
                                                                   UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2018 

Uzávierka vykonaná dňa:   14.02.2018 

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. Informácia o činnosti obecného úradu  

6. Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

8. Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 

9. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce  

10. Žiadosť ZŠ Beňuš o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie   

11. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

12. Rozpočtové opatrenie 1/2018 

13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver   

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení 

2. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

4. Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 

5. Zoznam povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z interných predpisov obce 

6. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce zo dňa 14.02.2018 

7. Návrh - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

8. Rozpočtové opatrenie 1/2018  

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 – 22.02.2018. 

D. Doručenie materiálu: 

materiál uvedený v bode B. si môže poslanec vyžiadať v tlačenej zostave, na vyžiadanie  mu bude 

doručený. 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 1/2018       zo dňa 22.02.2018             

 

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 2/2018       zo dňa 22.02.2018           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Miroslav Nikel, Iveta Muchová za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

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

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 3/2018       zo dňa 22.02.2018           

 

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 4/2018       zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 5.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 5/2018    zo dňa 22.02.2018           

 

k bodu 6.  Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. 

 

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

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

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

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

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

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 6/2018    zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 7.    Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

a) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

b) Zoznam povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z interných predpisov obce 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 7/2018    zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 8.    Plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na kalendárny rok 2018 s doplnením: 

- previesť kontrolu zákonitosti  verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 

ktorá prebehla v roku 2017 a cenových ponúk v priebehu roka 2017. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 8/2018    zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 9.  Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu  obce zo dňa 

14.02.2018 z titulu prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov za rok 2017.  

 

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

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

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 9/2018       zo dňa 22.02.2018       

     

K bodu 10.    Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 1-6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní  výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších nariadení  a na základe žiadosti  Základnej školy Beňuš zo dňa 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov na  záujmové vzdelávanie detí vo veku od 6 do 15 rokov 

s trvalým  pobytom na území obce Bacúch pre Základnú školu Beňuš vo výške 40 % dotácie  

( vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2018 vo výške 84,167 

€ vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny 

rok) na obdobie január až jún 2018 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 

574,02 eur. 

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

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

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

    Dňa 26.01.2018, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Základnej školy Beňuš o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

v obci Bacúch formou krúžkov a voľnočasových aktivít na obdobie január až jún 2018 v počte  

detí 31.  

  Obec Bacúch vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch pre Základnú školu Beňuš, ktorá sa aktívne 

uchádza o takúto formu podpory. Pre Základnú školu Beňuš obec v rozpočte na rok 2018 

vyčleňuje na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci 40% dotácie to je 37,033 

Eur na jedného žiaka na kalendárny rok.  

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Základnú 

školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového koeficientu 

vyčísleného na žiaka  pre rok 2018 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 40% 

príspevku na obdobie január až jún 2018, čo činí príspevok vo výške 574,02 Eur. 

Predkladateľ: Ing. Jančová, ekonómka obce 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 10/2018       zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 11.    VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

I. konštatuje, že 

 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stránke obce Bacúch dňa 05.02.2018. 

II. schvaľuje 

 

     všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode 

a času predaja prevádzky služieb.  

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

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

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

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

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

 

D ô v o d o v á     s p r á v a 

      Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schválilo všeobecne záväzné nariadenie č.3/2003  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „VZN“). 

      Od schválenia  súčasného VZN došlo k zmene zákona, v dôsledku čoho je potrebné 

zosúladiť skutočný stav s právnym stavom. 

     Podľa § 4 ods. 3 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obec pri výkone samosprávny najmä plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa 

a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 

     Podľa súčasnej platnej právnej úpravy už nemožno  určiť pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb pre jednotlivé druhy zariadení, tak ako to je v súčasnom VZN.  Taktiež 

nie je možné stanoviť výnimky prevádzkového času a stanovenie podmienky minimálnej 

otváracej doby. 

     Podľa súčasnej platnej právnej úpravy obec môže len všeobecne určiť pravidlá – času 

predaja a času prevádzky v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od – do, 

v prevádzkach služieb v časovom rozmedzí od – do. 



     Na základe vyššie uvedených skutočností, starosta obce Bacúch predkladá Obecnému 

zastupiteľstvu  návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzniesť sa na predloženom 

návrhu nariadenia.  

 

      Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore 

s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  

  

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 11/2018       zo dňa 22.02.2018       

     

K bodu 12.  Rozpočtové opatrenie 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s § 14 ods. 2) písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 14.02.2018, povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov. 

 

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

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom  rozpočtového opatrenia sú: 

- úpravy rozpočtovania v súvislosti s financovaním Základnej školy Bacúch podľa 

normatívneho  rozpisu na počet žiakov a pridelenia finančných prostriedkov na asistenta 

učiteľa. Zároveň o zosúladenie rozpočtovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

a z rozpočtu obce. To je,  mzdové náklady vrátane odvodov do poistných fondov na 

Základnú školu by boli pokryté financiami zo štátneho rozpočtu a prevádzkové náklady 

vo výške 8550 eur by boli financované z rozpočtu obce. 

- vyčlenenie prostriedkov vo výške 1500 eur na projektovú dokumentáciu v súvislosti 

s možnosťou doriešenia projektu „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice“. 

- Vyčlenenie prostriedkov na externú zodpovednú osobu a náležitosti vyplývajúce zo 

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vo výške 1500 eur. 

 Navýšené rozpočtované výdavky budú pokryté prebytkom bežného rozpočtu. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 22.02.2018           

 

K bodu 13.    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 22.02.2018           

 

K bodu 14.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


