
UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2017 

Uzávierka vykonaná dňa:   13.11.2017 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Peter Piliar, Iveta Muchová, Stanislav Jančo 

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. Informácia o stave žiakov a financovaní školstva na roky 2018-2020 

8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rok 2018 

10. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2018 

12. Žiadosť Folklórny súbor Bacúšan o príspevok na rok 2018 

13. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2017 

14. Žiadosť  o výmenu okien v priestoroch Espressa Club 

15. Zhodnotenie činnosti starostu obce  

16. Odpredávanie „predzáhradok“ a uličiek 

17. Rozpočtové opatrenie 6/2017 

18. Rozpočtové opatrenie 7/2017 

19. Doplnenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

20. Interpelácia poslancov 

21. Diskusia 

22. Záver   

 

B. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Návrh uznesení s dôvodovými správami 

2. Návrh - VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

3. Návrh - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia na rok 2018 

4. Návrh - VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

5. Tabuľka o plnení kapitálového rozpočtu k 31.10.2017 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

 

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 – 23.11.2017. 

D. Doručenie materiálu: 

 Každý poslanec si môže mailom vyžiadať jednotlivý materiál v tlačenej zostave uvedený v bode B.  Na 

vyžiadanie  mu bude doručený. 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 45/2017       zo dňa 23.11.2017             

 

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 46/2017       zo dňa 23.11.2017           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Anna Senková, Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

 

 

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

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

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 47/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

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

návrhovej komisie. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 48/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informácie o činnosti obecného úradu obce Bacúch: 

- zverejnenie na webovom sídle obce: „Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré 

vyplývajú z osobitných predpisov“ v súlade s § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo dňa 4. 

marca 2014 MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 

vypracované advokátom obce JUDr. Hlinkom 

- informácia poskytnutá advokátom obce JUDr. Hlinkom, že sa ponad osídlené oblasti 

obcí vyskytujú lety diaľkovo riadením lietadlom (dron) bez pilota, riadené osobou, ktorá 

ovláda diaľkovo riadené lietadlo. V prípade výskytu takýchto prípadov sa jedná 

o porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 

a rodinného života. Takéto porušenie je potrebné oznámiť Obvodnému oddeleniu PZ 

SR 

- posúdenie zloženia pôdnej štruktúry futbalového ihriska 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 49/2017       zo dňa 23.11.2017           

K bodu 7.    Informácia o stave žiakov a financovaní školstva na roky 2018-2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. berie na vedomie 

informáciu o závažnosti riešenia udržateľnosti financovania školstva v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bacúch následkom degresívnej tendencii počtu detí a žiakov   

II. odporúča 

a) prijať opatrenie na prijímanie detí do materskej školy aj z iných obcí 

b) v prípade, že v súlade s pripravovanou koncepciou „Učiace sa Slovensko“ nedôjde 

k pripojeniu 0. a 5. ročníka do systému nižšieho stupňa základných škôl prehodnotiť 

spájanie ročníkov v základnej škole na školský rok 2019/2020. 

c) zapracovať bytovú otázku mladých ľudí do Programu rozvoja obce s možnosťou 

riešenia prestavby prístavby základnej školy na byty. 

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

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

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

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

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

Dôvodová správa: 

    Z dôvodu regresívnej tendencii stavu počtu detí a žiakov v školách v pôsobnosti obce Bacúch je 

potrebné zvážiť riešenie udržateľnosti financovania školstva na najbližšie roky.   

    V súlade s § 29 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z.z. je stanovený najvyšší počet žiakov v triede 

základnej školy  v počte 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa 

základnej školy. Najnižší počet žiakov  pre neplno-organizované školy nie je stanovený. Tieto limity 

stavu boli konzultované na odbore školstva. 

    Zákon týmto ustanovením dáva možnosť zriaďovateľovi aj pri nízkom počte žiakov  regulovať 

udržateľnosť financovania aj v 1 triede so spojenými ročníkmi. Otázka udržateľnosti tejto možnosti však 

spočíva aj v názore rodičov na kvalitu  výchovno-vzdelávacieho procesu v takto  zmiešanom prostredí 

žiakov so spojenými ročníkmi 1 až 4.  

     Keďže trend klesajúceho počtu detí a žiakov je v obci nezvratný, je potrebné, aby vedenie obce 

v spolupráci s Radou školy hľadali riešenie. Pedagogický personál základnej školy vie zabezpečiť 

profesionálny vyučovací proces aj v spojených ročníkoch. Avšak ak Rada školy a rodičia vyjadria svoj 

nesúhlas so spojením ročníkov, bude nevyhnutné riešiť otázku udržania školy alebo jej zrušenia.   

K dátumu 1.9.2019 je potrebné zaujať zásadné stanovisko, buď zriadiť jednu triedu alebo zrušiť školu 

ak sa samozrejme  nenájde rýchla koncepcia či nástroj, ktoré by riešili aj možnosti prisťahovania 

mladých ľudí do obce. 

       Finančná komisia dňa 4.11.2017 prerokovala závažnosť udržateľnosti financovania školstva 

v pôsobnosti obce a odporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu predložený návrh  uznesenia.   

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka obce 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 50/2017    zo dňa 23.11.2017           

 

k bodu 8.  VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 

1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 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 v zmysle 

§ 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky 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 07.11.2017. 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 
      Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  Novelou školského zákona 

č. 188/2015 Z.z. boli ustanovené náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a to od 

1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 

školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením. 

      Jednou z povinností zriaďovateľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec je podľa  § 20 ods. 3 

školského zákona učiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Starosta 

obce v spolupráci s riaditeľom základnej školy určili dni a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole.  

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený 

návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

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

v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 51/2017    zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 9.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a 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 

 

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 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 dňa 

07.11.2017. 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 

 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 
     S účinnosťou od 1. januára 2010 vstúpil do platnosti čl. II. zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

     Z § 6 ods. 12 nového písm. d) vyplýva, že obec je povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 všeobecne záväzným nariadením. 

     Obec môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie, a to zmenou všeobecne 

záväzného nariadenia. Výška dotácie sa môže určiť v rozličnej výške alebo v rovnakej výške na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia.    

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený 

návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

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

v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

       Finančná komisia dňa 4.11.2017 prerokovala návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh  schváliť.   

 



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

v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka obce 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 52/2017    zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 10.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  zákona 

č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods. 5, 114 ods. 6, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia 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 dňa 07.11.2017 
 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 

 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Na základe splnomocnenia vyplývajúceho zo školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov  môže obec určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s prevádzkou školy alebo školského 

zariadenia.   

Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 sa v obci Bacúch od septembra 2008 

vyberajú príspevky zákonných zástupcov, ktoré boli následne  upravené dodatkom nariadenia 

s účinnosťou od septembra 2010, ich výška je platná do súčasnosti.  

Dôvod na zmenu výšky príspevkov je zvýšená nákladovosť na prevádzku a to poklesom detí 

a žiakov ako i v dôsledku zvýšenia cien potravín. Na základe uvedeného dôvodu je potreba: 

1. Regulovať výšku príspevku na  prevádzku Materskej školy spojenú s nákupom 

materiálu na výchovnú činnosť detí, hygienické a čistiace potreby 

2. Regulovať výšku príspevku na  prevádzku Školského klubu spojenú s nákupom 

materiálu na výchovu a činnosť žiakov v klube 

3. Regulovať výšku príspevku na režijné náklady spojené so stravovaním a vyrovnať 

náklady spojené s nákupom potravín vo Výdajnej školskej jedálni  



Na základe uvedeného zriaďovateľ  navrhuje, aby príspevky od zákonných zástupcov (rodičov) 

na jednotlivé prevádzky boli nasledovné: 

1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole: 

zo súčasných 6,5% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa tj. 5,92 eur 

zvýšiť na 7,5 %  tj. 6,83 eur  mesačne na dieťa. 

2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí: 

zo súčasných  3% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa tj. 2,73 eur zvýšiť 

na 4,5 % to je 4,10 eur mesačne na dieťa. 

3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a čiastočnú výšku príspevku na 

režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni: 

- na čiastočnú úhradu spojenú s prevádzkou Výdajnej školskej jedálni určiť 0,20 eur 

na jedno hlavné jedlo, čo by pri plnom odbere na jedného stravníka činilo cca 4 eura 

mesačne, 

- pri stanovení finančného pásma na nákup potravín  na jedno jedlo  sa určuje 

jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií. Výdajná 

školská jedáleň vyberá na úhradu nákladov za nákup potravín  podľa 2. finančného  

pásma určeného MŠ SR. Od 1. 9.2017 v dôsledku zvýšenia cien na nákup potravín 

dochádza k strate pri výrobe doplnkových jedál (desiaty a olovranty) . Vyrovnanie 

nastane až zaradením do 4. finančného pásma. 

       Finančná komisia dňa 4.11.2017 prerokovala návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh  schváliť.   

 

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

a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 53/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

   K bodu 11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Futbalového klubu 09 Bacúch zo dňa 25.09.2017 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky spojené 

s jeho činnosťou  na rok 2018 vo výške 6000,00  €. 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

     Dňa 25.09.2017, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Futbalového klubu 09 Bacúch o finančný príspevok na činnosť klubu na rok 2018 vo výške 

8000 eur. Futbalový klub svoju žiadosť okrem iného zdôvodňuje, že financovanie futbalu je 

potrebné postaviť aj na motivácii hrať dobrý futbal s možnosťou postúpenia do vyššej ligy a nie  

len na nákladovosti, ktorá je spojená s prevádzkovaním futbalového ihriska.  

 

     Základom pre financovanie činnosti futbalovej súťaži je garancia pokrytia nákladov na 

platby futbalovým zväzom vo výške 4000 eur a zároveň  s pravidlami Slovenského futbalového 

zväzu sa počíta aj so sankciou za neúčasť klubu v mládežníckom futbale vo výške 1000 eur 

(futbalový klub nevedie mužstvo dorastu) . Cestovné  na zápasy (26 zápasov) vo výške 2300 

eur, prenájom telocvične cez zimné obdobie 500 eur a materiál 200 eur.  Prestupy a hosťovanie 

si futbalový klub zabezpečí vo svojej réžii. 

    

    Na stretnutí vedenia obce s vedením FK 09 Bacúch dňa 13.11.2017 došlo prerokovaniu 

uvedenej žiadosti, pričom vedenie obce sa zaručilo garantovať pokrytie nákladov na činnosť 

futbalového klubu 09 Bacúch súvisiace s platbami futbalovým zväzom vrátane sankcií a na 

čiastočné pokrytie nákladov spojených s cestovným spolu vo výške 6000,00 eur.  

 

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 54/2017       zo dňa 23.11.2017       

     

   K bodu 12. Žiadosť Folklórny súbor Bacúšan o príspevok  na rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Folklórnej skupiny Bacúšan zo dňa  27.09.2017 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  spojené 

s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2018 vo výške 1500 €. 

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

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

    Dňa 27.09.2017, bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Folklórneho súboru Bacúšan o finančný príspevok na jeho činnosť,  a to krojové vybavenie, 

zakúpenie rekvizít, výdavky spojené so zaplatením hudby a prepravou v celkovej  výške 1500 

Eur.  

    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 55/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 13.    Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2017 

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 

18.09.2017 

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 jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 vo výške 78,87 € 

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

na obdobie september až december  2017 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

v sume 448,24 Eur. 

 

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

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

    Dňa 21.09.2017, 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 september až december 

2017 v počte  detí 31.  

  Obec Bacúch vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí pre Základnú školu Beňuš, ktorá sa aktívne uchádza o takúto formu podpory. 

Do obce v rámci podielových daní bolo v roku 2017 pridelených na záujmovú činnosť detí 

s trvalým pobytom v obci Bacúch 7027 Eur (81 detí x 78,87 Eur/žiak x 1,1). Pre Základnú školu 

Beňuš obec vyčleňuje na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci 50% dotácie 

to je 43,378 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 2017 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 50% 

príspevku na obdobie september až december 2017, čo činí príspevok vo výške 448,24 Eur. 

Predkladateľ: Ing. Jančová, ekonómka obce 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 56/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 14.    Žiadosť o výmenu okien v priestoroch Espressa Club 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti Stanislava Horáčka zo dňa 25.09.2017 

o výmenu okien a vstupných dverí v prevádzke Espressa Club 

I. berie na vedomie 

žiadosť p. Stanislava Horáčka na výmenu okien v priestoroch prevádzky Espresso Club, ktoré 

sú predmetom nájomnej zmluvy s obcou Bacúch 

II. odporúča 

aby výmena okien a vstupných dverí bolo súčasťou štúdie komplexnejšej rekonštrukcie časti 

kultúrneho domu a to v častiach vestibul, sociálne zariadenia a vstupných dverí do budovy 

kultúrneho domu.      

 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

      Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 4.11.2017 prerokovala žiadosť p. Horáčka  

s úvahou skultúrniť aj prostredie kultúrneho domu, najmä vchod a vestibul kultúrneho domu. 

Zároveň, v tejto súvislosti odporúča vedeniu obce, aby zvážila výšku celkových nákladov na 

zhodnotenie majetku obce týkajúceho sa časti kultúrneho domu ako aj jeho dopad na výšku 

nájomného v Espresse Club. 

    V dôsledku uvedených skutočností odporúčam, aby sa v prvom kroku prikročilo k 

vypracovaniu architektonickej štúdie resp. projektovej dokumentácie na realizáciu 

predmetného zámeru a tento aby sa stal súčasťou ďalších rokovaní v pléne obecného 

zastupiteľstva.  Zámer vypracovania štúdie či projektovej dokumentácie bude zakomponovaný 

v návrhu rozpočtu na rok 2018.  

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 57/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 15.    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  

rozhodlo (nerozhodlo) o prerokovaní platu  

 

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 58/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 16.    Odpredávanie „predzáhradiek“ a uličiek 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

rozhodlo 

o neodpredávaní pozemkov týkajúcich sa tzv. predzáhradiek a uličiek v obci Bacúch z dôvodu 

narušenia celkovej územnej koncepcii pre budúce zámery obce pri budovaní celkovej 

infraštruktúry týkajúcej sa ciest, chodníkov, uličiek, kanalizácie, vodovodných a poprípade 

iných inžinierskych sietí. 

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

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

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

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

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

Dôvodová správa: 

       Dňa 18.10.2017 podal občan p. Zibrin na podateľňu obecného úradu obce Bacúch žiadosť 

o odpredaj pozemku „ predzáhradky“, ktorá sa nachádza na  parcele KN č. 891 pred rodinným 

domom číslo súpisné 56. Dňa 23.09.2016 podal žiadosť p. Kováč o odpredaj uličky parcela č. 

1123 pri rodinnom dome č. 32. 

Vzhľadom nato, že v 60 až 70-tych rokoch 20. storočia vznikla živelná tendencia občanov obce 

zriaďovať pred svojimi rodinnými domami tzv. predzáhradky, ktoré sú vyčlenené z pozemkov 

určených na miestne komunikácie, cesty a uličky, narušila sa týmto celková územná koncepcia 

tvoriaca základný podklad pre budúce zámery obce v budovaní celkovej infraštruktúry obce 

týkajúcej sa ciest, chodníkov, kanalizácie, vodovodných  a poprípade iných inžinierskych sieti. 

Z katastrálnej mapy obce Bacúch môžeme preukázateľne vidieť ( hlavane v registri „E“), že 

hranice vytýčené na miestne komunikácie sú zamerané v jednotnej šírke spolu s ochranným 

pásmom nevyhnutným pre vybudovanie ciest. Pokiaľ by obec neuváženým majetkovo-

právnym procesom zahájila odpredávanie „ predzáhradok“a uličiek, narušila by tak celkový 

územno-plánovací proces s negatívnymi dopadmi na infraštruktúru obce. 

Súčasný stav „ predzáhradok“ zakreslených v katastrálnej mape sa v súčasnosti globálne 

nerieši. Avšak predpokladáme, že obce bude  musieť v rámci nevyhnutných investičných 

zámerov túto otázku postupne otvárať a jednotlivé predzáhradky podľa nevyhnutnosti postupne 

likvidovať.  

  Na základe uvedeného, neodporúčam obecnému zastupiteľstvu odpredávanie pozemkov 

týkajúcich sa „predzáhradiek“ ako aj uličiek, pokiaľ sa nejedná o prípady hodné osobitného 

zreteľa v odôvodnených prípadoch, nakoľko ich odpredávanie nie je v súlade s budúcou 

územnou koncepciou obce. 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 59/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 17.    Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým 

bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 500 Eur 

rozpočtovým opatrením 

 

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 6/2017 zo dňa 20.10.2017, ktorým sa  povoľuje v súlade  s § 14 ods. 2 

písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 500 eur . 
 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

1. Nákup trávy na jesenné zatrávnenie pre futbalové ihrisko v sume 200 eur. 

2. Mimoriadny príspevok pre Mikroregión Horehron na vypracovanie spoločného 

projektu pre kompostéry vo výške 300  eur.  

Presun prostriedkov vo výške 500 eur sa vykoná z položky na údržbu areálu futbalového 

ihriska (prevzdušnenie ihriska).  

 

Predkladateľ: Ing. František Kán  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 60/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 18.    Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

schvaľuje  
 

rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zo dňa 13.11.2017 – presun  rozpočtovaných prostriedkov v 

rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

- úprava výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde bola verejným obstarávaním 

vysúťažená cena vo výške 82962 Eur, 

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov na ozvučenie, kde sa predbežne predpokladalo, 

že toto bude súčasťou technického zhodnotenia stavby, ide však o nákup technického 

zariadenia na ozvučenie kinosály kultúrneho domu, 

- úprava (navýšenie) kapitálových výdavkov na stavebné práce súvisiace so stavebnými 

prácami na zriadenie parkovísk zatrávňovacou dlažbou (tieto boli klasifikované ako 

neinvestičné na položke údržba ciest) 

- navýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu (alebo zjednodušenú dokumentáciu) 

na vybudovanie chodníka pri dome smútku  

- úprava (zníženie ) bežných výdavkov na položkách, ktoré sa už nebudú plniť, jedná sa 

údržbu ciest, verejných priestranstiev a nebytových budov ako i údržba ihriska v súvislosti 

s prevzdušnením trávnika 

- úprava položky spojená s poskytnutím príspevku pre ZŠ Beňuš. 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 61/2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 19.    Doplnenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v súlade s uznesením č. 72017 zo dňa 23.02.2017, ktorým 

bol schválený pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017  

 

schvaľuje  

doplnenie pracovného kalendára zasadnutí o termín zasadnutia dňa 14.12.2017 (štvrtok) 

o 17.00 hod. 

 

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

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

  Nakoľko príprava a tvorba rozpočtu v rôznych oblastiach rozvoja obce doposiaľ nie je stavaná 

na strategických dokumentoch (program rozvoja obce, územný plán), je v súvislosti s procesom 

prípravy a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 potrebné 

zadefinovať ciele a rozsah kapitálového rozpočtu na najbližšie roky.  

Ujasnenie si koncepcie kapitálového rozpočtu z uvedených dôvodov bude potrebovať dlhší 

časový priestor a na základe toho finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby 

doplnila pracovný kalendár zasadnutí a aby prerokovanie rozpočtu prebehlo v mesiaci 

december.  

 

Predkladateľ: Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2017       zo dňa 23.11.2017           

 

K bodu 20.    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 23.11.2017           

 

K bodu 21.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


