
UZÁVIERKA  

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.08.2017 

Uzávierka vykonaná dňa:   15.08.2017 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Zdenko Šándor, Miroslav Nikel, Iveta Muchová, Stanislav Jančo 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

8. Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

9. Hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2017 

10. Predloženie žiadosti o dotáciu – Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného 

zboru 2017 

11. Rozpočtové opatrenie 5/2017 

12. Interpelácia poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver   

 

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Návrh uznesení s dôvodovými správami  

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

3. Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

4. Správa o zúčtovaní rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas 

rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

 

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 – 23.08.2017. 

 

D. Doručenie materiálu: 

 Každý poslanec si môže mailom vyžiadať jednotlivý materiál v tlačenej zostave uvedený 

v bode B.  Na vyžiadanie  mu bude doručený. 



Návrh uznesení s dôvodovými správami 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 34/2017       zo dňa 23.08.2017             

 

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 35/2017       zo dňa 23.08.2017           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Miroslav Nikel a Anna Senková za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

 

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

 

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 36/2017       zo dňa 23.08.2017           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Iveta Muchová za predsedu návrhovej komisie,  Ing. Peter Piliar a Miroslav Nikel za členov 

návrhovej komisie. 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 37/2017       zo dňa 23.08.2017           

 

K bodu 6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 18 f ods. 1) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 38/2017       zo dňa 23.08.2017           

 

K bodu 7.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom znení: 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 39/2017       zo dňa 23.08.2017           

 

k bodu 8.  Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie  

 

správu finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017  

 

II. schvaľuje 

 

a) aby, na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2017 bolo predložené 

plnenie kapitálových výdavkov k 31.10.2017 a bola prehodnotená činnosť starostu obce  

b) aby, bol každoročne zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce zoznam 

daňových dlžníkov k 31.12. predchádzajúceho roka podľa § 52 ods. 2 zákona č. 

563/2009 Z.z. (daňového poriadku) 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 40/2017       zo dňa 23.08.2017           

 

k bodu 9.  Hospodárenie obce Bacúch v rozpočtovom provizóriu v roku 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. konštatuje , že 

 

obec Bacúch v období od 01.01.2017 do 23.02.2017 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, 

počas ktorého bolo povinné dodržiavať ustanovenia § 11 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. 

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

II. berie na vedomie 

 

zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória 

s rozpočtom obce po jeho schválení . 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 
V zmysle  § 11 Zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zúčtovať rozpočtové 

príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho 

schválení.  

Ak rozpočet obce  na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo  do 31. 

decembra bežného roka, hospodári mesto podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom 

výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového 

roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 Predkladaný materiál dokumentuje skutočnosť, že obec Bacúch  počas rozpočtového 

provizória dodržiavala podmienky stanovené zákonom a mesačné výdavky uskutočnené 

v období provizória neprekročili zákonom stanovenú hranicu. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 41/2017       zo dňa 23.08.2017           
k bodu 10.  Predloženie žiadosti o dotáciu – Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. schvaľuje 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi  - Výzva č. VII. Prezídium 

Hasičského a záchranného zboru 2017 s  nasledovnou identifikáciou projektu: 

Názov projektu: "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obce Bacúch" 

Účel projektu:     podpora  zvýšenia  ochrany  pred požiarmi  prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie 

a  modernizácie  stavieb  a opravy  budov na účel hasičských  staníc a  hasičských zbrojníc podľa § 2 

písm. c)  zákona č. 526/2010 Z.z. 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške vo výške najmenej  5 % z celkových  

výdavkov z vlastných zdrojov:  predpokladaná spoluúčasť vo výške  1500,00 €  

II. súhlasí 

so spolufinancovaním najmenej  vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných zdrojov. 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Obec Bacúch v úzkej spolupráci s DFZO Bacúch v tomto čase vyvíja veľkú snahu nielen o skvalitnenie 

celkovej materiálno-technickej a organizačnej prípravy DHZO Bacúch, ale aj o  zabezpečenie celkovej 

infraštruktúry požiarnej zbrojnice a jej modernizácie. Jednou z možností je aj získanie prostriedkov  z 

kapitoly MV SR prostredníctvom Výzvy č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017, ktorá 

bola zverejnená 17.7.2017.  

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice boli predkladané na predchádzajúcom zastupiteľstve finančnou 

komisiou a vyjadrovala sa k tomu aj komisia životného prostredia a výstavby. Nevyhnutnosť prílohou  

žiadosti o poskytnutie dotácie je  aj súhlas obecného zastupiteľstva a doklad o zabezpečení 

spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácie.  

Na základe uvedeného je obec ako žiadateľ je povinná predložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie výpis 

z uznesenia obecného zastupiteľstva (samotné vyhlásenie žiadateľa pri spolufinancovaní vlastnými 

zdrojmi nie je akceptované). 

Predkladateľ: Ing. Zdenko Šándor, zástupca starostu  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 42/2017       zo dňa 23.08.2017       

     

K bodu 11.   Rozpočtové opatrenie 5/2017 

 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa 10.08.2017, ktorým sa  povoľuje prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

- zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 5882 € 

- presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  5882 € 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Predložené Rozpočtové opatrenie 5/2017 sa predovšetkým dotýka: 

- úpravy rozpočtu na položkách, ktoré bolo treba zosúladiť s  Dodatkom č. 16 a č. 17 

metodického usmernenia MF SR k MF /010175/2004-42 zo dňa 19.12.2016 a z 1.6.2017 

(položky 632003, 632004 a 632005 na poštovné, telefón, komunikačné infraštrukúra), 

- údržby na futbalovom ihrisku z titulu prevzdušnenia trávnika  (len v prípade, ak sa uvedená 

údržba nebude klasifikovať ako mechanický zásah do diela zhotoviteľa) 

-  presun prostriedkov v oddiely na hasičov so zameraním na servis motorovej striekačky  

 - údržba kosačiek na verejné priestranstvá 

-  presun prostriedkov spojených s údržbou priestorov v budove školy počas letných prázdnin 

a na prevádzkové potreby. 

Rozpočtové výdavky sú kryté navýšením príjmov na daň za ubytovanie, z prenájmu pozemkov 

za hrobové miesta a príjmov za sankcie z nedodržania splatnosti zo zmluvy o nájme. 

 

Finančná komisia v zmysle správy o hospodárení obce v priebehu roka 2017 odporúča 

obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie 5/2017 schváliť. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.08.2017           

 

K bodu 12.    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 23.08.2017           

 

K bodu 13.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


