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Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 

konaného dňa 11.11.2016 

Členovia finančnej komisie:  

Predseda:  Stanislav Jančo 

Členovia:  Ing. Peter Piliar, Iveta Muchová 

Ostatní prítomní:  Ing. Janka Jančová, zamestnanec obce 

Dňa 14.11.2016 sa zišla finančná komisia za účelom prerokovanie nasledovných bodov:  

 
1. Podnet poslanca Mgr. Martina Duraja na riešenie škody doručenej 20.9.2016 

 

2. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie doručenej 6.10.2016 
 

3. Žiadosť farnosti Bacúch o finančný príspevok doručenej 27.09.2016 
 

4. Požiadavka ZŠ o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce 
 

5. Priority obce pre zakomponovanie do návrhu rozpočtu pre rok 2017 
 

6. Riešenie agendy poskytovania  informácií v zmysle infozákona prostredníctvom 
právnych služieb 
 

Stanovisko finančnej komisie k bodu: Podnet poslanca Mgr. Martina Duraja na riešenie 
škody doručenej 20.9.2016 

Dňa 20.10.2016 bola obecnému úradu obce Bacúch doručený podnet poslanca Mgr. Duraja na 

preskúmanie vzniknutej škody uložením pokuty Inšpektorátom práce Banská Bystrica vo výške 

500 eur dôsledkom zistenia sankčného deliktu – porušenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z.. 

   Poslanec Mgr. Martin Duraj svoj podnet odôvodňuje tým, že bola udelená pokuta obci 

Bacúch, čím  vznikla obci škoda, z porušenia ktorých nesie zodpovednosť zamestnávateľ obce. 

Starosta obce Bacúch je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych záležitostiach 

a neoprávnene poveroval obsluhou kotolne zamestnanca, ktorý nemal odbornú spôsobilosť na 

obsluhu kotolne v celom rozsahu. 

    Finančná komisia pri podrobnejšom skúmaní okolností, ktoré viedli k protiprávnemu stavu 

porušenia ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistila, že zamestnanec doložil pri vstupe do 

zamestnania potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy na obsluhu vyhradených technických 

zariadení tlakových na obsluhu kotlov IV. triedy. Uvedené potvrdenie vydala  Technická 

inšpekcia a.s., Bratislava dňa 19.6.2013, v uvedenom potvrdení neboli uvedené žiadne 

obmedzenia.  
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   Starosta obce Ing. František Kán tento doklad predložil následne po vstupe do zamestnania 

zamestnanca aj bezpečnostnému technikovi, ktorý vykonal dozor a ošetrovanie náležitostí 

vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov pre Obec Bacúch.  

    Po vykonanej inšpekcie zo strany inšpektora práce dňa 11.02.2016, bolo protokolárne 

zapísaný nedostatok vyplývajúci z ustanovení zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia a to, že 

zamestnanec obce nemal oprávnenie na obsluhu kotlov v celom rozsahu. Tento rozpor bol 

zistený až po predložený kuričského preukazu, ktorý zamestnanca neoprávňoval  na obsluhu 

kotlov na pevné palivo.      

      Na základe uvedeného finančná komisia konštatuje, že  starosta obce ako aj bezpečnostný 

technik boli uvedení do omylu, nakoľko doklad o odbornej spôsobilosti nekorešpondoval 

s kuričským preukazom. Tento nedostatok odhalila až kontrola inšpektora práce.  

     Finančná komisia zároveň konštatuje, že starosta obce pri výkone svojej funkcie postupoval 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce 

zo zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov. Finančná komisia preto náhradu  

škody, ktorá vznikla obci zaplatením pokuty vo výške 500 eur nepovažuje za  dôvodnú natoľko, 

aby  obecné zastupiteľstvo prikročilo k zosobneniu tejto pokuty.       

Finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo zosobnenie pokuty zamietlo.  

 

Stanovisko finančnej komisie k bodu:  Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové 
vzdelávanie doručenej 6.10.2016 

Dňa 6.10.2016 bola obecnému úradu obce Bacúch doručená žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na 

záujmové vzdelávanie za obdobie september až december 2016 pre deti s trvalým pobytom 

v obci Bacúch v počte 28.  

Finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo postupovalo  ako v predchádzajúcom 

období a prispelo ZŠ Beňuš príspevok vo výške 50% dotácie (vychádzajúc z  jednotkového 

koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2016 vynásobeného koeficientom pre záujmové 

vzdelávanie t.j. suma 78,21 € na jedného žiaka za kalendárny rok) za obdobie september až 

december 2016 pre 28 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky, čo činí 364,98 eur. 

Stanovisko finančnej komisie k bodu:  Žiadosť farnosti Bacúch o finančný príspevok 

doručenej 27.09.2016 

Dňa 27.9.2016 bola obecnému úradu obce Bacúch doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi 

farnosti Bacúch na reštaurátorské práce malieb v interiéri kostola sv. Jozefa v Bacúchu, ktoré 

sa uskutočnia v roku 2017. Celkový rozpočet prác je predbežne kalkulovaný na 27700 eur, 

požiadavka na príspevok vo výške 7000 eur, zvyšok bude vyfinancovaný zo zbierok veriacich. 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zakomponovať finančnú sumu 7000 do  

rozpočtu pre rok 2017. 
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Stanovisko finančnej komisie k bodu:  Požiadavka ZŠ Bacúch o finančné prostriedky na 

záujmové vzdelávanie na rok 2017 

Listom zo dňa 09.11.2016 požiadala riaditeľka ZŠ Bacúch o vyčlenenie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti navštevujúce záujmové krúžky pri ZŠ Bacúch. 

Finančná komisia navrhuje vyčleniť pre 20 žiakov navštevujúce krúžky 40 % finančných 

prostriedkov vychádzajúc z predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre 

rok 2016 vynásobeného koeficientom finančných prostriedkov, predpoklad na rok 2017 je  550 

eur. 

Stanovisko finančnej komisie k bodu: Priority obce pre zakomponovanie do návrhu 

rozpočtu pre rok 2017 

Finančná komisia po prerokovaní požiadaviek priorít so starostom obce pre návrh rozpočtu na 

rok 2017 odporúča nasledovné priority: 

1. Rekonštrukcia domu smútku  

2. Rekonštrukcia zostávajúcej časti verejného osvetlenia  

3. Prepojenie kanalizačnej vetvy medzi ulicami B.Němcovej a Hlavnou ulicou. Prepojenie 

výtlačného potrubia na kanalizačný zberač a realizáciu tlakových skúšok 

4. Oplotenie starého cintorína 

5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

6. Ozvučenie a osvetlenie v kinosále kultúrneho domu 

7. Podpora občianskych združení v ich činnosti. 

Riešenie agendy poskytovania  informácií v zmysle infozákona prostredníctvom právnych 

služieb 

Finančná komisia bola informovaná zamestnancom obecného úradu Ing. Jančovou, že 

v priebehu roka 2016 bolo do podateľne obecného úradu podaných 32 žiadostí o poskytnutie 

informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom za mesiac október z 

toho bolo 14 žiadostí. Treba uviesť, že informácie sa týkajú aj rokov  2011 po súčasnosť, 

v niektorých prípadoch  aj neskôr. V roku 2015 bolo podaných 8 žiadostí, čo je v porovnaní 

s minulým rokom nárast o 300%.  Keďže je nevyhnutné zosúladiť poskytovanie informácií 

v zmysle zákona o slobodnom prístupe so zákonom o ochrane osobných údajov, obecný úrad 

sa obracia na právne poradenstvo advokáta JUDr. Hlinku. V súčasnosti však je agenda natoľko 

náročná, že je potrebné požiadať advokáta, aby agendu koordinoval a právne usmerňoval. 

Z tohto dôvodu finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby došlo k rozšíreniu 

právnych služieb s JUDr. Hlinkom ďalším  dodatkom, aby obec vyčlenila na toto ďalšie 

finančné prostriedky, hlavne do rozpočtu na rok 2017. 

 

Zapísala:  Ing. Janka Jančová 

Stanovisko k bodom podpísal: Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

  


