
Návrh Uznesenia 

 

 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch, ktoré sa bude konať dňa 21.05.2015 

 

Uznesenie č. 41/2015 

 

K bodu 2.  Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 42/2015 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Anna Senková, Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice  

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 43/2015 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Iveta Muchová a Mgr. Martin Duraj  za 

členov návrhovej komisie 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 44/2015 

 

K bodu  6.  Prehľad kontrolnej činnosti za rok 2014   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

prehľad kontrolnej činnosti za rok 2014 prednesenú hlavnou kontrolórkou obce Bacúch 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 45/2015 

 

 

K bodu 7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

Informácia o činnosti obecného úradu v nasledovnom rozsahu: 

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

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

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

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

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

  Uznesenie č. 46/2015 

 

K bodu  8.  Návrh na nomináciu za člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s.   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. konštatuje, že 

funkcia člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti nie je v rozpore 

s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

II. súhlasí 

s nomináciou starostu obce Bacúch Ing. Františka Kána za člena dozornej rady 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktoré sa uskutoční na riadnom Valnom 

zhromaždení dňa 26. mája 2015. 

 

Dôvodová správa: 

 



Dňa 26. mája 2015 sa bude konať riadne Valné zhromaždenie akcionárov Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Súčasťou programu 

Valného zhromaždenia je aj Voľba členov dozornej rady.  Medzi obce v rámci stredného 

Slovenska, ktoré sú akcionármi Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,  patrí aj obec 

Bacúch s majetkovým podielom akcií 0,13 %.  Nominácia člena v dozornej rade sa preto 

z uvedeného dôvodu čestne viaže na zástupcu z obcí alebo miest. V súčasnosti sa tejto cti 

dostalo starostovi obce Bacúch, a to  na podnet starostky obce Predajná p. Tatiany 

Čontofalskej. Obec Predajná ako jeden z akcionárov ( zároveň aj na doporučenie starostov 

iných obcí z Horehronia ako akcionárov)  listom zo dňa 17.2.2015 podala v zmysle čl. VI ods. 

4 stanov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosť návrh na nomináciu starostu obce Bacúch, 

Ing. Františka Kána. Aby návrh na nomináciu za člena dozornej rady prebehol v súlade so 

stanovami, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vyjadrilo svoje stanovisko na 

nomináciu tejto kandidatúry a predovšetkým podporilo tak účasť svojho zástupcu 

s majetkovou účasťou obce v členstve dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti. 

    Zároveň uvádzam, že členstvo v tomto orgáne je v súlade s čl. 5 ods. 4)  písm. c) 

 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov, kde sa zákaz vykonávať funkcie, zamestnania a 

činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára nevzťahuje na zastupovanie 

obce v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce.  

 

Dôvodovú správu spracoval: Ing.  Jančová 

 

Prítomní poslanci:  

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

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

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

Prítomní poslanci:  

                 

Uznesenie č. 47/2015 

 

K bodu 9. Smernica o prevádzkovaní  motorových vozidiel  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

Vnútornú smernicu pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel  

 

Dôvodová správa: 

Už po niekoľkých prerokovaniach na plénach obecného zastupiteľstva predkladá obecný úrad 

k schváleniu vnútornú smernicu pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel. 

Keďže na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch dňa 26.03.2015 boli udobrené 

normy spotreba pre nákladné vozidlo AVIA a pripomienkovanie zo strany poslancov malo 

uzávierku  do 14 dní od zasadnutia, obecný úrad predkladá vnútornú smernicu upravenú 

v častiach, ktoré sú zvýraznené (po pripomienkovaní poslanca Ing. Petra Piliara). Poverenie 

za autoprevádzku bolo predbežne prejednané so zamestnancom obce Vladimírom Baboľom – 

údržbárom, ktorý s návrhom zodpovedného zamestnanca súhlasil. 

Pokiaľ by  obecné zastupiteľstvo už nezvažovalo samotný fakt prevedenia skúšky odmerania  

spotreby PHM, doporučujeme smernicu na obecnom zastupiteľstve schváliť. 

 

Dôvodovú správu predložil: Ing. Jančová 



   

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 48/2015 

 

K bodu 11. Žiadosť Farského úradu Bacúch o príspevok 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

na základe žiadosti Farského úradu Bacúch zo dňa .................. 

 

schvaľuje 

príspevok pre  Farský úrad Bacúch na bežné výdavky vo výške (predbežne 2000 €)  súvisiace 

s údržbou dlažby v miestnom rímskokatolíckom kostole Svätého Jozefa. 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 49/2015 

 

K bodu 10. Diskusia   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

diskusné príspevky: 

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

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

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


