
                                                             UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva volebného obdobia 

2022-2026 

 

Uzávierka vykonaná dňa:   16.02.2023 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci: Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš 

Medveď, Ing. Martin Nikel 

Zúčastnení zamestnanci obecného úradu:  

 

A.  K bodom :  
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2022 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Správa o stave majetku obce a  záväzkov k 31.12.2022 

9. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2023 

10. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2023 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

B. Materiál  k naštudovaniu: 

 
1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom  

2. Správa hlavného kontrolóra o  kontrolnej činnosti za rok 2022 

3. Správa o stave majetku a záväzkov k 31.12.2022 

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 

2023 – zasadanie 23.02.2023. 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 

 

 

 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch (volebné obdobie 2022-2026) 

 

Uznesenie č. 31  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch:    

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 32 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

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

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 33 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Jana Bevelaquová za predsedu návrhovej komisie, Ing. Martin Nikel, Tomáš Medveď za 

členov návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

Uznesenie č. 34 

 

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o  kontrolnej činnosti za rok 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Bacúch o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 35 

 

K bodu 7. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

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

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 36 

 

 K bodu 8. Správa o stave majetku obce a záväzkov k 31.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce, pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2022. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

 

 



 
 

 

Uznesenie č. 37 

 

   K bodu 9. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia Futbalový klub 09 Bacúch  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky 

spojené s jeho činnosťou  na rok 2023 vo výške 9.000  €. Dotácia bude poskytnutá v 2 

častiach za podmienky otvorenia jarnej a jesennej sezóny. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

 

Dôvodová správa: 

 

     Futbalový klub 09 Bacúch žiadosťou zo dňa 10.11.2022 požiadal obec o finančný 

príspevok na činnosť klubu na rok 2023 vo výške 9.520 Eur. Futbalový klub vedie mužstvo 

VI. ligy mužov a mládežnícke mužstvo (vedie mužstvo mladších žiakov TJ Polomka, ktorí sú 

na hosťovaní v FK 09 Bacúch).  Základom pre financovanie činnosti futbalovej súťaži je 

garancia pokrytia nákladov na platby futbalovým zväzom vo výške 5.920 eur (370 eur na 

odohratý domáci zápas). Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť prepravu  vo výške 3.600 eur (cca 

3000 km).  FK 09 Bacúch svoju žiadosť zdôvodňuje, že došlo k zvýšeniu cien za služby 

rozhodcov ako i na pohonné hmoty v dôsledku čoho je nevyhnutné zvýšiť dotáciu oproti 

minulému roku.  

    Vedenie obce prerokovalo žiadosť FK a navrhuje schváliť dotáciu vo výške 9.000 eur a to 

v nadväznosti na naplánované zápasy tak, aby finančne pokryla platby SFZ (370 eur/domáci 

zápas) a prepravu za skutočne odohraté  zápasy vo výške 1km = 1,20 euro (na hosťované 

zápasy). Dotácia bude pridelená v 2 častiach a to po otvorení jarnej a následne po otvorení 

jesennej časti sezóny. Uvedené podmienky budú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Predkladateľ: starosta obce 

 

Uznesenie č. 38 

 

K bodu 10.    Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Rodičovského združenia Hron  

schvaľuje 



poskytnutie finančných prostriedkov pre Rodičovské združenie Hron na bežné výdavky  

spojené s prípravou a zabezpečením rôznych  vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 

zameraných na prácu s deťmi a mládežou na rok 2023 vo výške 900 €. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

 

     Občianske združenie Rodičovské združenie Hron požiadalo žiadosťou zo dňa 21.10.2022 

o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 900 eur.  

  

     Občianske združenie sa svojou činnosťou zameriava na zvyšovanie kvality výučby a 

všestranný rozvoj osobnosti žiakov navštevujúcich  Základnú školu Beňuš. Občianske 

združenie sa uchádza o príspevok na rok 2023 s cieľom rozvoja vzdelávacích, rôznych 

kultúrnych a športových aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou (prednášky, besedy, 

súťaže, workshopy a návšteva kultúrnych a športových zariadení). 

  

      Rodičovské združenie Hron spĺňa podmienku ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. o poskytnutí dotácie, nakoľko svojou pôsobnosťou 

zastrešuje spoločný školský obvod a tým poskytuje služby aj našim obyvateľom obce.  

  Na základe uvedených skutočností navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť  žiadosť 

o poskytnutie príspevku vo výške 900 Eur. 

 

Predkladateľ: starosta obce 

 

Uznesenie č. ... 

 

K bodu 11.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

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

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


