
Obec Bacúch 

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 
Zapísaná v  Bacúchu dňa 29.09.2022 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  25.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 29.09.2022 o 18.00 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, Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  Miroslav 

Nikel, Ing. Zdenko Šándor 

 

N e p r í t o m n ý :  

 

O s p r a v e d l n e n ý :  

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Romana Molentová – zapisovateľka 

 

Program  rokovania :  

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej  komisie 

6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 – 2022 

9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

10. Rozpočtové opatrenie  3/2022 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

1.Štátna hymna 

 

Na začiatku posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna. 

 

2.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 7 poslanci.  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 . 

 

3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch    

 

     Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za 

schválenie  programu  zasadnutia.  

 

Uznesenie číslo 262/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej  komisie 

6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Informácia o činnosti obecného úradu  

8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

10. Rozpočtové opatrenie  3/2022 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

                      

Hlasovali za  :        7    (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                       Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

4.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 263/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 



určuje  

a) Romanu Molentovú  za zapisovateľa zápisnice   

b) Ján Kán, Ing. Michal Kán  za overovateľov zápisnice 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

                      

Hlasovali za  :        7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                       Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

5. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 264/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslava Nikla  za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš , Stanislav Jančo  za členov 

návrhovej komisie  

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

           

Hlasovali za  :        7    (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor )  

   

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

                        

6. Kontrola  uznesení  

 

Neboli uložené žiadne úlohy 

7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta podal informácie o činnosti obecného úradu a dal hlasovať : 

 

Uznesenie číslo 265/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- pripravujú sa podklady pre majetkovo-právne vysporiadanie miestnych komunikácii vo 

verejnom záujme, momentálne identifikovaných 31 parciel 



- starosta obce prijal ponuku na členstvo v Rade mladých predstaviteľov samospráv 

v rámci EÚ,  

- čerpanie základnej  dovolenky starostu obce po komunálnych voľbách 

- bola podaná žiadosť na zberný dvor 

- úspešne prebehla ďalšia refundácia z projektu Podpory terénnej opatrovateľskej služby 

- projekt solárnej nabíjačky žiadanej cez MAS sa v priebehu októbra zrealizuje 

- projekt workoutového ihriska nie je stále vyhodnotený 

- v októbri bude výzva na rekonštrukciu verejných knižníc 

- na jeseň má byť zverejnená výzva na opravu miestnych komunikácii pre obce do 1000 

obyvateľov 

- prebehlo rozdávanie kompostérov- rozdaných 240 kusov 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

                         

Hlasovali za  :        7    (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

 

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

  8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

Starosta obce predložil vyhodnotenie volebného obdobia za roky 2018 – 2022, ktoré tvorí 

prílohu zápisnice.  

    

Uznesenie číslo 266/2022: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie  

správu starostu obce – Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022  

  

 Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

                             

Hlasovali za  :        7    (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 



 

9.  Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

Predsedajúci prečítal dôvodovú správu. 

      

 V zmysle čl. 2 ods. 4)  Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch, 

možno poslancovi s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu 

a aktivitu na prípravách a organizovaní slávností k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, 

výročia SNP, športové a iné kultúrne podujatia, organizované obcou, môže byť jeden raz  

v roku na návrh starostu po schválený v obecnom zastupiteľstve vyplatená mimoriadna 

odmena.   

 S prihliadnutím na rozsah a kvalitu výkonu funkcie pri príprave a organizovaní akcií 

navrhujem odmeny poslancom: Ing. Zdenkovi Šándorovi, Stanislavovi Jančovi, Tomášovi 

Medveďovi ,  Jánovi Kánovi, Ing. Milanovi Borošovi, Miroslavovi Niklovi, Ing. Michalovi 

Kánovi .  

 

Predkladateľ:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 267/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle zásad odmeňovania čl. 2 ods. 4 a na základe návrhu starostu obce odmeny poslancov 

s prihliadnutím na aktivitu pri prípravách a organizovaní kultúrnych podujatí:                          

a) Ing. Zdenko Šándor, odmenu vo výške 100 eur 

b) Stanislav Jančo, odmenu vo výške  100 eur 

c) Tomáš Medveď, odmenu vo výške 100 eur 

d) Ján Kán, odmenu vo výške 100 eur 

e) Miroslav Nikel vo výške 100 eur 

f) Ing. Milan Boroš vo výške 100 eur 

g) Ing. Michal Kán vo výške 100 eur 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7    ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

                     

Hlasovali za  :        7    (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

10. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

 

Predsedajúci  prečítal dôvodovú správu, ktorú vypracovala  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. a) až d) zákona.   

 

Za bežný rozpočet: 

Príjmy: 

- úprava podielových daní v zmysle prognózy (jún 2022) navýšenie o 23.000 eur. 

Výdavky: 

- oprava miestnych komunikácií na nákup asfaltu navýšenie o 25.000 eur, 

- odmeny v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou v sume 500 eur na zamestnanca, celkom 

navýšenie o 7.000 eur, 

- údržba verejného priestranstva ponížiť položku o 9.000 eur. 

Bežný rozpočet po úpravách ako vyrovnaný 

Za kapitálový rozpočet: 

- výstavba miestnych komunikácii (k ČOV) navýšenie  o 10.000 eur, 

- výstavba kanalizácie (prepoj ulice B. Némcovej a Hlavnej, výkaz-výmer v rozpočtovom 

náklade 55.665 eur) navýšenie  o 20.700 eur, 

- projekt „Solárna nabíjacia stanica, NFP v sume 18.353 eur, z toho spoluúčasť v sume 918 

eur, 

- Komunálny dvor, poníženie položky o 31.618 eur. 

Schodok za kapitálový rozpočet nezmenený 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 268/2022: 

 

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)  vykonať rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 

ods. 2 písm.  a) až d) zákona rozpočtovým opatrením  3/2022 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci : 7   ( Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor )    

                         

Hlasovali za  :        7   (Ing. Milan Boroš,  Ján Kán, Ing. Michal Kán, Stanislav Jančo,  

                                        Tomáš Medveď,  Miroslav Nikel, Ing. Zdenko Šándor ) 

      

             proti  :        0 

      zdržali sa :        0 

 

11. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

 

 



12. Diskusia 

 

Občan Ján Cesnak sa  pýtal či nebude verejné predstavovanie kandidátov na poslancov 

a starostu, nakoľko ľudia nepoznajú kandidátov a nepôjdu voliť. Starosta odpovedal, že obec 

nebude organizovať spoločné predstavovanie a kampaň si každý bude robiť podľa svojich 

predstáv. 

Potom sa slova ujal starosta obce Ing. Michal Chovanec, ktorý poďakoval všetkým poslancom 

za prácu počas celého volebného obdobia, kde vyzdvihol že sa vzájomne vedeli dohodnúť 

a spoločne zvládli tieto ťažké časy. Zároveň poďakoval aj občanom za podporu a každému, kto 

prispel svojou účasťou k rozvoju obce . 

Ing. Zdenko Šándor, poďakoval starostovi obce za prácu pre obec a dobré vzťahy medzi 

poslancami. 

Ing. Milan Boroš povedal, že to nebolo ľahké obdobie pre samosprávu, ale nasledujúce roky 

budú ťažké a iba pripravené zastupiteľstvo prenesie občanov cez tieto ťažké časy.  

 

 

13.Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

Zápisnicu zapísala : Romana Molentová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ján Kán 

 

Ing. Michal Kán  

 

 

 

 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


