
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 30.03.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo  17.  zasadnutia ( mimoriadneho )  Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 

30.03.2021 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. Zdenko Šándor, Ján Kán, Tomáš Medveď, Stanislav Jančo, Miroslav 

Nikel 

 

N e p r í t o m n ý : 

 

Ing. Milan Boroš 

 

O p r a v e d l n e n ý : 

 

Ing. Milan Boroš 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

 

Marta Zlúkyová – zapisovateľka 

 

 

Program  rokovania :  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Založenie obchodnej spoločnosti 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2021 

7. Zmena pracovného kalendára zasadnutí na rok 2021 

8. Interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Otvorenie 

 

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

že  bolo zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva nakoľko Obec Bacúch má 

zámer zriadiť obchodnú spoločnosť a v zmysle zákona o majetku obcí ukladá povinné 

schvaľovanie vkladu majetku obce do obchodnej spoločnosti obecným zastupiteľstvom . 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení. Ďalej konštatuje, že z celkového 

počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva sú  prítomní 6 poslanci. Poslanec Ing. Milan 

Boroš, bol ospravedlnený. 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 184/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 185/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      



            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 186/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

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

návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

5. Založenie obchodnej spoločnosti 

 

Starosta  prečítal dôvodovú správu : 

 

Od  1.  mája  2018  nadobudol  účinnosť  zákon  č.  112/2018 Z. z.  o   sociálnej    ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vytvára legislatívny rámec 

nielen  pre  sociálne  podniky,  ale  aj  pre  sektor  celej sociálnej  ekonomiky. Zákon definuje  

sociálne podnikanie ako osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovať 

pozitívny sociálny vplyv. 

 

Obec Bacúch vstupuje so zámerom zriadiť obchodnú spoločnosť, ktorá po zápise 

v Obchodnom registri požiada MPSVaR SR o štatút registrovaného sociálneho podniku. Až 

po získaní osvedčenia  môže podnik využívať aj ostatné zákonom stanovené priame 

a nepriame nástroje podpory, ktoré prináležia len registrovaným sociálnym podnikom. 

 

Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú ustanovenia, ktoré nastavujú fungovanie sociálneho 

podniku v podmienkach obce Bacúch s prevažujúcim predmetom činnosti poskytovania 

komunálnych služieb. V prípade dosiahnutia zisku sa tento použije na hlavný cieľ – 

dosahovanie sociálneho vplyvu. 

 Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. f) zákona o majetku obcí ukladá povinné schvaľovanie vkladu 

majetku obce do obchodných spoločností obecným zastupiteľstvom. Aj na založenie inej 

právnickej osoby je  nevyhnutný súhlas obecného zastupiteľstva [§ 11 ods. 4 písm. l) 

zákona o obecnom zriadení]. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1948347&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898459&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898459&f=2


Uznesenie číslo 187/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

schvaľuje 

 

1. založenie spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom bude Obec Bacúch, a to nasledovne: 

a) názov spoločnosti: OH Bacúch, s. r. o. 

b) sídlo spoločnosti:  Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch  

c) prevažujúci predmet podnikania: činnosť súvisiaca s krajinnou úpravou 

d) hodnota základného imania spoločnosti bude 5.000,00 eur (slovom päťtisíc eur), toto bude 

tvorené peňažným vkladom Obce Bacúch, ktorého predmet budú tvoriť peňažné prostriedky 

vo výške 5.000,00 eur, 

e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá, 

2. vklad peňažných prostriedkov vo výške 5.000,00 eur (ako majetkový vklad Obce Bacúch) 

do základného imania spoločnosti, 

3. určenie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti a správcu vkladu: 

za konateľa a správcu vkladu: Ing. Michal Chovanec, starosta obce, 

4. poverenie starostu obce na podpísanie zakladateľskej listiny a všetky právne úkony spojené 

so založením spoločnosti a následne s úkonmi nevyhnutnými na získanie Štatútu 

registrovaného sociálneho podniku.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2021 

 

Starosta  prečítal dôvodovú správu, ktorú vypracovala ekonómka obce : 

 

Ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – presun, povolené 

prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií: 

Za bežný rozpočet: 

- výdavky na materiál a ochranné pracovné prostriedky v súvislosti s núdzovým 

stavom počas epidémie covid-19 v sume 2.500 eur,   

- úprava platu starostu obce z dôvodu zverejnenia priemerného platu pracovníka 

v NH, navýšenie o 1.000 eur 

- odmeny zamestnancom obce v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa 100 

eur na zamestnanca, v sume 1.200 eur, 

- odmeňovanie zamestnancov, ktorí sa podieľajú na sčítaní obyvateľov v sume 

2.160 eur (vrátane odvodov), 

- zníženie prostriedkov na údržbu priestranstiev a nákup náradia o 4.700 eur. 



 

 

Za kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy:   

- prostriedky získané z ES prostredníctvom ticketového systému na podporu 

komunikačnej infraštruktúry – internet Wifi4EU v sume 15.000 eur 

Kapitálové výdavky: 

- výdavky spojené so zriadením internetu Wifi4EU v obci Bacúch 15.000 eur, 

- výdavky spojené so zriadením kamerového systému v obci Bacúch  5.000 eur, 

- úprava výdavkov na nákup pracovného náradia (rezačka asfaltu) o 1.500 eur 

Za finančné operácie 

Príjmové operácie: 

Prevod z prevodu peňažných fondov na krytie kapitálových výdavkov 

a majetkového vkladu do novozaloženej spoločnosti v sume 11.500 eur 

Výdavkové operácie: 

majetkový vklad do obchodnej spoločnosti, ktorej zakladateľom je obec Bacúch 

v sume 5.000 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 188/2021: 
 

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 (ďalej len zákon) rozpočtové 

opatrenie  1/2021  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

7. Zmena pracovného kalendára zasadnutí na rok 2021 

 

Starosta uviedol :  Z dôvodu uskutočnenia mimoriadneho zasadnutia dňa 30.03.2021 

a s predpokladom ďalšieho mimoriadneho zasadnutia v priebehu mesiaca máj, kde hlavným 

bodom rokovania bude zrušenie Základnej školy Bacúch po doručení stanoviska MŠVVaŠ SR 

k žiadosti o vyradenie školy zo siete  navrhujem vypustiť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

dňa 24.04.2021. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 189/2021: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 



schvaľuje  

zmenu pracovného kalendára zasadnutí na kalendárny rok 2021 a to vypustením pracovného 

zasadnutia dňa 24.04.2021, s predpokladom ďalšieho mimoriadneho zasadnutia v priebehu 

mesiaca máj (hlavným bodom rokovania bude zrušenie Základnej školy Bacúch po doručení 

stanoviska MŠVVaŠ SR) 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   6     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                          Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           6   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Tomáš Medveď,  

                                         Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

8.    Interpelácia poslancov 

 

p. Stanislav Jančo – malú kompostáreň, ktorú obec zriadila by bolo dobré spropagovať. 

Občania nevedia, že tam môžu vyvážať konáre a trávu. Stáva sa , že to vyvážajú do okolia 

obce. 

Starosta – kompostáreň spropagujeme a je potrebné občanov upozorňovať, že na kompostáreň 

môžu voziť len trávu a konáre, žiaden iný druh odpadu tam nesmie byť. Tiež  musia nahlásiť, 

že tento druh odpadu  dovezú aby sa zaevidoval do prevádzkového denníka.  V mesiaci apríl 

budeme vykupovať papier, zbierať elektroodpad,  budú pristavené veľkokapacitné kontajnery 

. Máme pripravenú zmluvu na podpis s firmou Detox na zber nebezpečného odpadu.  

Ing. Zdenko Šándor – v akom štádiu je zámer firmy Telekom na vybudovanie optickej 

telekomunikačnej siete ? 

Starosta – zatiaľ sa pripravujú projekty k vybaveniu povolenia  . 

 

9. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a  ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Zdenko Šándor 

 

Ján Kán 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


