
                                                              UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 25. posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva  

vo volebnom období 2018-2022  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   21.09.2022 

Uzávierku vykonal: Ing. Michal Chovanec 

 

A.  Program:  
1. Štátna hymna 

2. Otvorenie  

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej  komisie 

6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 

9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

10. Rozpočtové opatrenie  3/2022 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom 

2. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

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

Zverejňovanie - Obecné zastupiteľstvo – Materiály k zasadaniu  k 29.9.2022. 

 

D.   Doručenie materiálu: 
materiál uvedený v bode B. si môže poslanec vyžiadať v tlačenej zostave, na vyžiadanie  mu bude 

doručený. 



 

Návrh na uznesenia 
 

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

 

 

Uznesenie č. 262  

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 263 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ján Kán,  Ing. Michal Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 264 

K bodu 5. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslav Nikel  za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



Uznesenie č. 265 

 

K bodu 7. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 
- prípravujú sa podklady pre majetkovo-právne vyspariadanie obecných ciest vo verejnom 

záujme, 

- starosta obce prijal ponuku na členstvo v Rade mladých predstaviteľov samospráv v rámci EÚ,  

- čerpanie dovolenky starostu obce do ustanovujúceho zastupiteľstva... 

- ........................................................................................................................................................

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

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

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 266 

 

K bodu 8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

správu starostu obce – Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 267 

 

K bodu 9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje   

v zmysle zásad odmeňovania čl. 2 ods. 4 a na základe návrhu starostu obce odmeny poslancov 

s prihliadnutím na aktivitu pri prípravách a organizovaní kultúrnych podujatí:                          
a) Ing. Zdenko Šándor, odmenu vo výške 100 eur 

b) Stanislav Jančo, odmenu vo výške  100 eur, 

c) Tomáš Medveď, odmenu vo výške 100 eur 

d) Ján Kán, odmenu vo výške 100 eur 

e) Miroslav Nikel, odmena vo výške 100 eur 

f) Ing. Milan Boroš, odmena vo výške 100 eur 

g) Ing. Michal Kán, odmena vo výške 100 eur 



 

 

 

 Dôvodová správa: 

 

 V zmysle čl. 2 ods. 4)  Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch, 

možno poslancovi s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu 

a aktivitu na prípravách a organizovaní slávností k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, 

výročia SNP, športové a iné kultúrne podujatia, organizované obcou, môže byť jeden raz  

v roku na návrh starostu po schválený v obecnom zastupiteľstve vyplatená mimoriadna 

odmena.   

 S prihliadnutím na rozsah a kvalitu výkonu funkcie pri príprave a organizovaní akcií 

navrhujem odmeny poslancom: Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď, Ján 

Kán, Ing. Milan Boroš, Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel. 

 

Predkladateľ:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 268 

 

K bodu 10. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) navrhujem vykonať rozpočtové opatrenie  

v súlade  s § 14 ods. 2 písm.  a) až d) zákona rozpočtovým opatrením  3/2022 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) navrhujem vykonať rozpočtové opatrenie  

v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a) až d) zákona.   

 

Za bežný rozpočet: 

Príjmy: 

- úprava podielových daní v zmysle prognózy (jún 2022) navýšenie o 23.000 eur. 



Výdavky: 

- oprava miestnych komunikácií na nákup asfaltu navýšenie o 25.000 eur, 

- odmeny v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou v sume 500 eur na zamestnanca, celkom navýšenie 

o 7.000 eur, 

- údržba verejného priestranstva ponížiť položku o 9.000 eur. 

Bežný rozpočet po úpravách ako vyrovnaný 

Za kapitálový rozpočet: 

- výstavba miestnych komunikácii (k ČOV) navýšenie  o 10.000 eur, 

- výstavba kanalizácie (prepoj ulice B. Némcovej a Hlavnej, výkaz-výmer v rozpočtovom náklade 

55.665 eur) navýšenie  o 20.700 eur, 

- projekt „Solárna nabíjacia stanica, NFP v sume 18.353 eur, z toho spoluúčasť v sume 918 eur, 

- Komunálny dvor, poníženie položky o 31.618 eur. 

Schodok za kapitálový rozpočet nezmenený. 

 

Predkladateľ: ekonómka 

 

Uznesenie č. ... 

 

K bodu 11.  Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 


