
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

______________________________________________________ 
Zapísaná v  Bacúchu dňa 28.11.2022 

 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

 

o priebehu   ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 

28.11.2022 o 17.00 hod.  v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Doterajší zástupca starostu : 

 

Ing. Zdenko Šándor  

 

Doterajší (novozvolený) starosta : 

 

Ing. Michal Chovanec 

 

Novozvolení  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  : 

 

Ing. Zdenko Šándor – predseda miestnej volebnej komisie, Alexandra Vojtková Kubandová – 

kronikárka, Marta Zlúkyová - zapisovateľka, Romana Molentová - prac. obec. úradu, Ing. Janka 

Jančová  - prac. obec. úradu 

 

Program   :  
 

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 
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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. Náhrada platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku z dôvodu ukončenia funkčného 

obdobia 2018-2022 (po doplnení) 

15. Schválenie termínu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

16. Záver 

  

K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Úvodné náležitosti  

 

a) Štátna hymna ( odohrala sa štátna hymna ) 

b) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

P. Molentová  vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Zdenka Šándora, aby sa ujal 

slova a prítomných oboznámila s výsledkami komunálnych volieb uskutočnených 29.10.2022. 

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 

      Predseda volebnej komisie Ing. Zdenko Šándor  prečítal výsledky volieb, ktoré  sa konali dňa 

29.10.2022. Osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva odovzdal pri zložení a podpísaní sľubu.  

 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov        :                   779   

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní     :                   411                                                                                                                                                    

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                  :                   409   

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce :  404 

Účasť občanov obce na voľbách v %                                         53 % 

 

Za starostu obce s počtom hlasov 298  bol zvolený :    Ing. Michal Chovanec 

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva : 392  

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za  poslancov obecného zastupiteľstva  : 

                                   

1. Stanislav Jančo s počtom platných hlasov      277 

2. Jana Bevelaquová                                           259 

3. Ján Kán                                                           229 
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4. Ing. Michal Kán                                              222 

5. Ing. Martin  Nikel                                            207 

6. Ing. Milan Boroš                                             186 

7. Tomáš Medveď                                               184 

 

ako náhradníci : 

        Tomáš Senko                                                     109 

        Rudolf Kán                                                        106 

         

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

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       Zástupca starostu Ing. Zdenko Šándor vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Michala 

Chovanca, aby zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sľub starostu obce. Ing. Michal Chovanec sľub zložil a následne ho podpísal . 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Zdenko Šándor mu odovzdal osvedčenie  a odovzdal mu  

insígnie. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

       Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Bacúch zložili v zmysle § 26 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca, ktorý následne 

podpísali  a predseda volebnej komisie im odovzdal osvedčenie o zvolení. 

 

f) Príhovor novozvoleného starostu obce Bacúch 

       Novozvolený starosta predniesol  príhovor :   

      Stretávame sa tu, na ustanovujúcom zasadaní novozvoleného obecného zastupiteľstva aby sme 

pomyselne uzavreli jednu štvorročnú etapu v živote našej obce a začali ďalšiu, ktorej program ste 

odobrili v uplynulých voľbách. Na naplnenie všetkých plánov a vízii však budeme musieť 

spolupracovať všetci, nie len zvolený predstavitelia. Čaká nás náročné obdobie, v ktorom sa budeme 

musieť spoľahnúť jeden na druhého- či už medzi občanmi, alebo aj v rámci zastupiteľstva 

a pracovníkov obecného úradu. Tak, ako sme zvládli za uplynulé štyri roky udalosti o ktorých sme 

nemali ani zdania, že môžu niekedy nastať, tak sa musíme popasovať aj s touto náročnou dobou, 

ktorá aktuálne prichádza.   

      Preto prajem poslancom, aby sme spoločne spravil čo najviac správnych rozhodnutí, vďaka 

ktorým zrealizujme predstavy a plány, aby práve naša obec bola tým najlepším miestom pre život nás 

všetkých. 

     Po príhovore novozvolený starosta ďalej len ( „predsedajúci“) prešiel k pracovnej časti zasadnutia 

a konštatoval, 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.  Oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ. 

Vyzval p. Molentovú aby prečítala návrh uznesenia. 

 

Pani Molentová prečíta návrh uznesenie a predsedajúci dal hlasovať : 

 

Uznesenie číslo 1 zo dňa 28.11.2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.berie na vedomie 
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a)   výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bacúch, konaných dňa 29.10.2022 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: Jana Bevelaquová, Ing. Milan   

Boroš,  Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Ing. Martin Nikel  zložili 

v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva  

 

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 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Bacúch  

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za schválenie  

programu  zasadnutia. 

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 

 

Predsedajúci navrhol doplnenie programu za bod 13 ako bod 14 - Náhrada platu starostovi za 

nevyčerpanú dovolenku z dôvodu ukončenia funkčného obdobia 2018-2022 

Dal hlasovať   za doplnenie programu . 

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 
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                   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie číslo 2 z 28.11.2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch (po doplnení bodu 14.) 

 

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 3 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Stanislav Jančo, Jana Bevelaquová 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 pracovných komisií 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov mandátovej komisie a predsedu a členov  

návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 4 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  
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a) Ing. Janka Jančová za predsedu mandátovej komisie, Mgr. Alexandra Vojtková Kubandová 

a Romana Molentová  za členov mandátovej komisie 

b) Ing. Milan Boroš za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán a Ing. Martin Nikel 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. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

 

Správu mandátovej komisie predniesla jej predsedníčka Ing. Janka Jančová. Správa tvorí prílohu 

zápisnice  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 5 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

správu mandátovej komisie z 28.11.2022 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva a o nezlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov  

 

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 

 

6. Zastupovanie starostu 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 6 z 28.11.2022: 

 

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 Stanislava Janča,  poslanca obecného 

zastupiteľstva obce Bacúch zastupovaním starostu obce.   
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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 

 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 7 z 28.11.2022: 

 

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 Ing. Michala Kána, poslanca 

obecného zastupiteľstva  zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.   

 

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. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred 

    matričným úradom  
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 8 z 28.11.2022: 

 

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 Janu 

Bevelaquovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva  uzatvárať manželstvá 
 

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 )                       



 

8 

 

 

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

 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 9 z 28.11.2022: 

 

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 za členov Tomáš Medveď a Ján Kán  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

starostu obce.  

  

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. Voľba členov komisie obecného zastupiteľstva na prešetrovanie sťažností na hlavného 

kontrolóra obce 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 10 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí    

za predsedu Tomáš Medveď  a za členov Mgr. Dominika Rosenbergerová, Mgr. Natália Kánová  

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

samosprávnej pôsobnosti obce.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 
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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. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 11 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí    

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

komisie životného prostredia a výstavby   

 

2. za predsedu Stanislav Jančo a za členov Mgr. Kristína Piliarová, Tomáš Medveď komisie 

finančnej, škodovej a vyraďovacej  

 

3. za predsedu Ing. Zdenko Šándor  a za členov Ing. Martin Nikel, Jana Bevelaquová 

komisie kultúrno-školskej a športovej 

 

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

komisie na ochranu verejného poriadku 

 

5. za predsedu RNDr. Edita Niklová a za členov Anna Niklová, Martina Popróčiová  komisie 

sociálno-zdravotnej 

 

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. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ Bacúch  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 12 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

deleguje 
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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. Martina Nikla, poslanca obecného 

zastupiteľstva za člena Rady školy pri MŠ. 
                    

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. Určenie platu novozvolenému starostovi obce 

 

 Dôvodovú správu, ktorú predložil novozvolený starosta prečítala p. Molentová  

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 

(ďalej len „zákona“).  

Na doplnenie treba uviesť, že (základný) plat starostu podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona 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 

2021 to je 1211 eur) a príslušného násobku podľa počtu obyvateľov podľa § 3 ods. 1 zákona  (pri 

zaradení do druhej platovej skupiny prináleží koeficient 1,83 ). Plat starostu obce nemôže byť nižší 

ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona.  

Obecné zastupiteľstvo môže tento základný plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby zohľadnilo moje súčasné zvýšenie základného platu  

o 35%, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 109 zo dňa 11.12.2019 

s odôvodnením na náročnosť práce starostu obce ako predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného 

orgánu obce, štatutárneho orgánu obce a vzhľadom i na dobré výsledky pri výkone funkcie starostu 

obce v priebehu obdobia 2018-2019. Zároveň i z môjho pohľadu si dovolím posúdiť predchádzajúce 

volebné obdobie 2018-2022 za veľmi náročné vo výkone mojej funkcii (epidémia, riešenie 

udržateľnosti školstva, investičné a projektové zámery).  

 

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

§ 3 ods. 1 zákona (základný plat). 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 13 z 28.11.2022: 

 

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 

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')
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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 35 %. 

 

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. (Bod po doplnení) Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku z dôvodu 

ukončenia funkčného obdobia 2018-2022 
 

Dôvodovú správu, ktorú predložil novozvolený starosta prečítala p. Molentová  

 

Starosta obce podľa ustanovení  § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vykonáva verejnú funkciu, 

ktorá sa nevykonáva v pracovno-právnom vzťahu, to znamená, že nie je zamestnancom obce.  

 

    Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu funkcie patrí 

dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis,  t. j. Zákonník práce.  

 

        Starosta obce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 257 zo dňa 23.06.2022 informoval 

obecné zastupiteľstvo o usmernení našej advokátskej kancelárie URBÁNI Partners, že nárok na 

dovolenku sa posudzuje osobitne vo vzťahu ku končiacemu sa funkčnému obdobiu a osobitne vo 

vzťahu k začínajúcemu sa novému funkčnému obdobiu. Starosta obce má nárok na preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky za končiace sa funkčné obdobie, ale podmienkou je aj v tomto prípade, že 

o jej preplatení rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Zároveň sa starosta obce zaviazal, že v priebehu 

kalendárneho roka  bude informovať obecné zastupiteľstvo o možnosti vyčerpať dovolenku  za rok 

2021 a  podľa jeho možností s prihliadnutím na jeho neodkladné úlohy aj bude primerane čerpať 

dovolenku za rok 2022. 

 

    Podľa § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka práce  starosta obce  mal nárok na dovolenku v roku 2021 

v rozsahu 25 dní a v roku 2022 pomernú časť dovolenky 23 dní (krátená o 2 dni, nakoľko koniec jeho 

funkčného obdobia je stanovený dňom ustanovujúceho zasadnutia t.j. dňom 28.11.2022). Dovolenku 

za rok 2021 v rozsahu 25 dní dočerpal v roku 2022 a nárok za dovolenku v rozsahu 23 dní nevyčerpal 

z dôvodu že zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce 

a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy, a zároveň v období po komunálnych voľbách 

zabezpečoval údržbu ciest a investičné zámery spojené s prepojením verejnej kanalizácie na 

miestnych komunikáciách. 

 

     Dovolenka sa má v prvom rade čerpať na zotavenie, regeneráciu a oddych. Podstatou dovolenky 

nie je mať finančný prospech.  
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     Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky 

nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol 

vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane 

použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

 

     Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie 

ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.  

     Z vyššie uvedeného vyplýva, že  starosta obce Bacúch má nárok na preplatenie dovolenky za rok 

2022 v rozsahu 23 dní z dôvodu zániku mandátu starostu obce dňom 28.11.2022.  

      

Na základe vyššie uvedených skutočností, žiadam obecné zastupiteľstvo obce Bacúch o preplatenie 

dovolenky v rozsahu 23 dní. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 14 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I. konštatuje,  

že starostovi obce Bacúch Ing. Michalovi Chovancovi zostala nevyčerpaná dovolenka za rok 2022 

v počte 23 dní, ktorú si nemohol vyčerpať z dôvodu ukončenia funkčného obdobia 2018-2022, a 

pretože zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce 

a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy  

 

II. rozhodlo  

v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s použitím ustanovenia § 116 ods. 3 

Zákonníka práce poskytnúť Ing. Michalovi Chovancovi starostovi obce Bacúch náhradu platu za 23 

dní nevyčerpanej dovolenky  

 

III. odporúča  

starostovi obce Bacúch Ing. Michalovi Chovancovi, aby informoval obecné zastupiteľstvo 

o predbežnom pláne čerpania svojej dovolenky na ktorú mu vznikne nárok po odpracovaní 60 dní 

v príslušnom kalendárnom roku, a to každoročne, najneskôr na zasadnutí pri prerokovaní 

záverečného účtu obce.  

 

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 
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15. Schválenie termínu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva    

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 15 z 28.11.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

termín 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva na 15. decembra 2022 o 17.00 hod. 

 

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. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Jančo 

 

Jana Bevelaquová  

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                                   starosta obce 

 


