
MATERIÁL PRE POSLANCOV  k zasadnutiu 23.02.2017 

 

 

 

K programu : 
 

 

 

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.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2017 

8.   Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu: 

Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

9.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

10. Žiadosť   o príspevok na rok 2017 (FK 09 Bacúch) 

11. Žiadosť o príspevok na rok 2017 (Folklórna skupina Bacúšan) 

12. Žiadosť o príspevok (Farnosť Bacúch) 

13. Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie (ZŠ Beňuš) 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 

15. Návrh rozpočtu na rok 2017, orientačne na roky 2018, 2019 

16. Návrh finančnej komisie k prehodnoteniu prebytočnosti nevyužívaných stavieb 

v majetku obce 

17. Žiadosť poslanca Mgr. Martina Duraja o vykonanie kontroly dodržiavania VZN  o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady zo dňa 2.1.2017 

18. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov, zriadených  obecným zastupiteľstvom  

19. Interpelácia poslancov 

20. Diskusia 

21. Záver   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 1/2017       zo dňa 23.02.2017             

 

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 :         .............................................................................................                                   

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

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

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 2/2017       zo dňa 23.02.2017           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Anna Senková a Iveta Muchová za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

 

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

 

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 3/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Peter Piliar za predsedu návrhovej komisie,   Stanislav Jančo  a Miroslav Nikel za členov 

návrhovej komisie. 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 4/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 6.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 5/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 7.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Bacúch na I. polrok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2017. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 6/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 8.   Zrušenie uznesenia č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu: Pracovný kalendár 

zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

zrušuje  

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu: Pracovný kalendár 

zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017. 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 8:  Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu: 

Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

      Na základe konzultácie s advokátom obce JUDr. Hlinkom, kde na internetovej stránke obce 

je zverejnený plán zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2017, a to 23.2.2017, 25.5.2017, 

24.8.2017 a 30.11.2017, podal advokát obce nasledovné vyjadrenie: 

„Plán zasadaní obecného zastupiteľstva nie je vypracovaný v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pretože obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby 

najmenej však raz za 3 mesiace. Tri mesiace nie sú dodržané v pláne zasadaní v mesiaci máj, 

a to o dva dni, taktiež v mesiaci august o jeden deň a v mesiaci november o 7 dní. Podľa vyššie 

citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo musí zasadať 

najneskôr 23.5.2017, 23.8.2017 a 23.11.2017.“ 

    Na základe zistenej skutočnosti, odporúčam obecnému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie č. 

74/2016 zo dňa 15.12.2016 a prijať nové uznesenie k  plánu zasadnutí. 

Predkladateľ:  Ing. Zdenko Šándor, zástupca starostu obce 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 7/2017       zo dňa 23.02.2017       

     

K bodu 9.   Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 v týchto termínoch: 

23.02.2017 ( štvrtok), 23.05.2017 (utorok), 23.08.2017(streda) a 23.11.2017(štvrtok) 

v rovnakom čase o 18.00 hod. 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 9:  Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

     V súlade s návrhom na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 74/2016 zo dňa 

15.12.2016 k bodu: Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017, ku 

ktorému sa vyjadril advokát obce JUDr. Hlinka s odôvodnením, že plán zasadaní obecného 

zastupiteľstva nie je vypracovaný v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, pretože obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace,  

odporúčam dodržať nasledovné termíny zasadnutí: 

23.02.2017, 23.5.2017, 23.8.2017 a 23.11.2017. 

Takto upravený plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2017 je v súlade s § 12 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a preto ho odporúčam schváliť. 

Predkladateľ:  Ing. Zdenko Šándor, zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 8/2017       zo dňa 23.02.2017           
 

   K bodu 10. Žiadosť o príspevok na rok 2017 (FK 09 Bacúch) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Futbalového klubu 

09 Bacúch zo dňa 21.12.2016 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky spojené 

s jeho činnosťou  na rok 2017 vo výške 4000 €. 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 10:  Žiadosť o príspevok na rok 2017 (FK 09 Bacúch) 

     Dňa 21.12.2016, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Futbalového klubu 09 Bacúch o finančný príspevok na činnosť klubu na rok 2017 vo výške 

7000 eur. Futbalový klub svoju žiadosť okrem iného zdôvodňuje, že príspevok potrebuje aj na 

financovanie nákladov na prepravu mužstiev dorastu a mužov, ktorú doposiaľ zabezpečoval 

cez sponzorov.  

Uvedenú žiadosť prerokovala finančná komisia na svojom stretnutí dňa 7.2.2017, ktorá  zaujala 

stanovisko vzhľadom na nastavený kľúč v nadväznosti na skutočnú nákladovosť spojenú 

s prevádzkovaním areálu futbalového ihriska za rok 2016.  Bežné  náklady na nevyhnutné 

prevádzkovanie areálu futbalového ihriska boli vyčíslené nasledovne: 

- energie  1300 eur 

- voda 100 eur 

- hnojivá 1000 eur 

- náhradné diely a servis do kosačky 200 eur 

- palivá do kosačky 750 eur 

- vývoz odpadových vôd 150 eur 

 

Celkom vo výške 3500 eur 

Do tejto kalkulácie neboli zahrnuté jednorazové platby na zariadenie (pračka, sušička, vozík, 

zavlažovacie zariadenie) ako i upratovanie a poistenie ihriska. Zároveň finančná komisia 



zvážila aj možnú úsporu energie formou zakúpenia solárneho panelu na ohrev vody v objekte 

vybavenosti a navrhla prostriedky v sume  4000 eur vyčleniť do rozpočtu na rok 2017. 

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok 

pre FK 09 Bacúch na rok 2017 vo výške 4000 eur. 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 9/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 11. Žiadosť o príspevok na rok 2017 (Folklórna skupina Bacúšan) 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Folklórnej skupiny 

Bacúšan zo dňa  07.02.2017 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre  Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  

spojené s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2017 vo výške 1500 €. 

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

 

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

 

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

K bodu 11:  Žiadosť o príspevok na rok 2017 (Folklórna skupina Bacúšan) 

 Dňa 7.2.2017, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Folklórneho 

súboru Bacúšan o finančný príspevok na jeho činnosť  a krojové vybavenie na rok 2017 vo 

výške 1500 eur. Folklórny súbor Bacúšan svoju žiadosť aj zdôvodňuje, že krojové vybavenie 

sa každým rokom dopĺňa nakoľko súbor má 25 činných členov a zaoberá sa aj nácvikom detí 

v počte 30.  

Finančná komisia prerokovala dňa 7.2.2016 uvedenú žiadosť a nakoľko folklór v obci Bacúch 

tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudovej kultúry, odporúča finančná komisia folklór každoročne 

podporovať a tým aj zveľaďovať ľudové kultúrne dedičstvo v obci. 

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok 

pre Folklórny súbor Bacúšan v plnej výške 1500 eur. 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 10/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 12. Žiadosť o príspevok (Farnosť Bacúch) 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Rímskokatolíckej 

cirkvi Farnosť Bacúch doručenej dňa  27.09.2017 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre  Rímskokatolícku cirkev Farnosť Bacúch na 

reštaurátorské práce nástenných malieb v kostole Sv. Jozefa v Bacúchu vo výške 5000 €. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 12:  Žiadosť o príspevok (farský úrad Bacúch) 

     Dňa 27.9.2016, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Bacúch o finančný príspevok na reštaurátorské práce 

nástenných malieb v kostole Sv. Jozefa v obci Bacúch v sume 7000 eur. Farnosť Bacúch svoju 

žiadosť aj zdôvodňuje, že celkový rozpočet na tieto práce predstavuje 27700 eur, pričom bola 

už rozbehnutá zbierka veriacich na tento účel a bolo zozbieraných 9 tisíc eur. 

Finančná komisia dňa 7.2.2017 prerokovala uvedenú žiadosť a nakoľko sa jedná o podporu 

kultúrno-duchovného dedičstva a zároveň v nadväznosti na vyťaženosť   rozpočtu obce, 

odporúča finančná komisia obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Farnosť Bacúch vo 

výške 5000 eur. 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 11/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

   K bodu 13. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok  

 

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 a 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 

08.12.2016 

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 50% dotácie 

(vychádzajúc z predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 78,87 

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

rok) na obdobie január až jún 2017 pre 28 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 

607,30 eur. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 13:  Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie (ZŠ Beňuš) 

     Dňa 14.12.2016, 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 za obdobie január až jún 2017 v počte  

detí 28. 

  Obec Bacúch každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie pre 

Základnú školu Beňuš, ktorá sa aktívne uchádza o takúto formu podpory. Finančná komisia dňa 

7.2.2017 prerokovala uvedenú žiadosť o príspevok na krúžkovú a voľnočasovú činnosť, ktorú 

Základná škola Beňuš realizuje pre deti s trvalým pobytom v obci Bacúch a hodnotí  ju 

pozitívne. 



Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok 

pre Základnú školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového 

koeficientu vyčísleného na žiaka  pre rok 2017 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo 

výške 50% príspevku na obdobie január až jún 2017, čo činí príspevok vo výške 607,30 eur. 

 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 12/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 14.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 13/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 15.    Návrh rozpočtu na rok 2017, orientačne na roky 2018, 2019 

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 2017, po pripomienkovaní v tomto členení: 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

- v príjmovej časti               467.139 € 

- vo výdavkovej časti          467.139 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 172.500 € 

- v príjmovej časti                         0 € 

- vo výdavkovej časti           172.500 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 172.500 € 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu a príjmov 

z minulého roka na Základnú školu vo výške 174.728  € 

II. berie na vedomie 

a) stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2017 

b) orientačný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 14/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 16. Návrh finančnej komisie k prehodnoteniu prebytočnosti nevyužívaných stavieb 

v majetku obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

u k l a d á 

komisii životného prostredia a výstavby, aby vykonala fyzickú obhliadku nevyužívaných 

stavieb v majetku obce (budovy č, 11, 245, 238) a predložila obecnému zastupiteľstvu 

informáciu o ich fyzickom stave a návrhy na prerokovanie prebytočnosti týchto stavieb resp. 

ich použiteľnosti 

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 16:  Návrh finančnej komisie k prehodnoteniu prebytočnosti nevyužívaných stavieb 

v majetku obce   

     Dňa 31.1.2017 sa na svojom zasadnutí finančná komisia zároveň aj ako ústredná 

inventarizačná komisia zaoberala súčasným stavom objektov v majetku obce a predovšetkým 

sa zamerala na nevyužívané stavby : bývalá jedáleň č. 11, komunálny dom č. 244,245 a dom 

služieb č. 238. Na základe evidencie v majetku obce sa jedná o stavby s 30 ročnou dobou 

odpisovania pričom: 

- komunálny dom č.244,245 v obstarávacej cene 4120 eur,  je zaradený v majetku obce  

od dátumu vzniku obecných úradov tj. k 1.1.1991, zostatková hodnota k 31.12.2016 je 

548 eur a bude sa ešte odpisovať 4 roky, 

- dom služieb č. 238 v obstarávacej cene 26138 eur, je zaradený v majetku obce od 

dátumu vzniku obecných úradov tj. k 1.1.1991, zostatková hodnota k 31.12.2016 je 

3480 eur a bude sa ešte odpisovať 4 roky, 

- bývalá školská jedáleň č. 11 v obstarávacej cene 15825 eur,  je zaradená v majetku obce  

od dátumu prechodu kompetencií na úseku pôsobnosti školstva zo štátu na obce tj.  k 

1.7.2002, zostatková hodnota k 31.12.2016 je 7910 eur a bude sa ešte odpisovať 15 

rokov. 



Vzhľadom na ich súčasnú nevyužiteľnosť alebo len čiastočnú využiteľnosť (dom služieb), 

je potrebné prekontrolovať ich fyzický stav,  či je zachovaná primeraná starostlivosť o tieto 

stavby a v akom rozsahu resp. či je potrebná ich údržba.   

Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby uložila komisii životného 

prostredia a výstavby vykonanie obhliadky týchto budov a aby bolo obecné zastupiteľstvo 

oboznámené o ich fyzickom stave, poprípade o možnostiach ich využiteľnosti .  

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 15/2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 17.  Žiadosť poslanca Mgr. Martina Duraja o vykonanie kontroly dodržiavania VZN  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady zo dňa 

2.1.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe návrhu finančnej komisie  

žiada  

hlavného kontrolóra obce Bacúch o vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzného 

nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady vo vzťahu k výberu dani  za ubytovanie za roky 2014,2015, 2016. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

Dôvodová správa: 

K bodu 17:  Žiadosť poslanca Mgr. Duraja o vykonanie kontroly dodržiavania VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

     Dňa 7.2.2017 na svojom zasadnutí finančná komisia prerokovala Žiadosť poslanca Mgr. 

Duraja o vykonanie dodržiavania VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prvom rade finančná komisia posúdila v akom 

rozsahu môže naplniť čl. 10 ods. 2 Štatútu obce a konštatovala, že právomoc finančnej komisie 

pri vykonávaní dodržiavania VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady má charakter fakultatívny.  

    Zároveň, žiadateľ v závere listu požaduje, aby bola za každý rok (od roku 2011 až 2016)  

vykonaná kontrola a predložená správa o aké daňové subjekty sa jedná, o ich výške daňovej 

povinnosti a o nedoplatkoch, o výške uplatnenia odpustenia daní, dôvodu odpustenia za 

jednotlivé daňové subjekty ap. V tomto ohľade finančná komisia konštatuje, že sa takto 

formulovaná požiadavka dotýka uplatňovania ustanovení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podliehajú správe zodpovedného zamestnanca 

a daňovému tajomstvu).  

Na základe uvedeného finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu tieto  možnosti : 



- v zmysle § 18f  písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže 

obecné zastupiteľstvo požiadať hlavného kontrolóra  o vykonanie kontroly, v tomto 

prípade sa jedná o dodržiavanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné vo veci dani za ubytovanie (odporúča za roky 

2014 až 2016) 

- požiadať hlavného kontrolóra, aby zakomponoval vykonanie dodržiavania VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na daň za ubytovanie do plánu svojej činnosti na 2. kalendárny polrok 2017. 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

    

  



                                              NÁVRH  UZNESENIA 

                                          číslo 16/2017       zo dňa 23.02.2017   

         

K bodu 18.    Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov, zriadených  obecným zastupiteľstvom  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, 

zriadených  obecným zastupiteľstvom. 

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

K bodu 18:  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.  

     Dňa 7.2.2017 na svojom zasadnutí finančná komisia prehodnotila Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených obecným 

zastupiteľstvom, predovšetkým z titulu plánovaných účastí poslancov na prípravách materiálov 

pre  rokovanie obecného zastupiteľstva, z nevyhnutnosti zastupovania starostu obce ako 

i zvýšených nárokov na vypracovanie odborných stanovísk komisií pri obecnom zastupiteľstve. 

     Nakoľko rozsah úprav v Zásadách odmeňovania je rozsiahly a boli prijaté už 2 dodatky, 

finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať novo vypracované  Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených 

obecným zastupiteľstvom. Takto vypracované a zároveň prekonzultované Zásady  

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s advokátom obce JUDr. Hlinkom, 

zohľadňujú nové požiadavky odmeňovania  poslancov v súlade s ich činnosťou. 

Vzhľadom na uvedené, finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených 

obecným zastupiteľstvom schváliť. 

Predkladateľ:  Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 19.    Interpelácia poslancov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.02.2017           

 

K bodu 19.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


