
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 17.02.2022 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 17.02.2022 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 : 

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Zdenko Šándor 

 

N e p r í t o m n í : 

 

Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel 

 

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  rokovania :  
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. VZN  o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v obci Bacúch - návrh 

9. VZN  o verejnom poriadku a udržiavaní čistoty v obci - návrh 

10. Správa o stave majetku obce a  záväzkov k 31.12.2021 

11. Dodatok 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

12. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2022 

13. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2022 

14. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. 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 4 poslanci. Poslanci Stanislav Jančo, Tomáš 

Medveď,  Miroslav Nikel  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 233/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. VZN  o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v obci Bacúch - návrh 

9. VZN  o verejnom poriadku a udržiavaní čistoty v obci - návrh 

10. Správa o stave majetku obce a  záväzkov k 31.12.2021 

11. Dodatok 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

12. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2022 

13. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2022 

14. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

 

 



3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 234/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Zdenko Šándor,  Ing. Milan Boroš za overovateľov zápisnice 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                     

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )                 

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 235/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán  a Ing. Zdenko Šándor za členov 

návrhovej komisie  

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

5. Kontrola  uznesení  

 

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

- Zasadnutie komisie verejného poriadku 16.9.2021. Odporúčania dané starostovi sú splnené 

okrem jedného bodu a to spis č. 00288 zo dňa 17.08.2021 prešetrenie pokládky cestnej rúry 

križovanej na uliciach Cintorínska a Na Poľan, ktoré sa bude opravovať na jar tohto roku.  

- Interpelácia poslancov – Tomáš Medveď navrhol aby komisia verejného poriadku prešla po 

obci a riešila čierne stavby na obecných pozemkoch. Tak isto bude vykonané na jar.  

 



6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Správu predložila Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce . Správa je zverejnená na 

webovom sídle  obce. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 236/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Bacúch o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )                 

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta podal informácie v nasledovnom členení : 

 

- informáciu o čerpaní dovolenky starostu obce za obdobie 1-2/2022 v rozsahu 2 dni, 

- v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby  sme podali prvú žiadosť o refundáciu miezd 

12/2021, 

- v rámci opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou nám pribudli ďalší klienti, 

zamestnali sme  2 opatrovateľky, 

- vyšla nová výzva z Ministerstva obrany, je možnosť sa uchádzať o príspevok v rámci obnovy 

pomníka „padlých hrdinov“ v obci Bacúch 

- v Materskej škole je zamestnaná od 1.2.2022 nová poverená riaditeľka, predchádzajúca 

riaditeľka podala výpoveď, 

- obec sa bude uchádzať o NFP v rámci výzvy z MŽP SR so zameraním na triedený zber 

komunálnych odpadov s názvom projektu „Zberný dvor“. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 237/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- informáciu o čerpaní dovolenky starostu obce za obdobie 1-2/2022 v rozsahu 2 dni, 

- v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby  sme podali prvú žiadosť o refundáciu miezd 

12/2021, 



- v rámci opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou nám pribudli ďalší klienti, 

zamestnali sme  2 opatrovateľky, 

- vyšla nová výzva z Ministerstva obrany, je možnosť sa uchádzať o príspevok v rámci obnovy 

pomníka „padlých hrdinov“ v obci Bacúch 

- v Materskej škole je zamestnaná od 1.2.2022 nová poverená riaditeľka, predchádzajúca 

riaditeľka podala výpoveď, 

- obec sa bude uchádzať o NFP v rámci výzvy z MŽP SR so zameraním na triedený zber 

komunálnych odpadov s názvom projektu „Zberný dvor“. 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

8.   VZN  o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v obci Bacúch – návrh 

 p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce  

 

V súlade s uznesením č. 232 zo dňa 16.12.2021, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo obce 

Bacúch prerokovalo 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, predkladám návrh 

všeobecne záväzného nariadenia obce o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci 

Bacúch. 

Správa a údržba verejnej zelene je jednou zo samosprávnych a v zákone č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení výslovne uvedených kompetencií každej obce (§ 4 ods. 3 písm. g). Obec tak 

na úpravu vzťahov v oblasti verejnej zelene môže vydať všeobecne záväzné nariadenie v rámci 

svojej samostatnej pôsobnosti (§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení); takéto nariadenie však 

nemôže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi 

a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 

a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

 

Na základe uvedeného odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložené VZN o tvorbe, 

ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Bacúch. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 238/2022: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zákonov   

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o  tvorbe, ochrane a údržbe zelene 

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

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898216&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3


neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a 

na webovom sídle obce Bacúch najmenej na dobu 15 dní od 01.02.2022 do 16.02.2022 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  tvorbe, ochrane a údržbe zelene v obci Bacúch. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

 

9. VZN o  verejnom poriadku a udržiavaní čistoty v obci - návrh  

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce  
 

V súlade s uznesením č. 232 zo dňa 16.12.2021, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo obce 

Bacúch prerokovalo 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, predkladám návrh 

všeobecne záväzného nariadenia obce o verejnom poriadku a udržovaní čistoty v obci. 

Udržovanie čistoty v obci a verejný poriadok je jednou zo samosprávnych a v zákone č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne uvedených kompetencií každej obce (§ 4 ods. 3 

písm. n) a g). Obec tak na úpravu vzťahov v oblasti verejného poriadku a čistoty na verejných 

priestranstvách môže vydať všeobecne záväzné nariadenie v rámci svojej samostatnej 

pôsobnosti (§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení); takéto nariadenie však nemôže byť 

v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

 

Znečistenie verejného priestranstva tiež môže byť samo osebe skutkovou podstatou iného 

správneho deliktu podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení v prípade 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, resp. priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) 

zákona o priestupkoch v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov. 

 

Na základe uvedeného odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložené VZN 

o verejnom poriadku a udržovaní čistoty v obci. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 239/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a § 4 ods. 3 písm. g), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zákonov   

     I. konštatuje, že 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
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návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o verejnom poriadku a udržiavaní 

čistoty v obci 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 Bacúch najmenej na dobu 15 dní od 01.02.2022 do 16.02.2022 

    II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o verejnom poriadku a udržiavaní čistoty v obci. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

10.    Správa o stave majetku obce a záväzkov k 31.12.2021 

Zápis s inventarizácie majetku obce je zverejnený na webovom sídle obce Bacúch. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 240/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce, pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2021. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

11. Dodatok 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:  

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva schvaľovať základný interný 

dokument obce ako sú zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, 

zriadených obecným zastupiteľstvom (ďalej len „zásady“) boli schválené uznesením č. 199 dňa 

3.6.2021 po novele zákona o obecnom zriadení. 

 



Podľa čl. 6 ods. 2 zásad bolo odmeňovanie poslancov stanovené na polročné vyplácanie 

odmien. Nakoľko sa jedná o nízky objem finančných prostriedkov, z dôvodu zníženia 

administratívnej náročnosti, navrhujem pozmeniť vyplácanie odmien z polročnej na ročné 

vyplácanie. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 241/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov 

orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

12. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2022 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:  
 

     Futbalový klub 09 Bacúch žiadosťou zo dňa 25.10.2021 požiadal obec o finančný príspevok 

na činnosť klubu na rok 2022 vo výške 9.000 Eur. Futbalový klub vedie mužstvo V. ligy 

mužov a mládežnícke mužstvo (vedie mužstvo mladších žiakov TJ Polomka, ktorí sú na 

hosťovaní v FK 09 Bacúch).  Základom pre financovanie činnosti futbalovej súťaži je garancia 

pokrytia nákladov na platby futbalovým zväzom vo výške 5.500 eur. Ďalej je nevyhnutné 

zabezpečiť prepravu  vo výške 3.500 eur. Prestupy a hosťovanie si futbalový klub zabezpečí vo 

svojej réžii.  

    Vedenie obce prerokovalo žiadosť FK a navrhuje schváliť dotáciu vo výške 7.000 eur a to 

v nadväznosti na naplánované zápasy tak, aby finančne pokryla platby SFZ (350 eur/domáci 

zápas) a prepravu za skutočne odohraté  zápasy vo výške 1km = 1 euro (okrem domácich 

zápasov). Dotácia bude pridelená v 2 častiach a to po otvorení jarnej a následne po otvorení 

jesennej časti sezóny. Uvedené podmienky budú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 242/2022 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia Futbalový klub 09 Bacúch  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky spojené 

s jeho činnosťou  na rok 2022 vo výške 7.000  €. Dotácia bude poskytnutá v 2 častiach za 

podmienky otvorenia jarnej a jesennej sezóny. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

13.    Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2022 

 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:  
 

     Občianske združenie Rodičovské združenie Hron požiadalo žiadosťou zo dňa 28.10.2021 

o poskytnutie dotácie na rok 2022 vo výške 900 eur.  

  

     Občianske združenie sa svojou činnosťou zameriava na zvyšovanie kvality výučby a 

všestranný rozvoj osobnosti žiakov navštevujúcich  Základnú školu Beňuš. Občianske 

združenie sa uchádza o príspevok na rok 2022 s cieľom rozvoja vzdelávacích, rôznych 

kultúrnych a športových aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou (prednášky, besedy, 

súťaže, workshopy a návšteva kultúrnych a športových zariadení). 

  

      Rodičovské združenie Hron spĺňa podmienku ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. o poskytnutí dotácie, nakoľko svojou pôsobnosťou 

zastrešuje spoločný školský obvod a tým poskytuje služby aj našim obyvateľom obce.  

  Na základe uvedených skutočností navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť  žiadosť 

o poskytnutie príspevku vo výške 900 Eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 243/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Rodičovského združenia Hron  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Rodičovské združenie Hron na bežné výdavky  

spojené s prípravou a zabezpečením rôznych  vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 

zameraných na prácu s deťmi a mládežou na rok 2022 vo výške 900 €. 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   



                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

14. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce:  
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) navrhujem vykonať rozpočtové opatrenie  

v súlade  s § 14 ods. 2 písm.  c) zákona – povolené prekročenie a viazanie výdavkov a písm. d) 

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  

 

Za bežný rozpočet: 

- náklady na finančný manažment na projekt: Podpora opatrovateľskej služby v sume 3.600 eur 

- náklady na údržbu ciest, materiál na posyp v sume 2.000 eur 

- úprava výdavkov spojených s dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve za rok 2021, jedná sa 

odmeny pre zamestnancov 350 eur na zamestnanca a kolektívnej zmluvy na rok 2022 zvýšenie 

platov zamestnancov odmeňovaných vo verejnej správe o 3% od 1.7.2022. Úpravu  platov 

v materskej škole a na opatrovateľskú službu z dôvodu nárastu opatrovateliek 

Za kapitálový rozpočet: 

prípravné práce spojené s projektom Zberný dvor vrátane projektovej dokumentácie v sume 

5.500 eur 

Za finančné operácie:  

príjem z fondu rozvoja na pokrytie kapitálových výdavkov v sume 5.500 eur. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 243/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a v súlade  s § 14 ods. 2 písm.  c) zákona – 

povolené prekročenie a viazanie výdavkov a písm. d) povolené prekročenie a viazanie 

finančných operácií - rozpočtové opatrenie  1/2022 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

                         

Hlasovali za  :        4    ( Ing. Milan Boroš,  Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán,                                   

                                       Ján Kán )      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 



15. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

16. Diskusia 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety . 

 

17. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor  

 

Ing. Milan Boroš 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


