
                                                                   UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.04.2018 

Uzávierka vykonaná dňa:   16.04.2018 

Zúčastnení poslanci:  Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Iveta Muchová, Anna Senková  

Uzávierka: 

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. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

8. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2017 

9. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

10. Ukončenie prevádzky hostinca  Espresso Club - prerokovanie 

11. Rozpočtové opatrenie 2/2018 

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver   

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení 

2. Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

3. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2017 

4. Rozpočtové opatrenie 2/2018  

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 – 26.04.2018. 

D. Doručenie materiálu: 

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

doručený. 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 12/2018       zo dňa 26.04.2018             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch   

 

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

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

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

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

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

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 13/2018       zo dňa 26.04.2018           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Anna Senková, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

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

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 14/2018       zo dňa 26.04.2018           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie,  Iveta Muchová a ........................ za členov 

návrhovej komisie. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 15/2018       zo dňa 26.04.2018           

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu obce Bacúch ako aj iné informácie: 

- .............................................................................................................. 

- ...........................................................................................................................................

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 16/2018    zo dňa 26.04.2018           

 

k bodu 7.  Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

Správa hlavného kontrolóra  o stave ochrany majetku obce za rok 2017. 

 

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

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

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

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

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

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 17/2018    zo dňa 26.04.2018           

 

K bodu 8.    Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2017 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

  



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 18/2018    zo dňa 26.04.2018           

 

K bodu 9.  Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

o d p i s u j e  

 

a) pohľadávku nájomného z titulu  Zmluvy o nájme nehnuteľnosti podpísanej dňa 

27.10.2011 vo výške 7.022,16  € obchodnej spoločnosti  Bioplynová Elektráreň Bacúch 

s.r.o., so sídlom Bacúch 279, 976 64 Bacúch, IČO: 46132651, z dôvodu 

nevymožiteľnosti tejto pohľadávky 

b) pohľadávku nájomného z titulu Zmluvy o nájme nehnuteľností podpísanej dňa 1.2.2003 

vo výške 226,55 € obchodnej spoločnosti Poľno-osadnícke družstvo Bacúch, so sídlom 

Bacúch 178, 976 64 Bacúch, IČO 36050458, ktoré bolo uznesením Okresného súdu B. 

Bystrica č.k. 6Cbr/99 zrušené bez likvidácie, z dôvodu nevymožiteľnosti tejto 

pohľadávky. 

 

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

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

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

      Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe § 9a ods.  9 písm. c) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 55/2011 zo dňa 26.10.2011 schválilo 

dlhodobý prenájom pozemkov so zdôvodnením, že predmetné pozemky sú zastavané stavbami, 

ktoré nadobudne Bioplynová Elektráreň Bacúch s.r.o. na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluvy s Agrospoločnosťou Polomka. Následne uznesením č. 24/2012 zo dňa 30.08.2012 

obecné zastupiteľstvo z dôvodu negatívneho ohlasu zo strany občanov zastavilo konanie 

spojené s vydaním územného rozhodnutia pre výstavbu bioplynovej stanice Bacúch. 

    Na základe vyššie uvedenej skutočnosti nedošlo k zahájeniu realizácie projektovej 

dokumentácie bioplynovej stanice Bacúch v k.ú. Bacúch, hoci sa predbežne s jej výstavbou 

počítalo.  Keďže účelom predmetu nájmu bolo zriadenie bioplynovej elektrárne a k tejto 

nedošlo, nastal konflikt vo veci „neoprávneného nájomného“.   

 Zároveň vo veci pohľadávky Poľno-osadníckeho družstva vyplývajúcej zo Zmluvy zo dňa 

1.2.2003, obec prenajala poľnohospodársku pôdu v lokalite Pastva, ktorá bola neskôr zo strany 

Okresného úradu, odboru pozemkového vyradená z náhradného používania, nakoľko obec  



nepredložila identifikáciu a doklad o tom, že mala inštitút hospodára s poľnohospodárskou 

pôdou. 

Na základe uvedených skutočností  navrhujem Obecnému zastupiteľstvu obce Bacúch odpísať 

uvedené pohľadávky tak ako sú zadefinované v uznesení. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce   



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 19/2018       zo dňa 26.04.2018       

     

K bodu 10.    Ukončenie prevádzky hostinca  Espresso Club - prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie  

vypovedanie zmluvy o nájme priestorov prevádzky pohostinstva Espressa Club, Hlavná 279, 

ku dňu 30.04.2018 listom zo dňa 29.03.2018 

II. odporúča 

starostovi obce podpísať s p.  Horáčkom zmluvu o prenájme zariadenia nachádzajúceho sa 

v priestoroch prevádzky za účelom jeho používania pre potreby obce, v dohodnutej výške 1 € 

mesačne, s platnosťou od 1.5.2018. 

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

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

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

    Dňa 16.04.2018 prebiehalo jednanie s p. Horáčkom z titulu jeho ukončenia prevádzkovania 

pohostinstva v prenajatých priestoroch ku dňu 30.04.2018. Vzájomným prerokovaním dospeli 

obe strany k dohode, že zariadenie a drobný inventár by p. Horáček poskytol  obci za výhodnú 

cenu 1 € mesačne na využívanie pre  potreby obce s úvahou, že za  prechodné obdobie približne 

do konca roka 2018 by došlo k majetkovému doriešeniu inventára (odpredajom buď obci alebo 

inému záujemcovi). 

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť uvedené uznesenie. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 

 



  

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 20/2018       zo dňa 26.04.2018       

     

K bodu 11.  Rozpočtové opatrenie 2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 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  

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 14.04.2018, povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov. 

 

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

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom  rozpočtového opatrenia sú: 

 

- úprava príjmu z výnosu z podielových daní podľa zverejnenej prognózy na rok 2018 

- úpravy rozpočtovania v súvislosti s kódom financovania výdavkov z príjmov od 

zákonných zástupcov rodičov (72f) za materské školy a školské kluby a úpravy na tieto 

výdavky, 

- úprava výdavkov spojenej s prevádzkou futbalového ihriska ( nákup osiva a hnojív) 

a správcu ihriska na základe dohody vykonávaného mimo pracovného pomeru,  

- údržba vojnových hrobov financovaná zo štátneho rozpočtu, 

- výdavky spojené s mimoriadnymi členskými príspevkami do združení. 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 26.04.2018           

 

K bodu 12.    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 26.04.2018           

 

K bodu 13.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


