
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

______________________________________________________ 
 

Napísaná v  Bacúchu dňa 15.12.2022 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

 

z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 15.12.2022 o 17.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 
 

Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, 

Ing. Martin Nikel 

 

N e p r í t o m n í : 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová – zapisovateľka, Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce, Romana Molentová  

– pracovníčka obecného úradu. 

 

Program   :  

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Kontrola plnenia uznesení 

6.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023 

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

zariadenia na rok 2023 

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

9.VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

10.VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 4/2015 z 16.12.2015 

o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11.VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby  

12.Návrh rozpočtu na rok 2023, orientačne na roky 2024-2026 

13. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť Vysnívaný domov n. o.     

 o odpredaj objektu nedostavanej prístavby s priľahlými pozemkami 
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14. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť PD Remeslo s.r.o.    

  o prenájom zastavanej plochy – areál hospodárskeho dvora Bacúch 

15. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť MaJa s.r.o. o prenájom    

      poľnohospodárskej pôdy  vo vlastníctve obce 

16. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

17. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

18. Interpelácia poslancov 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

1.Otvorenie 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec. Privítal 

prítomných. Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne a poslanci 

obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 

poslancov obecného zastupiteľstva sú  prítomní 7 poslanci.  Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v 

zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

     Na  úvod rokovania oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ . 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Bacúch  

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za schválenie  

programu  zasadnutia.  

 

Uznesenie číslo 16 z 15.12. 2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                        Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 17 z 15.12.2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 
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určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ján Kán, Tomáš Medveď za overovateľov zápisnice 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                        Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 18 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                        Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

5. Kontrola  plnenia uznesení  

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Soňa Bridišová - hlavná kontrolórka obce. Neboli uložené 

žiadne úlohy 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023 

 

Ing. Bridišová prečítala Plán kontrolnej činnosti na rok 2023, ktorý je zverejnený na internetovej 

stránke obce :  
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 19 z 15.12.2022: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2023 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                        Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

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

školského zariadenia na rok 2023 
 

Dôvodová správa , ktorú predložil starosta obce je zverejnená na internetovej stránke obce:  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 20 z 15.12.2022: 

 

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. 12 písm. c) 

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 2023 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 webovom sídle obce dňa 28.11.2022 

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 2023 s účinnosťou od 1.1.2023. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                        Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

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

 

Dôvodová správa , ktorú predložila Ing. Janka Jančová je zverejnená na internetovej stránke obce. 



 

5 

 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 21 z 15.12.2022: 

 

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 a ods. 7, § 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 

webovom sídle obce dňa 28.11.2022 

II. schvaľuje 

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

zariadenia s účinnosťou od 1.1.2023. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

9.  VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 22 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 7 ods. 4  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov   

I.konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu obce 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 webovom 

sídle obce dňa 28.11.2022 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

s účinnosťou od 1.1.2023 
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Hlasovanie: 
Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

10.   VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 23 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  

a v zmysle  ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

I.konštatuje, že 

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

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a za 

drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 28.11.2022 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

11.   VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 

z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby  

Dôvodová správa , ktorú predložila Ing. Janka Jančová je zverejnená na internetovej stránke obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 24 z 15.12.2022: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 

písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a § 80 písm. e) 

bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov   

 

I.konštatuje, že 

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

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2009 z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby bol zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 28.11.2022 

 

II.schvaľuje 

všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2009 z 29.06.2009  o poskytovaní opatrovateľskej služby, s účinnosťou od 1.1.2023. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

12.  Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2023, orientačne na roky 2024-2025  

 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 25 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I.berie na vedomie 

a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

b) orientačný návrh rozpočtu na roky 2024 až 2025 

 

II.schvaľuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov zostavený návrh rozpočtu na rok 2023 v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

-v príjmovej časti               516.681 € 

-vo výdavkovej časti          516.681 €    

 

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 220.418 € 

-v príjmovej časti                   33.421 € 
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-vo výdavkovej časti           253.839 €    

 

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 220.418 € 

 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu z fondu rozvoja vo výške 

220.418  €. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

13. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť Vysnívaný domov n. o.  

o odpredaj objektu nedostavanej prístavby s priľahlými pozemkami 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 26 z 15.12.2022: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti neziskovej organizácii Vysnívaný domov, so 

sídlom Fedinova 7, 851 02 Bratislava, IČO 37924583 zo dňa 13.10.2022 

 

I. konštatuje, že 

zámer predať nehnuteľný majetok obce, a to: 

a) evidovaný na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/2, o výmere 285 

m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, 

evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, 

b)evidovaný na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/4, o výmere 242 

m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, 

evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, 

c)evidovaný na LV č. 802, a to ako nedostavaná stavba nachádzajúca sa na parcele registra „C“, 

par. č. 224/2, v k. ú. Bacúch, obec Bacúch, evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálny 

odbor 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom (vyvesený dňa 23.11.2022 a zvesený dňa 14.12.2022) 

 

II. rozhodlo 

podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  o predaji nehnuteľností 

zadefinovaných v bode I. tohto uznesenia formou zmluvy o budúcej zmluve (podmienkou 
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prevodu je schválenie žiadosti z Plánu obnovy),  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti budú slúžiť po rekonštrukcii objektu občanom 

odkázaných na pomoc inej osoby (seniorom) a to zriadením špecializovaného zariadenia s kapacitou 

cca 30 klientov. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

14.  Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadosť PD Remeslo s.r.o. 

o prenájom zastavanej plochy – areál hospodárskeho dvora Bacúch 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 27 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I . k o n š t a t u j e ,  ž e  

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, a to zastavané pozemky – areál hospodárskeho dvora 

Bacúch o celkovej výmere 37925 m2, evidovanej na LV obce č. 802 v k.ú. Bacúch, za účelom 

poľnohospodárskeho podniku do prenájmu: PD Remeslo s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO:  53675002, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu obecným 

zastupiteľstvom (vyvesený dňa 30.11.2022 a zvesený dňa 14.12.2022) 

 

I I . r o z h o d l o  

podľa § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  prenajať zastavané pozemky – 

areál hospodárskeho dvora Bacúch o výmere 37925 m2, na dobu 10 rokov od 1.1.2023, v cene 0,15 

eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nájomca je vlastníkom 

stavieb, ktoré sa nachádzajú na predmetných pozemkoch a bude na pozemkoch prevádzkovať 

poľnohospodársky podnik 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       
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Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

15.  Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadosť MaJa  s.r.o. 

o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 28 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  

zámer prenajať identifikovaný majetok obce – poľnohospodárska pôda o celkovej výmere 14,6073 

ha, evidovanej na LV obce č. 802 v k.ú. Bacúch, za účelom poľnohospodárskej činnosti do prenájmu: 

MaJa s.r.o., Jegorovova 3, 976 66 Polomka, IČO:  36042935, a to ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom (vyvesený dňa 30.11.2022 a zvesený dňa 

14.12.2022) 

 

I I .  r o z h o d l o  

podľa § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  prenajať poľnohospodársku 

pôdu o celkovej  výmere 14,6073 ha, v cene vo výške 2% z hodnoty pôdy určenej podľa priemernej 

BPEJ pre k.ú. Bacúch, čo činí 76,53 eur za rok, na dobu 5 rokov od 1.1.2023 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

16. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno   

 

Dôvodovú správu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke obce predložil starosta obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 
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Uznesenie číslo 29 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

volí  

 

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

za prísediaceho Okresného súdu Brezno. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

17.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 30 z 15.12.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2023: 

23.02.2023 o 17:00 hod., 27.04.2023 o 18:00 hod., 29.06.2023 o 18:00 hod., 28.09.2023 o 18:00 

hod., 30.11.2023 o 17:00 hod., 14.12.2023 o 17:00 hod.. 

(konané v štvrtok v mesiacoch:  2, 4, 6, 9, 11, 12) 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7    (  Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

 

Hlasovali za:         7     ( Jana Bevelaquová, Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal    

                                         Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel )                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

18. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 
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19. Diskusia 

 

p. Cesnak – diskusia by mala byť ku každému bodu, nie len na záver. Poslanci sa nevyjadrujú ani 

k jednému bodu, len odhlasujú. Je potrebné viackrát vyhlásiť v miestnom rozhlase kedy sa koná 

zasadnutia, občania by prišli, len nevedia kedy a bolo by dobré posielať aj sms .  

Starosta – zasadnutie prebieha v zmysle rokovacieho poriadku. Poslanci sa na zasadnutí už ku 

každému bodu nevyjadrujú, lebo mávajú pravidelne pred každým verejným zasadnutím 

niekoľkohodinové pracovné stretnutia,  na ktorých sa všetci vyjadrujú k jednotlivým bodom 

a spoločne  pripravujú materiály na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Termín konania zasadnutí 

budeme hlásiť častejšia a pošleme aj sms.  

 

20. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ján Kán 

 

Tomáš Medveď  

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                                   starosta obce 

 


