
 

              Obec     B A C Ú R O V  
  
 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bacúrove , ktoré sa konalo dňa 05.12.2018 

 

Účasť  poslancov  obecného  zastupiteľstva:     prítomní  -  3 

          ospravedlnení - 2  

          neospravedlnení - 0  

 

 

P r o g r a m : 
1. Otvorenie zasadnutia  - schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bacúrov na roky 

2019,2020,2021 

4. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Bacúrov na roky 2019,2020,2021 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúrov na  I. polrok 2019 

6. Schválenie úpravy č. 2 rozpočtu  obce Bacúrov na rok 2018 

7. Schválenie VZN  

8. Schválenie príspevku  pre CVČ 

9. Zloženie  inventarizačnej komisie 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia  

12. Záver 

 

 

 

K bodu 1/  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou  obce. 

Zástupca  prečítal  program  dnešného zasadnutia, vyzval prítomných poslancov, či chcú doplniť body 

programu. Program nikto nedoplnil, tak zástupca dal hlasovať.  

Poslanci program schválili. 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

  

 

K bodu 2/ Určenie  zapisovateľky, overovateľov  zápisnice  

Návrh predkladá starostka 

Zapisovateľka:  Zlámalová       

Overovatelia zápisnice : Marek Melecher,  Elena Sekulová     

Návrhová komisia:   Elena Sekulová,  Vladimír Beňo 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

 

K bodu 3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bacúrov na roky 

2019,2020,2021 



Zástupca    predložil poslancom stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bacúrov na 

roky 2019-2021 Hlavný kontrolór odporúča návrh rozpočtu obce Bacúrov na rok 2019 schváliť a na rok 

2020-2021 zobrať na vedomie. 

Príloha č.1 

 

 

K bodu 4/  Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Bacúrov na roky 2019,2020,2021 

Zástupca  predložil na schválenie návrh rozpočtu obce Bacúrov na rok 2019 

Príloha č.2.    

Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nebol proti.  

Poslanci zobrali na vedomie rozpočet obce Bacúrov na roky 2020-2021. 

 

 

K bodu 5/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúrov na  I. polrok 2019 

Zástupca  obce   predložila na schválenie  plán kontrolnej činnosti  na I. polrok  2019. 

Príloha č. 3 

Hlasovanie: Poslanci  návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nebol proti.  
 

  

K bodu 6/  Schválenie úpravy č. 2 rozpočtu  obce Bacúrov na rok 2018 

Zástupca  predložil  na schválenie úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2018 

Príloha č. 4 

Poslanci návrh schválili 

Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nebol proti 

 

 

K bodu 7/ Schválenie VZN  

Zástupca  predložil návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bacúrov na rok 2019.  

Príloha č. 5 

Poslanci sa na návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bacúrov o prijatí uzniesli trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov. 

Hlasovanie o prijatí: všetci poslanci boli za prijatie. 

 

 

K bodu 8/ Schválenie príspevku  pre CVČ 

Financovanie centier voľného času a základných umeleckých škôl -  Návrh financovanie centier 

voľného času na žiaka  predniesol  zástupca  obce Bacúrov navrhol  ponechať poskytovanie dotácie 

podľa minuloročných podmienok v sume je 55 € na jedno dieťa. V prípade že dieťa navštevuje viac 

CVČ rozdelí sa suma medzi všetky. 

Finančné prostriedky za obdobie január – december  2019 sa poskytnú do 10 dní po podpísaní zmluvy 

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. 

Poslanci návrh schválili 

Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nebol proti. 

 

 

K bodu 9/  Zloženie  inventarizačnej komisie 

Zástupca   navrhol  členov  inventarizačnej komisie: 

Predseda IK:  Zvarík  

Členovia IK: Beňo, Melicher 

Uvedené  zloženie  bude  plniť  aj  návrhovú a likvidačnú  komisiu . 



Poslanci návrh schválili 

Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nebol proti. 

 

       

K bodu 10/ Rôzne 

 

 

K bodu 11/  Návrh na  uznesenie - schválenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie na schválenie.  

Poslanci schválili návrhy . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

Príloha č. 6 

 

 

K bodu 12/  Záver 

 

 

 

Zapísala: K. Zlámalová   Overovatelia zápisnice: 

 Elena Sekulová              

 

 Marek Melicher    

 

 

 

 

V Bacúrove 05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV, 

ktoré sa konalo dňa 05.12.2018 

 
 

Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

s ch v a ľ u j e  

     1. program obecného  zastupiteľstva 

     1. zapisovateľa zápisnice ......Katarína Zlámalová..............  

     2. overovateľov zápisnice ... Elena Sekulová, Marek Melicher,  ..........  

     3. návrhovú komisiu uznesení.... Vladimír Beňo,   Elena Sekulová   ......  

 

Uznesenie č.7 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

berie na  vedomie   

 1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bacúrov na roku      

               2019,2020,2021 

 2. viacročný rozpočet obce Bacúrov na roky 2020,2021 

 

Uznesenie č.8 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

s ch v a ľ u je     

1. rozpočet obce Bacúrov na rok  2019 

2. plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce  Bacúrov  na 1. polrok 2019 

3. úpravu  rozpočtu  č. 2  obce  Bacúrov na rok 2018  

 

Uznesenie č.9 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 s ch v a ľ u je 

- úpravu  rozpočtu  č. 2  obce  Bacúrov na rok 2018  

 

 

Uznesenie č.10 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

s ch v a ľ u je 

1. dotáciu CVČ v sume 55,- Eur na jedno dieťa na rok 2019  

2. zloženie  IK k inventarizácie k 31.12.2017 

 

 

 
 

 

 

 

           

         Ing. Miroslav Zvarík  

                                                                                                             poverený  zástupca 



 
 


