
Ing. Michal Chovanec                                                      

starosta obce Bacúch 

V Bacúchu dňa : 16.11.2022 

 

 

  

P O ZV Á N K A  
 

 

 

     Starosta obce Bacúch podľa § 12 ods. 1 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva obce Bacúch, ktoré sa bude konať 

 

 

 

28. novembra 2022 (pondelok) o 17:00 hod.  

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Bacúchu 
 

 

     Prezentácia novozvolených poslancov od 16.45 – 17.00 hod.  

 

     Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:  

 

1. Úvodné náležitosti: 

 

a) Štátna hymna 

b) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

c) Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Bacúch, 

konaných dňa 29.10.2022 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Bacúch, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

f) Príhovor novozvoleného starostu obce Bacúch 

 

2. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce   

Bacúch 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

4. Voľba pracovných komisií    -  mandátová komisia  

                                         -  návrhová komisia 

 

5. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

 

6. Zastupovanie starostu 

 



7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného 

zastupiteľstva 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným 

úradom  

 

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

 

10. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce 

 

11. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva   

 

12. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Bacúch  

 

13. Určenie platu novozvolenému starostovi obce  

 

14. Schválenie termínu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

15. Záver 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

                                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

         starosta obce 

                                                                                                                       

 

 

Pozvaní:   1. doterajší zástupca starostu obce 

                    Ing. Zdenko Šándor 

 

                  2. doterajší poslanci obecného zastupiteľstva  

                     Miroslav Nikel 

 

                  3. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva                                                   

                    Stanislav Jančo, Jana Bevelaquová, Ján Kán, Ing. Milan Boroš, Ing. Martin Nikel    

                    Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď 

 

                  4. predseda miestnej volebnej komisie 

                    Ing. Zdenko Šándor   

                   

                   5. kronikárka 

                      Mgr. Alexandra Vojtková Kubandová 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 16.11.2022 

Zvesené z úradnej tabule dňa : ......................          


