
                                                             UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 19. zasadnutie  obecného zastupiteľstva  

 

 

Uzávierka vykonaná dňa:  22.07.2021 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci: Tomáš Medveď, Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor 

 

A.  K bodom :  
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Voľba hlavného kontrolóra 

8. Dodatok k zriaďovacej listine – Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 

Bacúch  

9. Rozpočtové opatrenie 3/2021  

10. Interpelácia poslancov 

11. Záver 

B. Materiál  k naštudovaniu: 
1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom 

2. Dodatok k zriaďovacej listine 

3. Rozpočtové opatrenie 3/2021 

 

C.   Zverejnenie materiálu:  
materiál uvedený v bode B bude poslancom  k dispozícii na internetovej stránke obce 

v záložke Rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh materiálov k zasadaniu – aktuálny rok 

2021 – zasadanie 29.07.2021. Materiál v bode B bude zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce. 

 

D.   Doručenie materiálu: 

materiál uvedený v bode B. si môže poslanec vyžiadať v tlačenej zostave, na vyžiadanie  mu 

bude doručený. 

 



 

 Návrh na uznesenia 

 
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch (volebné obdobie 2018-2022) 

 

Uznesenie č. 203  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 204 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Tomáš Medveď, Ing. Milan Boroš za overovateľov zápisnice 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 205 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán, Ing. Zdenko Šándor za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

Uznesenie č. 206 

 

K bodu 6. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- s obcou Polomka  a Beňuš boli podpísané dodatky k zmluvám o spoločnom školskom 

obvode vo veci dochádzania žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Bacúch 

- obec rozbieha projekty:  workoutové ihrisko, predchádzanie vzniku BRKO zakúpením 

kompostérov v obci, zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu,  podpora 

opatrovateľskej služby 

- prebieha rekonštrukcia Hasične 

- projektová dokumentácia na „Zastávku pri pomníku“ bude prepracovaná 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 207 

 

K bodu  7.   Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúch   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. berie na vedomie 

zápis volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 21.07.2021  na voľbu hlavného kontrolóra 

II.  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.  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na 

funkčné obdobie 6 rokov od  01.08.2021 

III.  súhlasí  

na základe žiadosti uchádzača do pozície hlavného kontrolóra Ing. Soni Bridišovej  

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.                             

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 200 zo dňa 03.06.2021 vyhlásilo voľbu 

hlavného kontrolóra obce Bacúch, ktoré bolo zverejnené dňa 4.6.2021 na úradnej tabuli 



a webovom sídle obce Bacúch. Do výberového konania sa v zmysle zverejnených podmienok 

prihlásil 1 uchádzač. Volebná komisia otvorila dňa 21.07.2021 obálku a zároveň potvrdila, že 

uchádzač spĺňa všetky predpoklady vyhlásené na voľbu hlavného kontrolóra. 

 

Keďže sa prihlásil iba jeden uchádzač navrhujem, aby v zmysle schváleného uznesenia č. 200 

prebehla voľba hlavného kontrolóra verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Predkladateľ: starosta obce 

 

Uznesenie č. 208 

 

K bodu 8. Dodatok k zriaďovacej listine – Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 

Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle  § 22 ods. 3) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 

základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 o zaradení Výdajnej školskej jedálne do siete škôl 

a školských zariadení  dodatok k zriaďovacej listine č. 98/000962 z 24.7.1996, ktorým sa 

zriaďuje  Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Bacúch. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

    Obec Bacúch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 178 zo dňa 18.02.2021 

požiadala MŠVVaŠ SR o zaradenie Výdajnej školskej jedálni ako súčasti Materskej školy 

Bacúch do siete škôl a školských zariadení SR. MŠVVaŠ SR vydalo Rozhodnutie č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 o zaradení Výdajnej školskej jedálni ako súčasti 

Materskej školy Bacúch od 01.09.2021.   

   Výdajnú školskú jedáleň ako školské zariadenie podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. zriaďovateľ zriadi  všeobecne záväzným 

nariadením. VZN č. 2/2021 o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy 

Bacúch bolo schválené uznesením č. 195 zo dňa 03.06.2021 a nadobudlo právoplatnosť dňa 

18.06.2021 a účinnosť dňa 1.9.2021.  

Zriaďovateľ je v zmysle § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samosprávy v z.n.p. povinný upraviť zmeny v zriaďovacej listine č. 98/000962 

z 24.7.1996 dodatkom. 

 

 

Predkladateľ: starosta obce 



 

 

Uznesenie č. 209 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie 3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie  3/2021 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

Ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – presun, povolené 

prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií na základe týchto opatrení: 

Za bežný rozpočet: 

-projekt Podpora opatrovateľskej služby, za vypracovanie a manažment projektu v sume 650 

eur, 

- projekt Predchádzanie vzniku BRKO prognóza podielových daní za obec Bacúch v roku 

2021 schválený Environmentálnym fondom v sume 59 tisíc eur s povinnou 5% spoluúčasťou 

min. 3.105,27 eur (predpokladaná spoluúčasť obce 6 tisíc eur) 

Bežné príjmy budú navýšené o transfer vo výške 59 tisíc (to je 540.163 eur), pričom bežné 

výdavky o 64.650 eur (to je 536.316 eur). 

 

Kapitálové výdavky: 

- Projekt „Zníženie energetickej náročnosti/Kultúrny dom (prípravné práce spojené s vypracovaním 

žiadosti a s verejným obstarávaním) v sume 6.000 eur 

- projekt „Bacúch - workoutové ihrisko“ (prípravné práce spojené s vypracovaním žiadosti 

a verejným obstarávaním)  v sume 1.000 eur 

- Projekt „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia“(vyššie náklady na stavebné práce a stavebný dozor) 

3.000 projekt  

- projektová dokumentácia a prípravné práce na akciu „Autobusová zastávka – Bacúch“ v sume   

1.300 eur 

 

Za príjmové finančné operácie: 

krytie kapitálových výdavkov v súlade s týmto opatrením príjmovými finančnými operáciami   

z fondu rozvoja obce v sume 11.300 eur. 

 

Predkladateľ: ekonómka 



 

 

Uznesenie č. ... 

K bodu 10.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

Počet všetkých poslancov:............. 

 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                       

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

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

 

 


