
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 16.12.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 16.12.2021 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, Stanislav Jančo, Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel 

 

N e p r í t o m n í : 

 

Ján Kán, Ing. Zdenko Šándor 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

Ján Kán, Ing. Zdenko Šándor 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová – zapisovateľka, 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. Kontrola plnenia uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

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

školského zariadenia na rok 2022 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

10. Návrh rozpočtu na rok 2022, orientačne na roky 2023,2024 

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

12. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom priestorov pre účely 

registrovaného sociálneho podniku  

13. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom dopravnej techniky 

a náradia pre účely registrovaného sociálneho podniku 

14. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku  

15. Rozpočtové opatrenie 5/2021  

16. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Interpelácia poslancov 

18. Diskusia 

19. 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 5 poslanci. Poslanci Ing. Zdenko Šándor a Ján 

Kán  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.  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán,  Miroslav Nikel     

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

 Predsedajúci navrhol doplnenie programu za bod 16 ako bod 17 - Upozornenie prokurátora – 

porušenie ustanovenia § 4 ods.5 písm.a) body 2 a 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Dal hlasovať   za doplnenie programu . 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :       5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel )      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

Uznesenie číslo 218/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch s doplnením za bod 16 ako bod 

17: Upozornenie prokurátora – porušovanie ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) body 2 a 5 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nasledovnom poradí: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 



5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

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

školského zariadenia na rok 2022 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

10. Návrh rozpočtu na rok 2022, orientačne na roky 2023,2024 

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

12. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom priestorov pre účely 

registrovaného sociálneho podniku  

13. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom dopravnej techniky 

a náradia pre účely registrovaného sociálneho podniku 

14. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku 

15. Rozpočtové opatrenie 5/2021 

16. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Upozornenie prokurátora – porušovanie ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) body 2 a 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

18. Interpelácia poslancov 

19. Diskusia 

20. Záver 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán,  Miroslav Nikel)     

                               

Hlasovali za  :        5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,  

                                    Ing. Michal Kán,  Miroslav Nikel )     

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

Uznesenie číslo 219/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán, Ing. Milan Boroš za overovateľov zápisnice 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )  

                               

Hlasovali za  :        5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                    Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel )    

       proti : 0 

     zdržali sa : 0 



 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 220/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Tomáš Medveď  a Miroslav Nikel za členov 

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )     

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

5. Kontrola  uznesení  

 

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

sú splnené.  

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

 

- od 1.12.2021 sa rozbehol projekt „Podpora opatrovateľskej služby v obci Bacúch“ z MPSVaR       

    na dobu 2 rokov, 

- zvoz komunálneho odpadu bude od 1.1.2022 drahší  cca o  5% 

- pripravujeme novú dohodu o poskytovaní právnych služieb  

- kompostéry sa budú distribuovať na jar .  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 221/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- od 1.12.2021 sa rozbehol projekt „Podpora opatrovateľskej služby v obci Bacúch“ z MPSVaR    

   na dobu 2 rokov, 

- zvoz komunálneho odpadu bude od 1.1.2022 drahší  cca o  5% 

- pripravujeme novú dohodu o poskytovaní právnych služieb  

- kompostéry sa budú distribuovať na jar 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   



                                     Ing. Michal Kán,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                      Ing. Michal Kán ,  Miroslav 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 2022 
 

Poslanci sa dohodli, že dôvodovú správu nebudú čítať,  mali ju k dispozícií na naštudovanie a  

je zverejnená na internetovej stránke obce . 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 222/2021: 
 

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 2022 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 22.11.2021 

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 2022 s účinnosťou od 1.1.2022. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )   

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

 

Ing. Bridišová prečítala Plán kontrolnej činnosti na rok 2022, ktorý je zverejnený na 

internetovej stránke obce :  
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 223/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2022 

 



Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel  )   

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel)       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

Ing. Bridišová prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022, ktoré 

je zverejnené na internetovej stránke obce :  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 224/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022, orientačne na roky 2023 

a 2024. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel )      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

      

10. Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2022, orientačne na roky 2023-2024  

 

Dôvodovú správu, ktorú predložil predseda finančnej komisie  mali poslanci  k dispozícií 

na naštudovanie . Je zverejnená na internetovej stránke obce . 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 225/2021: 

 

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 2022 v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako prebytkový, prebytok  vo výške 27.788 € 

- v príjmovej časti               483.181 € 

- vo výdavkovej časti          470.666 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 363.289 € 



- v príjmovej časti                 15.986 € 

- vo výdavkovej časti           379.275 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 335.501 € 

 

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

výške 363.289 € 

II.berie na vedomie  

orientačný návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                      Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,  

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel   )    

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

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

Dôvodovú správu , ktorú predložil starosta obce mali poslanci  k dispozícií na naštudovanie. Je   

zverejnená na internetovej stránke obce . 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 226/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

a) dohodu o pristúpení k záväzku pristupujúceho dlžníka PD Remeslo, s.r.o., ktorý prevzal 

záväzky za spoločnosť MAJA s.r.o. a Agrospoločnosť Polomka v súhrnnej sume 

19742,09 EUR, splniť záväzok voči Obci Bacúch a to: 

- v sume 700,65 eur za daň z nehnuteľností rok 2021 a poplatok za komunálny odpad rok 

2020, v lehote do 31.12.2021, 

- v sume 1745,60 eur za daň z nehnuteľností rok 2020 a 2021, v lehote do 31.12.2021, 

- v sume 17295,84 eur za prenájom nehnuteľností v zmysle Zmluvy o nájme, v 6 

mesačných splátkach do 30.06.2022. 

b) predĺženie Zmluvy o nájme nehnuteľností uzavretej dňa 22.01.2016 na dobu 1 roka, to 

je do 31.12.2022. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel )      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 



12.   Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom priestorov pre účely 

registrovaného sociálneho podniku  

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

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 227/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti OH Bacúch, s.r.o., registrovaný 

MPSVaR SR pod č. 447/2021_RSP dňa 17.08.2021 ako integračný sociálny podnik, zastúpený 

konateľom Ing. Michalom Chovancom zo dňa 31.08.2021 

schvaľuje 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991. Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného 

majetku obce  ako formu investičnej pomoci pre registrovaný sociálny podnik na účely 

zriadenia administratívnych priestorov (bývalá pošta) a priestorov pre garážovanie pracovných 

dopravných strojov a techniky a skladovanie materiálu (garáž kultúrneho domu), 

špecifikovaných v znaleckom posudku č. 7/2021 zo dňa 10.10.2021 vypracovaného Ing. 

Hebeňom, s dobou nájmu na 10 rokov od 1.1.2022 do 31.12.2031 (s ukončením nájomného 

vzťahu aj dohodou), v cene nájmu 600 eur/kalendárny rok. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )   

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel  )    

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

13. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom dopravnej techniky 

a náradia pre účely registrovaného sociálneho podniku                                 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 228/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti OH Bacúch, s.r.o., registrovaný 

MPSVaR SR pod č. 447/2021_RSP dňa 17.08.2021 ako integračný sociálny podnik, zastúpený 

konateľom Ing. Michalom Chovancom zo dňa 31.08.2021 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  

zámer prenajať hnuteľný majetok obce  (identifikovaný dlhodobý a krátkodobý majetok 

v celkovej obstarávacej hodnote 108.284,90 eur) do nájmu žiadateľa OH Bacúch, s.r.o., 

registrovaný sociálny podnik, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. e) 

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

zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce najmenej po dobu 15 dní pred 

schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom (vyvesený dňa 31.08.2021 a zvesený dňa 

23.9.2021) 

I I .  r o z h o d l o  

podľa § 9 ods. 2 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  



prenájom hnuteľných vecí zadefinovaných v bode I. tohto uznesenia,  a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že  predmetné hnuteľné veci,  ktoré sú predmetom 

prenájmu Žiadateľ využije na poskytovanie komunálnych služieb v obci Bacúch ako  určitú 

formu investičnej pomoci pre  registrovaný sociálny podnik – integračný podnik OH Bacúch, 

s.r.o., s dobou nájmu na 10 rokov  od 1.1.2022 do 31.12.2031, v cene nájmu 2400 

eur/kalendárny rok. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

14.    Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku 

 

Dôvodovú správu , ktorú predložil predseda finančnej komisie mali poslanci  k dispozícií 

na naštudovanie,  je zverejnená na internetovej stránke obce .  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 229/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.konštatuje  

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

2020 v počte 7 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2021, 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 poskytnúť Ing. Michalovi 

Chovancovi starostovi obce Bacúch náhradu platu za 7 dní nevyčerpanej dovolenky  

III. odporúča 

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

zastupiteľstvo o možnosti čerpania svojej nevyčerpanej dovolenky, na ktorú mu vznikol nárok 

v roku 2021 (v počte 25 dní) tak, aby podľa možnosti túto vyčerpal v období počas sviatkov 

Troch kráľov, Veľkonočných a letných prázdnin,  v priebehu roka 2022.   

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,  

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel)    

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel)       

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 



15. Rozpočtové opatrenie 5/2021 

 

 Dôvodová správa , ktorú predložila ekonómka obce je zverejnená na internetovej stránke obce.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 230/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie  5/2021 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán , Miroslav Nikel  )  

                               

Hlasovali za  :        5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel  )     

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

16.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 231/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2022: 

17.02.2022 o 17:00 hod. (správa o kontrolách za predchádzajúci rok, správa o majetku, 

dotácie), 21.04.2022 o 18:00 hod.(vyhodnotenie Komunitný plán), 23.06.2022 o 18:00 hod. 

(záverečný účet, konsolidácia), 22.09.2022 o 18:00 hod., 30.11.2022 o 17:00 hod. 

(ustanovujúce zasadnutie). 

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

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :       5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel)     

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

 

 



17. Upozornenie prokurátora -  porušovanie ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) body 2 a 5 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Predsedajúci uviedol : do podateľne obecného úradu bol  doručený list krajského prokurátora 

zo dňa 15.12.2021, ktorým prokurátor upozorňuje na porušovanie ustanovenia § 4 ods. 5 písm. 

a) body 2 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Poslanci dostali Upozornenie 

prokurátora k naštudovaniu. Tento bod programu bol doplnený na dnešné zasadnutie, nakoľko 

sme povinní vybaviť upozornenie  bezodkladne, najneskôr do 30 dní.   

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 232/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. berie na vedomie 

upozornenie prokurátora listom zo dňa 15.12.2021 pod spisovou zn. Kd 237/21/6600-3 za 

účelom odstránenia porušovania  ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) body 2 a 5 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

II. vyhovuje  

návrhu prokurátora vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) 

body 2 a 5 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci : 5 ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel )    

                               

Hlasovali za  :       5  ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,   

                                     Ing. Michal Kán ,  Miroslav Nikel)     

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

18. Interpelácia poslancov 

 

Tomáš Medveď -  ako predseda komisie verejného poriadku navrhuje aby komisia prešla po 

obci a riešila stavby, ktoré si občania postavili bez povolenia a  na obecných pozemkoch . 

Starosta – budeme to riešiť, komisia si tie stavby prejde. Mal stretnutie ohľadom zabezpečenia 

posielania SMS správ. Oznamy ,  ktoré obec hlási  v miestnom rozhlase si občania budú môcť 

dať  posielať prostredníctvom SMS správ.   

 

19.Diskusia 

 

Prítomný občan sa opýtal  či má už nová spoločnosť v prenájme pole okolo Bacúchu. Dávajú 

málo za prenájom poľa. Pluhovať netreba keď je málo snehu , keď pluhujú tak sa šmýka a 

 parkujú mu tam auta. A verejné osvetlenie stačí zapínať neskôr .   

 

Starosta  - pole majú  v prenájme  stále  Agrospoločnosť Polomka s.r.o.  a Maja, len dlžoby za 

nich preberá iná firma. Prenájom si každý občan rieši sám. Pluhuje sa keď je potrebné a verejné 

osvetlenie je nastavené automaticky.  

 

 



20. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným a  kolektívu obecného úradu za ich účasť a tiež za pomoc 

v priebehu celého roka a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Kán  

 

Ing. Milan Boroš 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


