
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 15.12.2020 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 15.12.2020 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 : 

Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Tomáš Medveď 

 

N e p r í t o m n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová - zapisovateľka, Ing. Janka Jančová – prac. obec. úradu,  Ing. Soňa Bridišová – 

hlavná kontrolórka obce 

 

Program  rokovania :  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o. 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021 

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

školského zariadenia na rok 2021 

9. 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 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 

11. Návrh rozpočtu na rok 2021, orientačne na roky 2022,2023 

12. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver 



 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec.   Oznámil, že 

obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote. Poslanci obecného zastupiteľstva boli 

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

zastupiteľstva sú  prítomní 5 poslanci. Poslanci Ing. Milan Boroš a Stanislav Jančo boli 

ospravedlnení.    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  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch    

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 162/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5   ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď,  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď, 

                                        Ing. Zdenko Šándor )                       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 163/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Zdenko Šándor, Tomáš Medveď za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď,                                  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         5  (  Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel,  Ján Kán, Tomáš Medveď,                                                      

                                       Ing. Zdenko Šándor  )                                         

          proti    : 0 

   zdržali sa   : 0 



 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 164/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán   za predsedu návrhovej komisie, Miroslav Nikel, Ján Kán  za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

5. Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o. 

 

Starosta prečítal dôvodovú správu –  Obec Bacúch má s Agrospoločnosťou Polomka s.r.o. 

uzavretú zmluvu o nájme nehnuteľností od 1.1.2016 na dobu určitú na 5 rokov to je do 

31.12.2020. Jedná sa o prenájom pozemkov  zastavanej plochy hospodárskeho dvora Bacúch 

o výmere 37925 m2 a poľnohospodárskej pôdy – trvalého trávneho porastu o výmere 146073 

m2, ktoré sú vo vlastníctve obce. Ročná cena nájmu je 5765,28 eur. Obec tieto prenajala na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11/2016 zo dňa 21.01.2016 v súlade s § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu 

hodného zreteľa, ktorým je zastavanosť predmetných pozemkov stavbami vo vlastníctve 

Agrospoločnosti Polomka s.r.o., ktoré slúžia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri 

prevádzkovaní podniku ako celku v k.ú. Bacúch. 

   Keďže v súčasnosti končí platnosť zmluvy a zároveň Agrospoločnosť Polomka s.r.o. je obci 

dlžná za prenájom týchto pozemkov v sume 7685 eur a za daň z nehnuteľností v sume 7520 eur 

je nevyhnutné prerokovať ďalší prenájom týchto pozemkov od 1.1.2021.  

Vzhľadom na uvedené odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby pokiaľ možno za účasti 

zástupcov Agrospoločnosť Polomka prerokovalo ďalšiu možnosť alebo podmienky za akých je 

možné prikročiť k uzavretiu zmluvy o prenájme pozemkov od 1.1.2021 na ďalších 5 rokov 

alebo v konečnom dôsledku zvážiť aj odstúpenie od podpisu tejto zmluvy. 

Starosta privítal a udelil slovo  JUDr. Kanošovi , ktorý je zástupcom šiestich družstiev, medzi 

nimi aj   Agrospoločnosť Polomka s.r.o., AGB Beňuš a Maja s.r.o a udelil mu slovo.  

JUDr. Jozef Kánoš – vysvetlil prítomným, finančnú situáciu poľnohospodárskych družstiev, za 

ktoré je on konateľom. Aj keď dotácie za dva roky zo štátu dostali ale Tatrabanka im dala 

splatiť úver a všetky dotácie išli tam. V najbližších dňoch by im mali prísť ďalšie dotácie 

a chcú si poplatiť všetky dlžoby.   Čo sa týka obce Bacúch predpokladá , že do 31.12.2020 

zaplatia všetky podlžnosti. Dostali sa do zlej finančnej situácie, zamestnávajú 98 ľudí a na 

začiatku zamestnávali 137. Veľa investovali do okupovania pôdy a aj do jej zúrodňovania. 

Pozemky , ktoré si prenajímajú od obce Bacúch sú pod stavbami, ktoré patria Agrospoločnosti 

a preto je tu problém ,ak by ich chcela obec prenajať niekomu inému. Do budúcnosti by  mali 

záujem tieto pozemky od obce odkúpiť a opravovať budovy v areály, treba vymeniť vodovod 



a elektriku. Majú zámer 2500 až 3000 oviec pásť v Bacúchu. Čo sa týka pôdy v katastri  

Bacúch majú   92 %  vo vlastníctve a v prenájme.  Za nájom občanom zaplatili 5 rokov spätne, 

evidencia bola aká bola a 300 tisíc eur vyplatil čo nemusel.  Najprv sa musia zbaviť finančných 

dlhov , hľadajú strategického investora.  

p. Miroslav Nikel – ak si poplatia záväzky obec nemá problém podpísať zmluvu na prenájom 

pozemkov 

Ing. Zdenko Šándor –  schváliť s podmienkou, že zmluva sa nepodpíše na 5 rokov ak nebude 

uhradená dlžoba  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 165/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

odporúča 

starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu na 5 rokov za podmienky vysporiadania všetkých 

záväzkov Agrospoločnosti Polomka do 31.12.2020. V prípade, že pohľadávky obce nebudú 

vysporiadané do konca roka 2020,  zmluva o nájme nehnuteľností sa predĺži o 1 rok.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

6.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

 

7.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021 

 

Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 prečítala Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 166/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2021 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     



                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

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

školského zariadenia na rok 2021 

 

Starosta prečítal dôvodovú správu :  Na základe § 6 ods. 12 nového 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 vyplýva, že obec vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti je povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia na rok 2021 všeobecne záväzným nariadením. 

     Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia je skoncipovaný v súlade  s návrhom rozpočtu 

obce na rok 2021 a zároveň obec môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku 

dotácie, a to zmenou všeobecne záväzného nariadenia. Výška dotácie sa môže určiť v rozličnej 

výške alebo v rovnakej výške na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia. 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 167/2020: 

 
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 2021 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 27.11.2020 

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 2021 s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

9.   VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

 

Starosta prečítal dôvodovú správu :     Zákonom č. 460/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nadobudol účinnosť od 

1.7.2020. Jedným z ustanovení zákona  je úprava § 83 ods. 1, kde „Obec ustanoví všeobecne 

záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 

1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, 

podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, 

ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení 

alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku 

sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako z dôvodu vzniku 

poplatkovej povinnosti.     

Podľa § 78 ods. 1 písm. b zákona, sadzba poplatku ak v obci nie je zavedený množstvový 

zber, je sadzba najmenej  0,0066 € a najviac  0,1095 € za osobu a kalendárny deň. 

V súčasnosti platí poplatník na území obce Bacúch poplatok vo výške 0,0411 € za osobu 

a kalendárny deň, za kalendárny rok to činí 15 €. 

     

Sadzba poplatku podľa § 78 odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 

na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob 

pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) 

alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec 

zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo 

zhodnotenia. 

    

 Kalkuláciou pri výpočte vychádzajúc z údajov roka 2020 a dosiahnutia vyrovnania nákladov  

pripadá  0,0466 € na osobu a kalendárny deň, za kalendárny rok  by to činilo 17 €. 

 

V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 168/2020: 

 

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  zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce dňa 27.11.2020 

II. schvaľuje 

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 

s účinnosťou od 1.1.2021. 

 



Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 
 

10.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 prečítala Ing. Soňa Bridišová. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 169/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021, orientačne na roky 2022 

a 2023. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

11.  Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2021, orientačne na roky 2022-2023  

 

     Starosta prečítal dôvodovú správu :  V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení bol dňa 27.11.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

návrh rozpočtu na rok 2021 a orientačne na roky 2022-2023.  

     Návrh rozpočtu vytýčil priority predovšetkým v investičnej oblasti vo výške 165.349 eur, 

kde jednou z hlavných priorít bude doriešiť kolaudáciu stávajúcej  kanalizácie a ČOV 

a zabezpečiť kontinuálne ďalšie investičné kroky pre jej pokračovanie. Základom financovania 

investičných zámerov pre rok 2021 je fond rozvoja vo výške 156.500 eur. Okrem verejnej 

kanalizácii a ČOV si obec vytýčila aj prehodnotenia prípravných krokov pre spracovanie 

podkladov na realizáciu stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov, vybudovanie 

chodníka pri dome smútku, ďalšiu etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, vybudovanie 

autobusovej zastávky pri pomníku, nákup zariadenia k traktoru. 

       V bežnom rozpočte okrem zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy a výkonu 

samosprávnych funkcií obce je prioritou čiastočná oprava ciest, údržba jarkov a budov 

v majetku obce.  Na originálne školstvo bude obec v rámci objemu pridelených podielových 

daní  doplácať cca 11 tisíc eur a na základnú školu cca 13 tisíc eur, opatrovateľská služba je 

rozpočtovaná na 3 opatrovateľky v zamestnaneckom pomere. V roku 2021 podobne ako 



i v roku 2020 sa bude musieť počítať aj s kolísavým rozdielom v príjmoch na podielových 

daniach vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou covid19, čo v konečnom rozsahu 

bude mať vplyv na dopad v čerpaní  bežného rozpočtu.  

   Takto skoncipovaný a zostavený rozpočet na rok 2021, orientačne na roky 2022 a 2023 

zohľadňuje požiadavky a potreby obyvateľov obce a na základe toho navrhujem obecnému 

zastupiteľstvu tento schváliť. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 170/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. 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 2021 v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

- v príjmovej časti               470.666 € 

- vo výdavkovej časti          470.666 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 165.349 € 

- v príjmovej časti                           0 € 

- vo výdavkovej časti           165.349 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 165.349 € 

 

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

výške 156.500  € a z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2020 v sume 8.849 €.  

II. berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

12. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 171/2020: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2021: 

18.02.2021 o 17:00 hod., 22.04.2021 o 18:00 hod., 24.06.2021 o 18:00 hod., 23.09.2021 

o 18:00 hod., 25.11.2021 o 17:00 hod., 16.12.2021 o 17:00 hod.. 

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



 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          5  ( Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel, Ján Kán , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

13.    Interpelácia poslancov 

 

p. Miroslav Nikel –  stretli sa členovia komisie životného prostredia a výstavby aby posúdili 

investičný zámer obce na realizáciu nových stavebných pozemkov v lokalite „ Pastva “ obce 

Bacúch.  Komisia po zvážení všetkých možností odporúča :  

- prekládku VN realizovať  zemou ponad záhrady pozemkov nad ulicou Laskomerského. Medzi 

súčasnými a novými záhradami sa vytvorí zelený pás ochranného pásma VN a rigol na odvod 

vody ( drenáže) novovzniknutých pozemkov. 

- realizovať všetky inžinierske siete – elektrinu, plyn, vodu kanalizáciu 

- dať starostovi prekonzultovať realizovateľnosť uvedeného riešenia ( hlavne  zo strany 

prekládky VN ) s projektantom  

 

14. Diskusia 

 

p. Ján Cesnak – bolo by dobre nejako motivovať občanov aby chodili na zasadnutia, lebo za 

občanov sa zúčastňuje len on 

 

15. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a tiež za pomoc počas celého roka  a ukončil 

rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Tomáš Medveď 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


