
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

                            

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

ktoré sa bude konať dňa 15.12.2015 
 

 

 

 

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.    Informácia o činnosti obecného úradu  

7.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  miestnych daniach a miestnom    

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o nakladaní s komunálnym odpadom 

9.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa na  

plnenie povinnej školskej dochádzky 

10.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku  

       a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

12. Návrh rozpočtu na rok 2016, orientačne na roky 2017,2018  

13. Zámer na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov  

14. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2016   

15. Diskusia 

16. Záver   

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 15.12.2015            číslo 87/2015 

 

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Prítomní poslanci:  ............................................................................................. 

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa :  ................... 

 

 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 15.12.2015            číslo 88/2015 

 
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Miroslav Nikel a Anna Senková za overovateľov zápisnice.  

                              

Prítomní poslanci:  ...................................................................   

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa : ............................ 
 

 

 

 

 

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

         

                                                                                                           Ing. František Kán                                                                                     

                                                                                                         starosta obce Bacúch 

 

 
                                                                                  

 

              



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

zo dňa 15.12.2015         číslo 89/2015 
 

 

 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

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

návrhovej komisie. 

 

                              

Prítomní poslanci:  .................................................................................   

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa : .................... 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                

Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 15.12.2015            číslo 90/2015 
 

 

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom rozsahu: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Prítomní poslanci:  ..............................................................................................     

                             

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

               proti : ............................   

               zdržali sa : .................... 

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

zo dňa 15.12.2015            číslo 91/2015 
 

 

 

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 

ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 

59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch – o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke 

obce dňa 27.11.2015. 

 

II. schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 Prítomní poslanci:   .............................................................................................................   

 

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

                proti : ............................   

                zdržali sa : ............................ 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                  Ing. František Kán 

                                                                                                  starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

                                             

 

                                          UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 

 
                                  zo dňa 15.12.2015            číslo  92/2015 

 

 

K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o nakladaní s komunálnym odpadom  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 

8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o nakladaní s komunálnym 

odpadom bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce 

dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke obce dňa 27.11.2015. 

 

II. schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.  

 

Prítomní poslanci:  ..........................................................................                                

 

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

               proti :     ..........................................................................   

               zdržali sa : ............................. 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

                                            UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 15.12.2015           číslo 93/2015 
 

 

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch  o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 

3 zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  

vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na internetovej stránke obce dňa 

27.11.2015. 

 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 6/2015 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

Prítomní poslanci:  ......................................................................      

                         

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 15.12.2015           číslo 94/2015 

 

K bodu 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 

596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015 a na 

internetovej stránke obce dňa 27.11.2015. 

 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016. 

 

Prítomní poslanci:  ......................................................................     

                          

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 15.12.2015           číslo 95/2015 

 

 

K bodu 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

Prítomní poslanci:   

 

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

            proti : ............................   

    zdržali sa : ............................ 
 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 15.12.2015           číslo 96/2015 
 

 

K bodu 12. Návrh rozpočtu na rok 2016, orientačne na roky 2017,2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. schvaľuje 

 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

zostavený návrh rozpočtu na rok 2016, po pripomienkovaní v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

- v príjmovej časti               432.044 € 

- vo výdavkovej časti          432.044 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 31.500 € 

- v príjmovej časti                         0 € 

- vo výdavkovej časti           31.500 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 31.500 € 

 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 31.500 € 

 

II. berie na vedomie 

 

a) stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2016 

b) orientačný návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 

 
Prítomní poslanci:  ......................................................................    

                           

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

zo dňa 15.12.2015           číslo 97/2015 
 

K bodu 13. Zámer na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

 

zámer na priamy prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely -  trvalé trávnaté 

porasty, evidované na LV č. 802 v registri „E“ vo výlučnom vlastníctve obce Bacúch, v k.ú. 

Bacúch,  parc. č. 2708/57 o výmere 48043 m2, parc. č. 2708/59 o výmere 51505 m2, parc. č. 

2708/60 o výmere 832 m12, parc. č. 2622/1 o výmere 32134 m2, parc.č. 2622/2 o výmere 

1478 m2, parc. č. 2623 o výmere 5148 m2, parc.č. 1541 o výmere 1648 m2, parc.č. 1542 

o výmere 940 m2, parc.č. 1577 o výmere 1035 m2, parc.č. 1583 o výmere 1221 m2, parc.č. 

1716 o výmere 1109 m2, parc.č. 1935 o výmere 983 m2. Spolu o výmere 146076 m2. 

S dobou prenájmu 5 rokov. Hodnota prenajímaných nehnuteľností je 146076 m2 x 0,0262 

BPEJ/m2 = 3827,11 €.    Najnižšia cena za ktorá sa nehnuteľnosť ponúka je minimálna cena 

stanovená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov t.j.  1% 

z hodnoty pôdy, čo činí 38,27 € za rok. Kritériom pre hodnotenie je, že budúci nájomca 

nesmie mať žiadne nevysporiadané záväzky voči obci a výška navrhovanej ceny nájmu 

v EUR/ha/kalendárny rok.  

Prítomní poslanci:  ......................................................................   

                            

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

 

zo dňa 15.12.2015           číslo 98/2015 
 

K bodu 14. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2016   

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje  

 

pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2016. 

 

  
Prítomní poslanci:  ......................................................................   

                            

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 15.12.2015           číslo 99/2015 

 

 

K bodu 15.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Prítomní poslanci:  ......................................................................         

                      

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 


