
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 18.02.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo  16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 18.02.2021 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,   Ing. Zdenko Šándor, Tomáš Medveď, Stanislav Jančo 

 

N e p r í t o m n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Miroslav Nikel,  Ján Kán 

 

O p r a v e d l n e n í : 

 

Ing. Milan Boroš, Miroslav Nikel,  Ján Kán 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová - zapisovateľka, Romana Molentová – prac. obec. úradu 

 

Program  rokovania :  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Vyradenie Základnej školy a jej súčastí z registra sieti pri MŠVVaŠ SR  

8. Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy do registra sieti pri 

MŠVVaŠ SR 

9. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

10. Správa o stave majetku obce a  záväzkov k 31.12.2020 

11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2021 

12. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2021 

13. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2021 

14. Žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o príspevok na rok 2021 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. 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 4 poslanci. Poslanci Ing. Milan Boroš, Miroslav Nikel 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. 

 

Uznesenie číslo 172/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4   ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  Tomáš Medveď,  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za :           4  (  Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo , 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 173/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4  (  Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,                                  

                                       Ing. Zdenko Šándor)                       

 

Hlasovali za  :         4  (  Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, 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 174/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo   za predsedu návrhovej komisie, Ing. Zdenko Šándor, Tomáš Medveď  za 

členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

5. Správa hlavného kontrolóra o  kontrolnej činnosti za rok 2020 

Správu hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti za rok 2020 prečítala p. Molentová. Správa 

bola zverejnená. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 175/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Bacúch o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo , Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

6.  Informácia o činnosti obecného úradu 

Starosta informoval prítomných 

 

- Agrospoločnosť Polomka svoj dlh k 31.12.2020 nevyrovnala, zaplatila  za daň 

z nehnuteľností za rok 2019 , za daň z nehnuteľností za rok 2020 a  prenájom 

nehnuteľností nezaplatila, 



- žiadosť na obnovu interiéru knižnice z Fondu na podporu umenia bola neúspešná, bude 

sa ešte dotazovať, prečo bola neúspešná, knižnicu nám treba obnoviť. 

- v obci od 23. januára prebieha kontinuálne testovanie - každú sobotu v priestore 

kultúrneho domu. Obec to berie ako službu občanom, aby sa nemuseli chodiť testovať 

do Brezna alebo niekde inde. 

- Memorandum obcí a mesta Brezna – obec Bacúch nebola zapojená do memoranda. 

Muselo sa to riešiť na rýchlo. Ak by z toho niečo bolo, bola by aj naša obec do 

memoranda pridaná.  

- prebieha reforma súdnej mapy. Regionálne združenie napísalo ministerke , že s tým 

nesúhlasíme.  

- pripravujú sa podklady na založenie sociálneho podniku. Na budúcom zasadnutí sa 

bude riešiť podrobnejšie. 

- od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov . Kto sa nebude 

vedieť sčítať sám, bude po 1.4.2021 určený termín 6 týždňov na  asistované sčítanie.  

- prebieha konanie ohľadom doplnenia vodného zdroja. Prišlo rozhodnutie o vyňatie 

lesnej pôdy. Sme zaradený do investičného plánu, je to  geodeticky zamerané. Všetko 

rieši vodárenská spoločnosť. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 176/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

- Agrospoločnosť Polomka svoj dlh k 31.12.2020 nevyrovnala, zaplatila časť za daň 

z nehnuteľností, za prenájom nehnuteľností nezaplatila, 

- žiadosť na obnovu interiéru knižnice z Fondu na podporu umenia bola neúspešná, 

- v obci od 23. januára prebieha kontinuálne testovanie - každú sobotu v priestore 

kultúrneho domu 

- Memorandum obcí a mesta Brezna – obec Bacúch nebola zapojená do memoranda 

- prebieha reforma súdnej mapy 

- pripravujú sa podklady na založenie sociálneho podniku 

- od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov  

- prebieha konanie pre vybudovanie doplnenia vodného zdroja pre obec Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

7. Vyradenie Základnej školy a jej súčastí z registra sieti pri MŠVVaŠ SR 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 

 

Obec Bacúch je zriaďovateľom Základnej školy Bacúch so sídlom Hlavná 278/45, 976 

64 Bacúch  a jej súčastí Školským klubom detí a Výdajnou školskou jedálňou.  Jedná sa 



o neplno organizovanú školu so spojenými ročníkmi v jednej triede (1. a 3. ročník je 

vypustený) s počtom žiakov 9. 

             Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí hlasovalo proti návrhu k vyradeniu 

Základnej školy Bacúch z registra siete pri MŠVVaŠ SR. Následne starosta obce toto uznesenie 

č. 147 zo dňa 24.9.2020 vetoval s odôvodnením, že návrh na vyradenie Základnej školy  bol 

predložený na rokovanie z titulu nízkeho počtu žiakov ako i degresívneho stavu obyvateľstva 

v obci. V školskom roku 2020/2021 do 1. ročníka našej školy nenastúpilo žiadne dieťa – 

zákonní zástupcovia prihlásili svoje deti v počte 3 do Základnej školy Beňuš. Na základe 

monitoringu nástupu detí v školskom roku 2021/2022 sa všetci rodičia s trvalým pobytom 

v obci vyjadrili, že prihlásia deti do školy v Beňuši  s počtom detí  3. V súčasnosti je 

v Základnej škole 9 žiakov a nasledujúcom školskom roku bude 5 detí. S touto otázkou sa spája 

problematika vyučovania v spojených ročníkoch ale i otázka, že žiaci dochádzajúci do školy 

v Beňuši nebudú mať nárok na cestovné. 

Apelujem nato, aby obecné zastupiteľstvo zodpovedne pristúpilo k prerokovaniu tejto otázky, 

nakoľko degresívny proces v obci je nezvratný a susedné školy majú dostatočné kapacity na 

plnohodnotné zastrešenie žiakov s trvalým pobytom v našej obci. 

 

p. Tomáš Medveď – musíme sa vážne zamyslieť a neodkladať to a zaujať stanovisko. Je to 

plátanie, suplovanie. Pred dvoma rokmi sa dala  aj dotácia prváčikom a nepomohlo to , deti 

nieto. Stále sa berie ohľad na rodičov ale nikde nie je istota, že aj keď povedia, že dieťa sem 

dajú a za 5 minút zmenia názor a dieťa do školy sem nadajú. Záväzne sa nevyjadria. Nemá 

zmysel to ďalej odkladať. Musia sa robiť aj rozhodnutia, ktoré sú nepopulárne. Poslanci mali 

snahu nejako tú školu zachovať, ale keď sa to nedá.  Rozprával sa  s rodičmi a tiež mu 

povedali, že dajú dieťa na Beňuš.  

Ing. Zdenko Šándor – prehodnotil to , nedá sa to predlžovať. Všetci sme ľudia , potrebujeme 

lekára a musí nás niekto zastupovať. Doteraz bol za to školu udržať, ale už je ochotný pristúpiť 

na zrušenie,  aj po finančnej stránke sa to už  nedá. A navyše v tejto  ťažkej dobe sa to nedá aj 

keď z nasadením  všetkých síl .  

p. Romana  Molentová -  aj keď v evidencii deti máme ale v realite sú len zapísané na trvalom 

pobyte a zdržiavajú sa inde, v zahraničí, v iných obciach. Klesá počet obyvateľov. 

Zastupovanie je čoraz náročnejšie. Aj teraz je v škôlke 18 detí ale stále je to také plátanie , ten 

vekový rozsah je veľký . Aj ohľadom účtovania sa to už nedá. So všetkými rodičmi sa 

rozprávalo a nie raz.  

p. Stanislav Jančo – telefonoval aj s viacerými rodičmi, ktorým by malo na tom najviac záležať. 

Jedna pravda je taká, že ak sa škola zatvorí už sa nikdy neotvorí, ale druhá či by sa mala  pre 

koho otvoriť. Ak na budúci rok má nastúpiť   5 detí a majú ich učiť 3 pedagógovia. 

Starosta – volal mu poslanec Ján Kán a on je za udržanie školy.  Ak by sa škola zrušila, 

musíme využiť priestory, aby sa nevykurovalo zbytočne. Presunuli by sme tam ZUŠ 

a záujmové skupiny, súbor , aby tie priestory slúžili celkovo  ako centrum kultúry. Riešilo by sa 

tam aj to kúrenie. Pani riaditeľka potrebuje vedieť stanovisko , aby  sa vedela aj ona zariadiť. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 177/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

podanie žiadosti Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR o vyradenie Základnej školy 

so sídlom Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch a jej súčastí: 

- Školský klub, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 

- Výdajná školská jedáleň, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 

zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.08.2021. 



 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :            3  ( Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,  Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :            1    (Ing.  Michal Kán ) 

   zdržali sa  :  0 

 

8.   Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy do registra sieti pri 

MŠVVaŠ SR 

p. Molentová  - tým, že školská jedáleň bola súčasť základnej školy a škola sa 

vyradila, materská škola musí mať výdajňu, nakoľko obedy dovážame. Výdajňa školskej  

jedálne bude   ako súčasť Materskej školy ale musíme požiadať o zaradenie. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 178/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 schvaľuje 

podanie žiadosti Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR o zaradenie Výdajnej 

školskej jedálne ako súčasť Materskej školy so sídlom Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch do 

registra sietí škôl a školských zariadení ku dňu 01.09.2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :            3  ( Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,  Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :            1   ( Ing. Michal Kán ) 

   zdržali sa  :  0 

 

 

9. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

Tento bod programu zasadnutia bo vyradený, nakoľko  poslanci schválili podanie žiadosti 

Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR o vyradenie Základnej školy so sídlom 

Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch a jej súčastí.  

 

10. Správa o stave majetku obce a záväzkov k 31.12.2020 

 

Poslanci boli informovaní o výsledku inventarizácie majetku  a záväzkov k 31.12.2020. Správa 

je zverejnená. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 179/2021: 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce, pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2021 

 

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

 

     Futbalový klub 09 Bacúch požiadal obec o finančný príspevok na činnosť klubu na rok 2021 

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 5.000 eur. Ďalej je potrebné zabezpečiť:  prenájom telocvične 

a umelej trávy vo výške 1.000 eur a prepravu vo výške 3.000 eur. Prestupy a hosťovanie si 

futbalový klub zabezpečí vo svojej réžii.  

    Vedenie obce prerokovalo žiadosť FK a navrhuje schváliť dotáciu v nadväznosti na 

naplánované zápasy tak, že pokryje platby SFZ 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 180/2021: 

 

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 2021 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. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 



 

12. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok  na rok 2021 

 

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

 

Vedenie obce posúdilo žiadosť FS a navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie 

príspevku vo výške 2.500 Eur na pokrytie nákladov spojených s prípravou, zabezpečením 

a vydaním elektronického média ľudových piesní.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 181/2021: 

 

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 Folklórna skupina Bacúšan  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  

spojené s vydaním hudobného média ľudových piesní v sume 2.500 eur. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

13.    Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2021 

 

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

 

Rodičovské združenie Hron sa zameriava na zvyšovanie kvality výučby a všestranný rozvoj 

osobnosti žiakov navštevujúcich  Základnú školu Beňuš. Občianske združenie sa uchádza 

o príspevok na rok 2021  vo výške 900 eur 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 182/2021 

 

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 2021 vo výške 900 €. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

14. Žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o príspevok na rok 2021 

 

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

 

   Občianske združenie ŠK BCF Dukla Banská Bystrica požiadalo o finančný príspevok na 

bežné výdavky spojené s tréningovou činnosťou a účasťou detí na športových súťažiach 

v chôdzi priebehu roka 2021 (cestovné, štartovné, stravné). V súčasnosti ŠK v našej Základnej 

škole zabezpečuje profesionálneho trénera na prípravu detí na atletické súťaže v chôdzi 

s možnosťou zúčastňovať sa  aj na súťažiach. 

   Navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť  žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica 

o poskytnutie príspevku vo výške 500 Eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 183/2021 

 

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 ŠK BCF Dukla Banská Bystrica  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠK BCF Dukla Banská Bystrica na bežné výdavky  

spojené so zabezpečením tréningovej činnosti na rok 2021 vo výške 500 €. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci :   4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,      

                                       Ing. Zdenko Šándor )                       

 

Hlasovali za :          4  ( Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď ,                                                                                     

                                      Ing. Zdenko Šándor )                                         

          proti   :  0 

   zdržali sa  :  0 

 

15.    Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 



16. Diskusia 

 

p. Ján Cesnak – či treba, keď napadne len kus snehu posypávať cesty a lietať s traktorom . 

Niekde nasypali veľa niekde málo, či je to nutné ? 

Starosta – posypáva sa podľa uváženia a p. Cesnak je jediný , ktorý sa sťažuje, že sa robí zimná 

údržba ciest. 

 

15. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a  ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Tomáš Medveď 

 

Ing. Michal Kán 

 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


