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U Z N E S E N I A 
 

z 24. zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

konaného dňa 23.6.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo  251 zo dňa 23.06.2022 

   
K bodu 2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod miestnymi 

cestami 

9. Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia 

komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie) 

10. Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za 

Agrospoločnosť Polomka a.s.) 

11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

12. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom 

období 2022-2026 

13. Rozpočtové opatrenie  2/2022 

14. Interpelácia poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

   číslo  252 zo dňa 23.6.2022        

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Tomáš Medveď, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice 

 

 

 
Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

  číslo 253 zo dňa 23.06.2022      

        

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš a Ján Kán za členov 

návrhovej komisie. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

  číslo 254 zo dňa 23.06.2022      

        

K bodu 6. Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a Správu k ďalším 

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za účtovné obdobie končiace 

31.12.2021 

c) Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a Správu 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za účtovné obdobie 

končiace 31.12.2021 

 

II. schvaľuje 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok celkového hospodárenia rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 14.902,95 €, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR v sume 433,50 € to je prebytok  v sume 14.469,45 € 

vysporiadať: 

a) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 1.000,00 €  

b) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 13.469,45 €  

c) usporiadanie zostatku disponibilných zdrojov vzniknutých z rozdielu príjmových 

a výdavkových finančných operácií v sume 57.623,17 € previesť do fondu rozvoja 

obce. 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                           

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

  číslo 255 zo dňa 23.06.2022      

        

K bodu 7. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- prebieha výstavba chodníka v cintoríne 

- do konca mesiaca začne rozdávanie kompostérov do domácností 

- zvyšuje sa počet opatrovateliek a opatrovaných v obci 

- v rámci podpory opatrovateľskej služby bola v plnej výške schválené druhá 

refundácia, čakáme na poukázanie financií 

- máme vybratú novú kronikárku 

- žiadosť na rekonštrukciu pomníka bola po výzve doplnená, čakáme na vyhodnotenie 

- projekt nabíjacej stanice- nie je známy termín vyhodnotenia 

- projekt workoutového ihriska- nie je známy termín vyhodnotenia 

- dokumentácia pre územné rozhodnutie na novú ulicu je hotová 

- pripravuje sa žiadosť na zateplenie obecného úradu z envirofondu 

- pripravuje sa žiadosť na zberný dvor z OP KZP 

- ideme požiadať financie na záchranu Tajchu a podporu cykloturizmu z Plánu obnovy 

Muránskej planiny 

- je spustená nová webová stránka obce 

- dňa 27.8.2022 navštívi obec Bacúch francúzsky veľvyslanec vo veci padlých v 2. 

svetovej vojne. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 256 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 8.  Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod 

miestnymi cestami 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

I. berie na vedomie  

že, vlastnícke právo občanov k pozemkom je obmedzené v dôsledku existencie stavby 

miestnej cesty vo vlastníctve obce a zároveň obec ako vlastník stavby má zriadené na základe 

zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) k  pozemkom vlastníkov vecné bremeno v zmysle 

ktorého sú vlastníci  povinní strpieť existenciu miestnej cesty na nich, je toto vlastnícke právo 

značne obmedzené a preto obec môže vo verejnom záujme poskytnúť primeranú náhradu 

vlastníkom týchto pozemkov a majetkovo-právne ich vysporiadať.  
II. odporúča 

starostovi obce zabezpečiť prípravu dokladov na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

pod miestnymi cestami v k.ú. Bacúch a prekonzultovať so znalcom primeranú hodnotu vo 

veci  možnosti majetkovo-právneho vysporiadania týchto pozemkov s vlastníkmi. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 257 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 9.  Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia 

komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

a) informáciu o dovolenke a odstupnom v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 

starostov obcí podľa usmernenia advokátskej kancelárie  URBÁNI & Partners 

b) informáciu starostu obce o priebežnom čerpaní jeho dovolenky v priebehu roka 2022 

 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

 

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 258 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 10.  Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za 

Agrospoločnosť Polomka a.s.) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

Dohodu o pristúpení k záväzku pristupujúceho dlžníka MaJa, s.r.o., ktorý prevzal záväzky za 

spoločnosť Agrospoločnosť Polomka a.s., v súhrnnej sume 2476,59 EUR, splniť záväzok voči 

Obci Bacúch a to: 

- v sume 520,82 eur za daň z nehnuteľností rok 2022 

- v sume 34,01 eur  poplatok za komunálny odpad rok 2022 

- v sume 1921,76 eur za prenájom nehnuteľností v zmysle Zmluvy o nájme 

nehnuteľností, 

v celkovej sume 2476,59 eur  zaplatiť do 31.07.2022. 

 

 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 259 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 11. Určenie volebných obvodov  pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

v súlade s ustanovením § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Bacúch  jeden  volebný obvod a 7 

poslancov pripadajúcich na volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 260 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 12.  Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom 

období 2022-2026 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje 

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch  na celé 

volebné obdobie 2022 – 2026  

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 

starostu, starostovi obce Bacúch na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu na plný  úväzok. 

 
 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                  
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

číslo 261 zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 13. Rozpočtové opatrenie 2/2022 

 

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  2/2022 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite): 6  ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                          

Hlasovali za (menovite) :        6  ( Ing. Milan Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                   

                                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Stanislav Jančo )      

                         

             proti (menovite) :           - 

             zdržali sa (menovite):    - 

 

Dátum: 24.06.2022                                            

 

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

                                                                                               Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 


