
             

              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 18.06.2015 o 18.00 hodine  na 
Obecnom úrade v Bacúrove. 
 
Účasť  poslancov  obecného  zastupiteľstva:     prítomní  -  5 
          ospravedlnení - 0  
          neospravedlnení - 0  
 
 
 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a  návrhovú komisiu. 
3. Stanovisko  hlavné  kontrolóra k Záverečnému účtu  a Výročenej správe  obce Bacúrov  za rok 

2014                                      
4. Schválenie záverečného účtu 2014  
5. Schválenie úpravy  rozpočtu  č. 1 /2015 obce  Bacúrov  
6. Prejednanie žiadosti   o prenájom  nebytového  priestoru  žiadateľa  p. Ing. R.  Schlosára.   
7. Rôzne.  
8. Návrh na uznesenie. 
9. Záver. 

 
 

 
K bodu 1/  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou   obce. 
 
K bodu 2/ Určenie  zapisovateľky, overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 
Návrh predkladá starostka 
Zapisovateľka:  Zuzana Melicherová 
Overovatelia zápisnice : Miroslav Zvarík, Vladimír Beňo 
Návrhová komisia:  Ľuboš Lieskovský,  Elena Sekulová      
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
 
 
K bodu 3/  / Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce  Bacúrov r. 2014 
Stanovisko  predkladá  starostka. 
Hlavná kontrolórka obce v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť návrh záverečného účtu za rok 2014výrokom – celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Príloha č. 1 
 
 
K bodu 4/  Schválenie návrhu Záverečného účtu obce Bacúrov r. 2014, rozdelenie výsledku hospodárenia 
r. 2014 



Predkladá  starostka. 
Starostka  navrhla hospodársky výsledok, ktorý je vo výške 2.326,80EUR prerozdeliť na 10 %, čo 
predstavuje povinný prídel do rezervného fondu v sume 232,68 EUR a zvyšných 90 % v sume 2.094,12 
EUR použiť na  prípravu projektovej dokumentácie. .Poslanci hlasovali za rozdelenie hospodárskeho 
výsledku podľa návrhu starostky. 
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
Príloha č. 2 
 
 
K bodu 5/ Schválenie úpravy rozpočtu č. 1/2015  obce Bacúrov 
Starostka predložila poslancom  úpravu rozpočtu č. 1, kde  boli  v príjmovej  časti  doplnené   dotácie, 
ktoré  obec v roku  získala ako BBSK, Úrad práce SVaR, SAŽP a sponzorské  a následne  na tieto  
finančné  prostriedky   napasovala  výdavky.  
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
Príloha č. 3 
 
 
K bodu 6/ Prejednanie žiadosti o prenájom nebytového priestoru žiadateľa p. Ing. R. Schlosára 
Starostka predložila žiadosť žiadateľ Mgr. Rastislav  Schlosár,  bytom Bacúrov č. 47, kde  žiada 
o prenájom  alebo sprostredkovanie prenájmu uzavretej miestnosti o výmere min. 18 m2 v obci Bacúrov 
z dôvodu  plánovaného zámeru založiť Športový a turistický klub, ktorý by slúžil obyvateľom obce.  
Poslanci sa zhodli, že  obec  nedisponuje žiadaným vhodným  nebytovým  priestorom, ktorý by bol 
vhodný  na účel, ktorý  žiada. Odporučili starostke, aby žiadateľovi  odporučila a nakontaktovať sa   na  
vlastníkov  nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v areály   družstva v Bacúrove.  V týchto  priestoroch sa  
možno  nájdu nebytové  priestory na  
Príloha č. 4 
 
 
K bodu 7/ Rôzne.  
Starostka  predložila  poslancom  na schválenie  plat v zmysle zákona o platových pomerov starostov 
obcí.  Výška platu pri úväzku 0,66  činí  844,- Eur.  
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 
Príloha č. 5 
 
Poslancom starostka  informovala o možnosti, aby mal  na starosti  webovú  stránku  Ivan Kulháni. 
Starostka ho aj oslovila, aby sa vyjadril  a určil si výšku  odmeny. Do teraz stránku mal na starosti 
poslanec  M. Zvarík, ale  pre pracovnú  vyťaženosť nestíhal.  Navrhovaná  odmena  10,- Eur na mesiac..  
Poslanci návrh schválili . 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  
 
Katolický farár J. Uram  požiadal  obec , či by nemohla  prispieť na opravu okien na  kostole v Bacúrove.  
Poslanci   navrhli  sumu  50,- Eur prispieť na opravu.  
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 
 
Starostka predložila na schválenie  žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad  na prenájom časti 
pozemku za účelom umiestnenia  stavby prístrešku  pre osobný  automobil. Žiadateľ Miroslav Ševců, 
bytom Bacúrov č. 14. Zámer  osobitného zreteľa  nájom    časti pozemku „C“ KN parc. č. 99/1 o výmere 
nájmu 25 m2 , druh zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11 264 m2,v KU  Bacúrov ,  zapísane 
na LV č. 1 vo vlastníctve obce Bacúrov.  Výšku nájmu 0,50 Eur za   1 m2 za rok.    Celková  cena nájmu   
ročná  je  12, 50  Eur. Cena bude uhradená   do  pokladne  Obecného  úradu v Bacúrove alebo  na  účet   
pred podpisom  nájmu.     Doba nájmu je  na neurčito. 
Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 
Príloha č. 6 



 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie.  
Príloha č. 7 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana  Melicherová   Overovatelia zápisnice: 
 Vladimír Beňo             
 
 Miroslav Zvarík  
 
 
 
 
V Bacúrove 18.06.2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


