
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 
                            

U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 konaného dňa 23.11.2017 
 

 

 

 

 

K programu : 
 

 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Informácia o stave žiakov a financovaní školstva na roky 2018-2020 

8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia na rok 2018 

10. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2018 

12. Žiadosť Folklórny súbor Bacúšan o príspevok na rok 2018 

13. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2017 

14. Žiadosť  o výmenu okien v priestoroch Espressa Club 

15. Odpredávanie „predzáhradok“ a uličiek 

16. Rozpočtové opatrenie 6/2017 

17. Rozpočtové opatrenie 7/2017 

18. Doplnenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia 

21. Záver   



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

                                                číslo 45/2017       zo dňa 23.11.2017             

 

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch s vypustením bodu č.15 : 

Zhodnotenie činnosti starostu obce 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Iveta Muchová, Anna Senková  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel    

                                                                                           

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):  Iveta Muchová, Anna Senková                                     

 

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

                                                číslo 46/2017       zo dňa 23.11.2017             

 
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Anna Senková a  Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

                              

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 

 

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

         

                                                                                                           Ing. František Kán                                                                                     

                                                                                                         starosta obce Bacúch 

 

 
                                                                                  

 

              



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 47/2017       zo dňa 23.11.2017             

 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Ing. Peter Piliar za predsedu návrhovej komisie,  Miroslav Nikel a Iveta Muchová za členov 

návrhovej komisie. 

 

                              

Počet všetkých poslancov :          7 

Prítomní poslanci (menovite):      Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                

Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 

 
 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

                                                číslo 48/2017       zo dňa 23.11.2017             
 

 

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

informácie o činnosti obecného úradu obce Bacúch: 

- zverejnenie na webovom sídle obce: „Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré 

vyplývajú z osobitných predpisov“ v súlade s § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo dňa 4. 

marca 2014 MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 

vypracované advokátom obce JUDr. Hlinkom 

- informácia poskytnutá advokátom obce JUDr. Hlinkom, že sa ponad osídlené oblasti 

obcí vyskytujú lety diaľkovo riadením lietadlom (dron) bez pilota, riadené osobou, ktorá 

ovláda diaľkovo riadené lietadlo. V prípade výskytu takýchto prípadov sa jedná 

o porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 

a rodinného života. Takéto porušenie je potrebné oznámiť Obvodnému oddeleniu PZ 

SR 

- vyhlásenie výzvy na rekonštrukciu domu smútku 

- prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci  

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  24.11.2017 

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

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

                                                            UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

                                                číslo 49/2017       zo dňa 23.11.2017             
 

 

 

K bodu 7.     Informácia o stave žiakov a financovaní školstva na roky 2018-2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie 

 

informáciu o závažnosti riešenia udržateľnosti financovania školstva v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bacúch následkom degresívnej tendencii počtu detí a žiakov   

 

II. odporúča 

 

a) prijať opatrenie na prijímanie detí do materskej školy aj z iných obcí 

b) v prípade, že v súlade s pripravovanou koncepciou „Učiace sa Slovensko“ nedôjde 

k pripojeniu 0. a 5. ročníka do systému nižšieho stupňa základných škôl prehodnotiť 

spájanie ročníkov v základnej škole na školský rok 2019/2020. 

c) zapracovať bytovú otázku mladých ľudí do Programu rozvoja obce s možnosťou 

riešenia prestavby prístavby základnej školy na byty. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

                                                           UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 50/2017       zo dňa 23.11.2017             
 

 

 

k bodu 8.  VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

dochádzky  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 

ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  

vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Bacúch dňa 07.11.2017. 

 

II. schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 
                                                                                                              ...................................................... 

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

                                                číslo 51/2017       zo dňa 23.11.2017             
 

k bodu 9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  

a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce dňa 07.11.2017. 

 

II. schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

Dátum:  24.11.2017 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 
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           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 52/2017       zo dňa 23.11.2017             

 

 

k bodu 10.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  

zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods. 5, 114 ods. 6, § 141 ods. 6 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na 

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 07.11.2017 
 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                     Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 53/2017       zo dňa 23.11.2017             

 

K bodu 11.   Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2018 

 

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 Futbalového klubu 09 Bacúch zo dňa 25.09.2017 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky 

spojené s jeho činnosťou  na rok 2018 vo výške 6000  €. 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   
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UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 54/2017       zo dňa 23.11.2017             
 

 

K bodu 12.    Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok  na rok 2018 

 

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 Folklórnej skupiny Bacúšan zo dňa  27.09.2017 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  

spojené s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2018 vo výške 1500 €. 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
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UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 55/2017       zo dňa 23.11.2017      

 

K bodu 13.    Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní  výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších nariadení  a na základe žiadosti  Základnej školy Beňuš zo dňa 

18.09.2017 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov na  záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov 

s trvalým  pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 50 % dotácie 

( vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 vo výške 78,87 €  

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny 

rok) na obdobie september až december 2017 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

v sume 448,24 Eur. 

 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
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UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 56/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

 

K bodu 14.    Žiadosť o výmenu okien v priestoroch Espressa Club 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti Stanislava Horáčka zo dňa 

25.09.2017 o výmenu okien a vstupných dverí v prevádzke Espressa Club 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť p. Stanislava Horáčka na výmenu okien v priestoroch prevádzky Espresso Club, ktoré 

sú predmetom nájomnej zmluvy s obcou Bacúch 

 

II. odporúča 

aby výmena okien a vstupných dverí bolo súčasťou štúdie komplexnejšej rekonštrukcie časti 

kultúrneho domu a to v častiach vestibul, sociálne zariadenia a vstupných dverí do budovy 

kultúrneho domu.      

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
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UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 57/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

 

K bodu 15.    Odpredávanie „predzáhradiek“ a uličiek 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

rozhodlo 

 

o neodpredávaní pozemkov týkajúcich sa tzv. predzáhradiek a uličiek v obci Bacúch z dôvodu 

narušenia celkovej územnej koncepcii pre budúce zámery obce pri budovaní celkovej 

infraštruktúry týkajúcej sa ciest, chodníkov, uličiek, kanalizácie, vodovodných a poprípade 

iných inžinierskych sietí. 

 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 58/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

 

K bodu 16.    Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, 

ktorým bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 

500 Eur rozpočtovým opatrením 

 

berie na vedomie 

 

rozpočtové opatrenie č. 6/2017 zo dňa 20.10.2017, ktorým sa  povoľuje v súlade  s § 14 ods. 2 

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

a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 500 eur . 
 

 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 59/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

 

 

K bodu 17.    Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s § 14 ods. 2) písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

schvaľuje  
 

rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zo dňa 13.11.2017 – presun  rozpočtovaných prostriedkov v 

rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

 

 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

                                                číslo 60/2017       zo dňa 23.11.2017   

 

 

     

K bodu 18.    Doplnenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 72017 zo dňa 23.02.2017, ktorým 

bol schválený pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017  

 

schvaľuje  

 

doplnenie pracovného kalendára zasadnutí o termín zasadnutia dňa 14.12.2017 (štvrtok) 

o 18.00 hod. 

 

 
 

 

Počet všetkých poslancov :         7 

Prítomní poslanci (menovite):     Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                         Anna Senková, Iveta Muchová  

                               

Hlasovali za (menovite):              Ing. Zdenko Šándor, Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,    

                                                      Anna Senková, Iveta Muchová                                     

                 proti (menovite) :      

                 zdržali sa (menovite):   

 

 

 

Dátum:  24.11.2017 

 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 

 

 

 

 


