
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

                            

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

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

ktoré sa bude konať dňa 29.10.2015 
 

 

 

 

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.   Návrh Rady školy pri MŠ do funkcie na riaditeľa MŠ Bacúch 

8.   Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2015 

9.   Diskusia 

10.  Záver   

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 29.10.2015            číslo 74/2015 

 

 

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 29.10.2015            číslo 75/2015 

 
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Zdenko Šándor 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 29.10.2015         číslo 76/2015 
 

 

 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Ing. Peter Piliar a Iveta Muchová 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 29.10.2015            číslo 77/2015 
 

 

 

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 29.10.2015            číslo 78/2015 
 

 

K bodu 7. Návrh Rady školy pri MŠ do funkcie riaditeľa MŠ Bacúch   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

výsledok výberového konania a návrh Rady školy pri MŠ Bacúch na vymenovanie 

.......................................  do funkcii riaditeľa Materskej školy Bacúch a na 5-ročné funkčné 

obdobie od 01.11.2015. 

 

 
(Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj 

nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní 

odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na 

základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s 

navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie 

nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného 

zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, 

zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe 

návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým 

kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové 

konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.) 
 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

                                                                                                  Ing. František Kán 

                                                                                                  starosta obce Bacúch 

                                         

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596#f6138422


                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 

 
                                  zo dňa 29.10.2015            číslo  79/2015 

 

 

K bodu 8. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie   9-12/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, § 6 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 a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších nariadení a na základe žiadosti Základnej 

školy Beňuš zo dňa 30.09.2015 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 50% dotácie 

(vychádzajúc z  jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2015 vynásobeného 

koeficientom pre záujmové vzdelávanie t.j. suma  72,66 € na jedného žiaka za kalendárny 

rok) na obdobie september až december 2015 pre 23 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

v sume 278,53 eur. 

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

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

                                                                                                  Ing. František Kán 

                                                                                                  starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 29.10.2015           číslo 80/2015 
 

 

 

K bodu 9. Diskusia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

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

 

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

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

 

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

                               

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

                                                 

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

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

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


