
                                                             UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   14.02.2019 

 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš 

Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor 

Ostatní zúčastnení:  Ing. Janka Jančová, Romana Molentová 

 

A.  Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Informácia o kritickom stave vodovodu v obci 

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Správa  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

8. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

9. Informácia z protipožiarnej kontroly DHZO Bacúch 

10. Zriaďovacia listina DHZO Bacúch  

11. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 

12. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

13. Informácia o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Základnej školy Bacúch 

14. Správa o inventarizácii majetku obce za rok 2018 

15. Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu 

16. Interpelácia poslancov 

17. Diskusia 

18. Záver   

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

2. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

3. Zápis z protipožiarnej kontroly DHZO Bacúch zo dňa 29.01.2019 

4. Zriaďovacia listina DHZO Bacúch  

5. Správa kultúrno-školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 

6. Správa kultúrno-školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

7. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku obce za rok 2018 

8. Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku obecnej knižnice v Bacúchu 

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 

2019 – zasadanie 21.02.2019. 

 

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 2018-2022) 

 

 

Uznesenie č. 33  

 

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. 34 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Milan Boroš, Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 35 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie, Ing. Michal Kán a Tomáš Medveď za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



Uznesenie č. 36 

 

K bodu 5. Informácia o kritickom stave vodovodu v obci 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o poruchovosti vodovodov v obci Bacúch .....  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 37 

 

K bodu 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 38 

 

K bodu 8. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

volí  

v zmysle  § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.  o sudcoch a prísediacich, Mgr. Janu 

Birkovú,  za prísediaceho Okresného súdu Brezno. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

     Dňa 17.12.2018 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Okresného  súdu  Brezno  na  voľbu prísediaceho Okresného súdu Brezno z dôvodu uplynutia  

4-ročného obdobia zvolených prísediacich.  

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Brezno na volebné obdobie 2018 

- 2022 je pre náš územný obvod určený  1 prísediaci. 

 

Prísediaceho   zvolí obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch z kandidátov z radov  občanov,  ktorí 

majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediaceho navrhuje starosta obce v zmysle 

§ 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.  

 

Predpoklady  pre  výkon  funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. 

z. o sudcoch  a prísediacich   o zmenách  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších 

predpisov takto: 

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať, 

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 

 

   Obecný úrad zverejnil na svojom webovom sídle dňa 18.12.2018 výzvu na navrhovanie 

kandidátov na voľbu prísediaceho Okresného súdu Brezno do termínu 31.01.2019.  

 

    Do funkcie prísediaceho sa prihlásil 1 uchádzač a to Mgr. Jana Birková, ktorá  bola 

zvolená v tejto funkcii v predchádzajúcom volebnom období (2014-2018). Uvedená 

uchádzačka spĺňa všetky predpoklady ustanovené zákonom, má skúsenosti aj ako prísediaca 

Krajského súdu v Banskej Bystrici v rokoch 2002-2005, rozširovanie právneho  povedomia 

v tejto oblasti považuje za svoj koníček. Zároveň súhlasí so svojou voľbou prísediaceho 

Okresného súdu Brezno. 

 

     Na základe uvedeného v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 druhej vety  zákona č. 385/2000 

Z.z.  navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby zvolilo za prísediacu Okresného súdu Brezno 

Mgr. Janu Birkovú. 

 

 

Predkladateľ:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 39 

 

K bodu 9. Informácia z protipožiarnej ochrany DHZO Bacúch   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.  berie na vedomie 

informáciu o protipožiarnej kontrole vykonanej dňa 24.01.2019 Okresným riaditeľstvom 

Hasičského a Záchranného zboru v Brezne na preverenie  pripravenosti a akcieschopnosti 

DHZO obce  Bacúch a jeho materiálno-technického vybavenie. 

II. odporúča  

starostovi obce, aby informoval obecné zastupiteľstvo o odstránení nedostatkov uvedených  

v zápise pod bodmi 1-6 z kontroly dňa 24.01.2019. 

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 40 

 

   K bodu 10. Zriaďovacia listina DHZO Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Bacúch s účinnosťou od 1.3.2019. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

 V súlade s tematickou kontrolou protipožiarnej ochrany DHZO Bacúch vykonanou 

24.01.2019 zameranou na pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej materiálno 

– technické vybavenie bolo nevyhnutné  prikročiť aj k aktualizácii zriaďovacej listiny DHZO 

Bacúch a to celkového počtu členov hasičskej jednotky, jej materiálno – technického 

vybavenia a definovania základného účelu, predmetu činnosti, vymedzenia majetku 

a financovania DHZO. 

 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

Uznesenie č. 41 

 

K bodu 11. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe správy kultúrno-školskej a športovej komisie 

zo dňa 22.01.2019 



berie na vedomie 

plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

    

Uznesenie č. 42 

 

K bodu 12. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo stretnutia  s rodičmi dňa 

25.01.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe správy kultúrno-školskej a športovej komisie 

zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019 

berie na vedomie 

a) analýzu a financovanie Základnej školy s predpokladaným nástupom počtu žiakov 

v školskom roku 2019/2020 a v školskom roku 2020/2021  

b) zachovanie vyučovania v dvoch triedach v školskom roku 2019/2020 

c) nákup učebných  pomôcok a školských potrieb pre žiakov základnej školy za účelom 

skvalitnenia vyučovacieho procesu v budúcom školskom roku  

d) možnosť zapájať rodičov do záujmového vzdelávania formou krúžkovej činnosti 

v školskom roku 2019/2020 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

    

 

 

 

Uznesenie č. 43 

 

K bodu 13.  Informácia o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Základnej školy Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 
informáciu o vyhlásenom výberovom konaní na riaditeľa Základnej školy Bacúch na 5-ročné 

funkčné obdobie, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle obce a stránke ministerstva vnútra 

dňa 6.2.2019 s termínom uzávierky prihlásenia do 25.02.2019. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

 

Uznesenie č. 44 

 

K bodu 14.  Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 45 

 

K bodu 15.  Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice 

v Bacúchu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  
dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu  

schváleného dňa 23.06.2016. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 46 

 

K bodu 16.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


