
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

                                                                       N Á V R H 
                            

U Z N E S E N I A 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

ktoré sa bude konať dňa 31.03.2016 
 

 

 

 

 

 

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.   Správa hlavného kontrolóra obce o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015 

7.   Informácia o činnosti obecného úradu  

8.   Informácia o vykonanej inšpekcii práce zo strany Inšpektorátu práce Banská Bystrica 

9.   Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

   starostu obce 

10.   Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok 

11.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009  

   o poskytovaní opatrovateľskej služby 

12.   Určenie platu starostovi obce 

13.   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016  

14.   Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska 

15.    Diskusia 

16.    Záver   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016            číslo 12/2016 

 

 

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 31.03.2016            číslo 13/2016 

 
 

 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 31.03.2016         číslo 14/2016 

 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Ing. Zdenko Šándor za predsedu návrhovej komisie,  Stanislav Jančo  a Mgr. Martin Duraj 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 31.03.2016            číslo 15/2016 
 

 

 

K bodu 6.   Správa hlavného kontrolóra obce o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra o spotrebe pohonných hmôt za rok 2015. 

 

 

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

                             

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

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

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

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016            číslo 16/2016 
 

 

K bodu 7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

informácie v nasledovnom členení: 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                             

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

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

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

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016            číslo 17/2016 
 

 

 

K bodu 8.   Informácia o vykonanej inšpekcii práce zo strany Inšpektorátu práce Banská 

Bystrica 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

a) informáciu o inšpekcii práce vykonanej dňa 11.02.2016 Inšpektorátom práce Banská 

Bystrica zameranej na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a nedostatky prerokované s Inšpektorátom práce Banská 

Bystrica spísané  Protokolom zo dňa 24.02.2016 

b) prijaté opatrenia, ktoré obec prijala k odstráneniu nedostatkov 

 

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

                             

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

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

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

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 
 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016            číslo 18/2016 
 

 

 

K bodu 9.   Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

správu zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

zo dňa 29.03.2016 z titulu povinností starostu obce vyplývajúcich z ustanovení čl. 7 ods. 1 a 2 

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

funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

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

                             

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

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

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

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016           číslo 19/2016 

 

 

   K bodu 10. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok  

 

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 26.01.2016 

 

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 predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2016 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie t.j. suma  78,21 € na jedného žiaka za 

kalendárny rok) na obdobie január až jún 2016 pre 23 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

v sume 449,71 eur. 

 

 

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

                            

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

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

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

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016           číslo 20/2016 

 
K bodu 11.  Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce 

Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1, § 4 

ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a § 

80 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“)  

 
I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní 

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

v znení neskorších predpisov zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stránke obce dňa 16.03.2016 

 

II. schvaľuje 

 

 všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce 

Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

 

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

                           

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

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

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

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016           číslo 21/2016 

 

K bodu 12. Určenie platu starostovi obce 
  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.  berie na vedomie, že  

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky listom č. 610-789/2016 z  8.3.2016 potvrdil priemernú 

mesačnú nominálnu mzdu  zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej republiky v roku  2015, 

ktorá dosiahla 883 € 

 

Variant č. 1 

     II.  nerozhodlo  

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostovi 

obce, v dôsledku čoho starostovi obce patrí minimálny plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 

 

Variant č. 2 

II.  rozhodlo  

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostovi 

obce o ....... % od 1.4.2016  

 

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

                

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

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

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

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 21.01.2016           číslo 22/2016 

 

 

K bodu 13. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje 

 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016, s doplnením o nasledovné položky: 

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

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

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

ktorým sa navýšia celkové príjmy a výdavky rozpočtu o ..............................eur. 

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

                

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

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

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

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016           číslo 23/2016 

 

K bodu 14.    Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

doporučuje 

 

starostovi obce Bacúch podpísať Dohodu o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska. 

 

(Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska je nevyhnutnou súčasťou využívania 

týchto priestorov pre telovýchovné a športové udalosti organizované pod záštitou 

Futbalového klubu 09 Bacúch. Z tohto dôvodu bola Dohoda prerokovaná s predstaviteľmi 

FK, s predpokladom jej účinnosti od 1.4.2016 tj.  jarnej sezóny 2015/2016) 

 

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

                      

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

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

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

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

zo dňa 31.03.2016           číslo 24/2016 

 

K bodu 15.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                      

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

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

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

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 


