce rozhodol 

o vykonaní rozpočtového opatrenia: 

- na vykonanie údržby interaktívnej tabuli,  z dôvodu častej chybovosti, 

s predpokladanými nákladmi na údržbu vo výške 150 eur, 

- v rámci prevencie pred parazitmi a dezinfekcie priestorov materskej školy počas 

jarných prázdnin vznikla požiadavka materskej školy na nevyhnutné vyčistenie 

kobercov a lôžok s predpokladanými nákladmi vo výške 150 eur. 

Presun prostriedkov je zabezpečený v rámci prevádzky materskej školy tak, aby sa nezvýšili 

celkové náklady na prevádzku s predpokladom, že prostriedky na energie budú dostačujúce. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 24/2017       zo dňa 23.05.2017       

     

K bodu 11.   Rozpočtové opatrenie 2/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

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 2/2017 zo dňa 15.03.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 420 eur  

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

1. Zabezpečiť nevyhnutné ošetrenie trávnika na futbalovom ihrisku od plesni, jedná sa o 

postrek na lokálnych miestach futbalového ihriska vhodným motorovým 

postrekovačom. Predpokladaná cena motorového postrekovača je cca 400 eur. 

2. V rámci rokovania so Slovenským pozemkovým fondom došlo k podpísaniu zmluvy 

o prenájom pozemku na verejné priestranstvo parcela č. 3787/1, k.ú. Polomka.  Nájom 

je stanovený na 10 eur ročne. Do úpravy rozpočtu bola zakalkulovaná aj cena za 

predchádzajúce obdobie, ktoré je potrebné v súlade so zmluvou doplatiť.  

Presun prostriedkov je vykonaný z položky reprezentačné, nakoľko bolo v rámci prerokovania 

rozpočtu pripomienkované, že táto položka je predimenzovaná. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 25/2017       zo dňa 23.05.2017       

     

K bodu 12.   Rozpočtové opatrenie 3/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

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 3/2017 zo dňa 19.4.2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 160 eur  

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Dôvodom rozpočtového opatrenia je kontrola detského ihriska certifikovanou osobou 

umiestneného v areáli materskej školy v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010, ktorým vstúpila 

do platnosti európska norma EN 1176. Podľa tejto normy musia herné zariadenia spĺňať prísne 

bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu 

výrobkov a ich údržby. Predpokladaná cena za ročnú kontrolu bezpečnosti ihriska a jeho 

zariadenia je 160 eur. 

Presun prostriedkov je zabezpečený v rámci prevádzky materskej školy tak, aby sa nezvýšili 

celkové náklady na prevádzku s predpokladom, že prostriedky na energie budú dostačujúce. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 26/2017       zo dňa 23.05.2017       

     

K bodu 13.   Rozpočtové opatrenie 4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s § 14 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 11.05.2017, ktorým sa  povoľuje prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

- zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 4306 € 

- presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  4306 € 

- príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 8000 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 8000 € 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Dôvodom úprav rozpočtovým opatrením je:  

- vyčlenenie prostriedkov na náklady spojené s verejným obstarávaním dodávateľským 

spôsobom ako aj na súťažné podklady s tým súvisiace (jedná sa o verejné obstarávanie 

na rekonštrukciu hasične, domu smútku, verejného osvetlenia, technického zhodnotenia 

kultúrneho domu), 

- presun prostriedkov v rámci prevádzkovania futbalového ihriska na nákup materiálu 

potrebného s prevádzkovaním ihriska, 

- presun prostriedkov z údržby priestorov (výmena podlahy) v budove školy na 

zakúpenie herného zariadenia na detské ihrisko materskej školy, 

- nákup interiérového vybavenia (stoly a stoličky) do výdajnej školskej jedálne, 

- alokácia finančných prostriedkov na spoluúčasť obce v prípade výzvy Ministerstva 

vnútra na stavebné úpravy hasične, 

- finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie 

(na časť obce, ktorá ešte nebola zrekonštruovaná). 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 27/2017       zo dňa 23.05.2017           
 

K bodu 14. Stanovisko komisii životného prostredia a výstavby k prehodnoteniu prebytočnosti  

nevyužívaných stavieb  v majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe  stanoviska komisie životného prostredia  

schvaľuje 

a) zverejnenie  predbežnej informácie o odpredaji alebo prenájme nehnuteľností budovy 

č. 11 a č. 244,245  vo vlastníctve obce na internetovú stránku obce, 

b) v prípade, ak sa bude niekto uchádzať o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti, predložiť 

zámer so znaleckým posudkom na najbližšie obecné zastupiteľstvo, 

c) previesť nevyhnutnú údržbu a  opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 a garážou 

č. 536. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

Dôvodová správa:   

     Dňa 7.3.2017 prerokovala komisia životného prostredia a výstavby  uznesenie obecného 

zastupiteľstva č. 14/2017 zo dňa 23.02.2017 spojenú s fyzickou obhliadkou nevyužívaných 

stavieb v majetku obce (budovy č. 11,245,238). Stavebná komisia konštatovala, že stavby č. 11 

a 244, 245 sú v zanedbanom stave, ba dokonca stavba č.  244,245 až v dezolátnom stave. Na 

prístavbe pri budove č. 238 je potrebné ošetriť plech a garáž č. 536 si nevyhnutne žiada opravu 

základových pásov z dôvodu zrútenia muriva. Komisia životného prostredia a výstavby 

odporúča obecnému zastupiteľstvu budovy č. 11 a č. 244,245 ponúknuť na prenájom alebo 

odpredaj, zároveň odporúča aby na budovách č. 11, 244, 238 a garáži 536 boli prevedené  

nevyhnutné opravy a údržba a bola zabezpečená starostlivosť v rozsahu ich stabilizácie. 

 

Predkladateľ:  Miroslav Nikel, predseda komisie životného prostredia a výstavby 

 

  



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 28/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 15. Stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasične  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasične zo dňa 

10.03.2017. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

         Dňa 10.3.2017 prerokovala finančná komisia projektový zámer na rekonštrukciu hasične 

s možnosťou posúdenia účelovosti získania prostriedkov z rezortu Ministerstva vnútra. Po 

vykonaní fyzickej obhliadky stavby požiarnej zbrojnice  sa finančná komisia zhodla s členmi 

DHZ Bacúch na vykonaní stavebných úprav, pričom odporúča v rámci požiadavky 

o poskytnutie príspevku rozpočet vo výške 30600 eur. Jedná sa o stavebné úpravy:  

1. Stavebné úpravy garáží: výmena podlahy, sekvenčné brány, oprava omietok, regálový 

systém 

2. Súpravy školiacej miestnosti: výmena podlahy , nové okná a dvere, izolácia 

základového múru, frézovanie komína 

3. Spoločné úpravy: elektroinštalácia, osvetlenie, výhrevné telesá, maľovanie 

a zateplenie stropu. 

4. školiacej miestnosti a spoločných stavebných úprav. 

 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 29/2017       zo dňa 23.05.2017           
 

   K bodu 16. Správa finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného 

nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  za roky 2014-2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady za roky 2014-2016. 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 30/2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 17.    Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce 

zo dňa 27.3.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 27.3.2017 

z titulu prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov za rok 2016.  

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 31/2017       zo dňa 23.05.2017 

           

K bodu 18.    Vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného 

zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

 

list č. 00140/2017-Op-2 zo 4.4.2017 Úradu na ochranu osobných údajov SR – odpoveď na 

vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného zastupiteľstva 

 

konštatuje, 

 

že poslanci obecného zastupiteľstva obce Bacúch ako oprávnené osoby boli poučení podľa § 

21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

  Obecný úrad Bacúch svojim listom č. OcÚB/S2017/00114 zo dňa 14.3.2017 požiadal Úrad na 

ochranu osobných údajov SR o vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov 

poslancovi obecného zastupiteľstva.  

   Vo veci odpovede - listu č. 00140/2017-Op-2 zo 4.4.2017 Úradu na ochranu osobných údajov 

SR a následne po jeho preštudovaní podal advokát obce JUDr. Hlinka nasledovný výklad: 

     Z citovaného listu vyplýva, že úrad dáva nášmu právnemu názoru za pravdu, ktoré 

je  uvedené v našom liste, v ktorom sme  úrad žiadali o stanovisko. Poslanec obecného 

zastupiteľstva môže prichádzať do styku s osobnými údajmi len vo veciach, ktoré patria do 

výlučnej kompetencie obecného zastupiteľstva. 

    Zároveň pripomínam, že poslanci obecného zastupiteľstva vystupujú ako oprávnené osoby 

podľa § 4 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z., v dôsledku čoho starosta je povinný zabezpečiť 

záznam o poučení poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z..  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 19.    Interpelácia poslancov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.05.2017           

 

K bodu 20.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


