
Návrh Uznesenia 

 

 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch, konaného dňa 30.04.2015 

 

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) Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo 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  

 

a) Iveta Muchová za predsedu návrhovej komisie, Mgr. Martin Duraj a Anna Senková  

za členov návrhovej komisie 

b) ...........................................za predsedu volebnej komisie............................................... 

................................................................................za členov volebnej komisie 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 



 

Uznesenie č. 44/2015 

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

na základe návrhu členov Regionálneho združenia ZMOS Horehronia a Stredného Rudohoria 

v zastúpení predsedníčkou rady Ing. Tatianou Čontofalskou na post člena dozornej rady 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica ako vhodného  kandidáta do 

tejto funkcie  

I. schvaľuje  
za člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. starostu obce Bacúch 

Ing. Františka Kána 

II. konštatuje, že 

že nominácia je v súlade so zákonom a  členstvo v tomto orgáne 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,  nakoľko sa jedná o členstvo v orgánoch 

právnických osôb s  majetkovou účasťou obcí a za členstvo sa neposkytuje finančná odmena.  

 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

  Uznesenie č. 45/2015 

 

K bodu  7.  Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúch   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. berie na vedomie 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

II. k o n š t a t u j e,  

že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení 

III.  v o l í  

v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení p. . . . . . . . . . . . . . . . . do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na dobu 

určitú od .............................................................. 

 

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

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

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

Prítomní poslanci:  

                                

(Ak prebehne tajným hlasovaním): 

počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkcie hlavného kontrolóra obce: 

 

1. ...............................              ....  hlasov 

2. ...............................              .....  hlasov 



 

Uznesenie č. 38/2015 

 

K bodu 8. Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

Vnútorná smernica pre organizáciu na prevádzku cestných motorových vozidiel  

 

 

 

 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 39/2015 

K bodu 16. Diskusia   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

diskusné príspevky: 

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

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

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


