
Návrh na uznesenia 

 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch, konaného dňa 3.12.2018 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (volebné 

obdobie 2018-2022) :                 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.  berie na vedomie 

 

a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bacúch, konaných dňa 10.11.2018 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva predsedom volebnej komisie v Bacúchu 

b) príhovor novozvoleného starostu obce Bacúch 

 

II.  konštatuje, že  

 

a) novozvolený starosta obce Bacúch Ing. Michal Chovanec zložil v zmysle § 13 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub 

starostu obce 

b) poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch: Ing. Milan Boroš,  

Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. 

Zdenko Šándor  zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 2 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 3 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Stanislav Jančo, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4 

 

K bodu 4. Voľba pracovných komisií 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

a) ........................ za predsedu mandátovej komisie, ...................... ........................... za 

členov mandátovej komisie 

b) Ing. Zdenko Šándor za predsedu návrhovej komisie, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď 

za členov návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 5 

 

K bodu 5. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie  

správu mandátovej komisie z 3.12.2018 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva a o nezlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov  

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6 

 

K bodu 6. Zastupovanie starostu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Zdenka Šándora,  

poslanca obecného zastupiteľstva obce Bacúch zastupovaním starostu obce.   

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 

 

K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného 

zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

poveruje 

v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta, ods. 6 tretia veta zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Nikla, poslanca 

obecného zastupiteľstva  zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.   

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 8 

 

K bodu 8. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred 

matričným úradom 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

poveruje 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ing. Zdenka Šándora, poslanca obecného zastupiteľstva  uzatvárať manželstvá.   

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 9 

 

K bodu 9. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

obce   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí    

podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za predsedu Ing. Milan 

Boroš a Ján Kán, Miroslav Nikel za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcie starostu obce.  

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 10 

 

K bodu 10. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva na prešetrovanie sťažností na 

hlavného kontrolóra obce  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí    

 

za predsedu Tomáš Medveď  a Juraj Dolinský, Jaroslav Baboľ za členov komisie na 

prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej 

pôsobnosti obce.  

 

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 11 

 

K bodu 11. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí    
 

1. za predsedu Miroslav Nikel a Ing. Milan Boroš, Ján Kán, .................., 

........................... za členov komisie životného prostredia a výstavby   

 

2. za predsedu Stanislav Jančo a Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď  za členov finančnej, 

škodovej a vyraďovacej komisie 

 

3. za predsedu Ing Zdenko Šándor  a ................................, ......................za členov 

komisie kultúrno-školskej a športovej 

 

4. za predsedu Tomáš Medveď  a  Ing. Michal Kán, Ján Kán za členov komisie na 

ochranu verejného poriadku 

 

5. za predsedu Miroslav Nikel a RNDr. Edita Niklová a Jana Bevelaquová za členov 

komisie sociálno-zdravotnej 

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

Uznesenie č. 12 

 

K bodu 12. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

deleguje 

v zmysle § 25 ods. 1 a ods. 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších právnych predpisov Tomáša Medveďa, poslanca obecného 

zastupiteľstva za člena Rady školy pri ZŠ. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 13 

 

K bodu 13. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

deleguje 

v zmysle § 25 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších právnych predpisov Ing. Michala Kána, poslanca obecného 

zastupiteľstva za člena Rady školy pri MŠ. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 14 

 

 

K bodu 14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

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

predpisov a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zaradeného do 

druhej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov od 501 do 1000 obyvateľov,  mesačný plat   

starostu obce Ing. Michala Chovanca  zvýšený o 10 %. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Plat starostov obcí a primátorov miest, ako aj niektoré ďalšie súvisiace náležitosti upravuje 

zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest. 

Dňa 24. októbra 2018 bola schválená novela zákona o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorá nadobudne účinnosť od 1. decembra 2018. 

Na doplnenie treba uviesť, že (základný) plat starostu sa vypočíta ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2017 to je 

954 eur) a príslušného násobku podľa počtu obyvateľov podľa § 3 ods. 1 zákona  (pri zaradení 

do druhej platovej skupiny prináleží koeficient 1,83 ).  

Aj vzhľadom na uvedené zvýšenie platu, na ktoré nemá obecné zastupiteľstvo dosah, sa 

znižuje maximálny strop, ktorým mohlo obecné zastupiteľstvo starostovi plat zvýšiť (§ 4 ods. 

2), a to z maximálne 70 % na 60 %. 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby zohľadnilo moje zvýšenie základného platu  o 10%  

z dôvodu  motivácie náročnosti nastávajúceho obdobia, ktoré je potrebné riešiť ihneď po 

mojom nástupe. 

 

 Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi 

plat podľa § 3 ods. 1. 

    

Predkladateľ:   novozvolený starosta obce 

 

 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=2
javascript:%20fZzSRInternal('12656',%20'10191556',%20'10191556',%20'592566',%20'592566',%20'0')


 

 

 

Uznesenie č. 15 

 

K bodu 15. Schválenie termínu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje  

termín 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva na 13. decembra 2018 o 17.00 hod. 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 


