
UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2017 

Uzávierka vykonaná dňa:   04.12.2017 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Zdenko Šándor, Mgr. Martin Duraj, Stanislav Jančo, Ing. Peter Piliar, 

Miroslav Nikel, Iveta Muchová, Anna Senková  

Uzávierka: 

A.Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

8. Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020 

9. Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

10. Zhodnotenie činnosti starostu obce 

11. Prerokovanie platu starostu obce 

12. Smernica o sťažnostiach 

13. Návrh na odmeny poslancom 

14. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

15. Interpelácia poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver   

 

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

3. Návrh – Rozpočet na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020 (tabuľková a textová 

časť) 

4. Smernica o sťažnostiach 

5. Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

C. Zverejnenie materiálu:  

materiál uvedený v bode B bude poslancom  k dispozícii na internetovej stránke obce v záložke 

Rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh materiálov k zasadaniu – 14.12.2017. 

D. Doručenie materiálu: 

materiál k rozpočtu (tabuľková ako i textová časť bude poslancom doručený v tlačenej zostave, ostatný 

materiál si môže poslanec vyžiadať. Na vyžiadanie  mu bude doručený. 



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 61/2017       zo dňa 14.12.2017             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch   

 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 62/2017       zo dňa 14.12.2017           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Iveta Muchová, Ing. Peter Piliar za overovateľov zápisnice.  

 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 63/2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Zdenko Šándor za predsedu návrhovej komisie,  Anna Senková a Stanislav Jančo za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 64/2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu obce Bacúch ako aj iné informácie: 

- občania, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu v náhradnom užívaní vyčlenenú cez 

pozemkový úrad a chcú túto pôdu naďalej užívať, aby v lehote do 28.02.2018 podali 

žiadosť na Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, o vydanie nového 

rozhodnutia na tento pozemok. Nepodaním žiadosti do tohto termínu užívanie 

náhradného pozemku zaniká v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov Informácia je zverejnená na úradnej aj elektronickej tabuli  obce Bacúch 

- .............................................................................................................. 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 65/2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 7.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 66/2017    zo dňa 14.12.2017           

 

k bodu 8.  Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. schvaľuje 

 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

zostavený návrh rozpočtu na rok 2018, po pripomienkovaní v tomto členení: 

Bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 9.650 € 

- v príjmovej časti               478.170 € 

- vo výdavkovej časti          468.520 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 147.800 € 

- v príjmovej časti                           0 € 

- vo výdavkovej časti           147.800 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 138.150 € 

Príjmové finančné operácie (z fondu rozvoja obce) na vyrovnanie schodku kapitálového 

rozpočtu vo výške 144.000  € 

II. berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

Dôvodová správa: 

 
    Dňa 29.11.2017 bol na úradnej tabuli a internetovej stránke obce zverejnený Návrh rozpočtu na rok 

2018 a orientačne na roky 2019-2020 so zameraním na priority v bežnom i v kapitálovom rozpočte. Na 

investičné akcie sa v návrhu rozpočtu vyčlenilo 47650 eur. 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Bacúch na príprave materiálov dňa 4.12.2017  pripomienkovali 

vyvesený návrh rozpočtu na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020 s doplnením či navýšením 

nasledovných položiek:  

a) v bežnom rozpočte: 

- na údržbu ciest vyčleniť 6000 eur 

- na údržbu objektov v majetku obce vyčleniť 5000 eur  

- na nákup závlahového vozíka pre potreby zavlažovania futbalového trávnika 1500 eur 

- na nákup snežnej frézy 1000 eur 

 



b) v kapitálovom rozpočte: 

- na nákup dopravných pracovných strojov (traktor s príslušenstvom, bager ) 80.000 eur  

- na elektroinštaláciu kultúrneho domu vo výške 20 000 eur 

- na chodník pri dome smútku vrátane projektovej dokumentácie 19500 eur. 

Na pokrytie kapitálového schodku použiť prostriedky z fondu rozvoja. 

 

Na základe toho boli upravené výdavky bežného a kapitálového rozpočtu tak, ako je uvedené 

v návrhu uznesení. 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 67/2017    zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 9.    Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

správu o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018.  

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 68/2017    zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 10.    Zhodnotenie činnosti starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č. 39/2017 zo dňa 23.08.2017  

berie na vedomie 

a) plnenie kapitálového rozpočtu k 31.10.2017  

b) správu starostu obce o jeho činnosti v priebehu roka 2017  

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

Dôvodová správa: 

   K zhodnoteniu činnosti starostu obce finančná komisia na svojom sedení zo dňa 4.11.2017 

posúdila hlavne na základe plnenia kapitálového rozpočtu k 31.10.2017  jeho činnosť s tým, že 

zo strany starostu obce neboli dotiahnuté: 

- Program rozvoja obce 

- zriadenie solárneho panelu na objekte futbalového ihriska 

- verejné obstarávanie (naštartovanie procesu) na rekonštrukciu domu smútku  

- prepojenie kanalizácie v súvislosti s pripravovanou kolaudáciou ČOV 

- ošetrenie nevyužívaných stavieb v majetku obce vyplývajúcich zo zápisu komisie ŽP 

a výstavby.  

Finančná komisia odporúča, aby činnosť starostu obce bola prerokovaná na obecnom 

zastupiteľstve v zmysle uznesenia č. 39/2017 zo dňa 23.08.2017. 

Predkladateľ: Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 69/2017    zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 11.    Prerokovanie platu starostovi obce 

 
Obecné zastupiteľstvo obce   v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov 

nerozhodlo  

o zvýšení minimálneho platu starostu obce, v dôsledku čoho starostovi patrí podľa § 3 ods. 1 

zákona  č. 253/1994 Z. z. minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom, s účinnosťou od 

prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jeho schválení.  

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 70/2017       zo dňa 14.12.2017       

     

   K bodu 12. Smernica o sťažnostiach 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

s ch v a ľ u j e  

v zmysle § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) 

smernicu o vybavovaní sťažností na Obecnom úrade obce Bacúch 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

Dôvodová správa: 

 

     Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je právny predpis, ktorý v súlade s ustanovením článku 

46 Ústavy SR zabezpečuje ochranu individuálnych práv fyzických osôb a právnických osôb, 

porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy. 

Základná úprav možnosti obracať sa na orgány verejnej správy (aj obce) prostredníctvom 

sťažností sa dotýka širokej verejnosti.  

      Platný zákon o sťažnostiach bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorý odstránil 

systémové a vecné nedostatky platného zákona o sťažnostiach, zistené na základe skúseností z 

aplikačnej praxe a zároveň, aby bolo aktualizované jeho znenie na základe prijatých právnych 

noriem, ktoré majú  vplyv na postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. 

Súčasne rieši nové problémy súvisiace s procesom informatizácie spoločnosti a realizuje 

úpravy smerujúce k efektívnejšiemu vybavovaniu sťažností. Novela zákona o sťažnostiach 

preto novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, 

prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov 

a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia. 

       Účelom novely zákona o sťažnostiach je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti 

vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom 

verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti 

sťažovateľom osobne u orgánov verejnej správy. Ďalej konkretizuje rozsah podaní, ktoré 

nespĺňajú podmienky sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach a tiež upravuje povinnosti 

sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho sťažnosti. 

       Zákonodarca v ustanovení § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach stanovil 

povinnosť orgánom verejnej správy (aj obciam) upraviť vybavovanie sťažností orgánmi obce 

vnútorným predpisom.  

       Na základe vyššie uvedených skutočností, starosta obce predkladá smernicu o vybavovaní 

sťažností, ktorá je vypracovaná v súlade  so zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 



 

      Predložený návrh smernice o vybavovaní sťažností upravuje postup orgánov obce pri 

prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrola 

vybavovania sťažností pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obec a pri výkone 

samosprávnej pôsobnosti obce.  

       Starosta obce ako štatutárny orgán zodpovedá za vybavovanie sťažností pri výkone 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Za vybavovanie sťažností pri výkone samosprávnej 

pôsobnosti obce je potrebné, aby zodpovedalo obecné zastupiteľstvo obce, pretože starosta 

nemôže ukladať úlohy hlavnému kontrolórovi obce a komisii obecného zastupiteľstva. 

V dôsledku uvedenej zodpovednosti orgánov obce je potrebné, aby predložený návrh smernice 

o sťažnostiach schválil starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce.  

      Prílohy smernice majú zefektívniť prácu so sťažnosťami a zabezpečiť jednotný postup pri 

prijímaní a vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce.  

      V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh smernice o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce.   

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 71/2017       zo dňa 14.12.2017       

     

   K bodu 13. Návrh na odmeny poslancom  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na návrh starostu obce v zmysle čl. 3 ods. 1) a čl. 2 ods. 4) 

Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

schvaľuje 

a) odmenu zástupcovi starostu obce Ing. Zdenkovi Šándorovi vo výške 200 eur 

b) odmenu poslancovi Ing. Petrovi Piliarovi vo výške 100 eur 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

     

Dôvodová správa: 

 V zmysle čl. 3 ods. 1) a čl. 2 ods. 4) Zásad odmeňovania na návrh starostu obce môže obecné 

zastupiteľstvo schváliť odmenu zástupcovi starostu za zastupovanie a poslancovi obecného 

zastupiteľstva mimoriadnu odmenu s prihliadnutím na jeho prácu a aktivity. Zástupca starostu 

Ing. Zdenko Šándor zastupoval starostu obce počas jeho neprítomnosti na obecných 

zastupiteľstvách.  Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Piliar sa aktívne zúčastňoval na 

príprave odborných materiálov pri skompletizovaní žiadosti k projektu s názvom „Stavebné 

úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch“.  

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 72/2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 14.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2018 v termínoch: 

22.02.2018, 26.04.2018, 28.06.2018, 27.09.2018, 15.11.2018 (tj. štvrtky príslušného mesiaca), 

vždy o 18.00 hod.  

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 15.    Interpelácia poslancov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

......................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

 

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 14.12.2017           

 

K bodu 16.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Počet všetkých poslancov:............. 

 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

 

Hlasovali za (menovite) :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


