
                                                                   UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov a návrhu uznesení  

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2018 

Uzávierka vykonaná dňa:   18.06.2018 

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

Uzávierka:  

A.Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

7. Správa hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach 

8. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2017 

9. Rozpočtové opatrenie 3/2018 

10. Rozpočtové opatrenie 4/2018 

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver   

B. Doplnenie programu: 

V prípade, že bude ukončené verejné obstarávanie zo strany BBSK k Stavebnému objektu: 

“Most na ceste III/2383 (0661) Bacúch“  do termínu obecného zastupiteľstva, bude poslancom 

obecného zastupiteľstva predložený návrh na doplnenie bodu: 

- Návrh Zmluvy o dielo s BBSK o postúpení práv a povinností týkajúcich sa 

Stavebného objektu: Splašková kanalizácia a prípojky, časť: „Kanalizácia – 

zberač BA-výtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“ 

V prípade, že predseda NR SR vyhlási deň vykonania volieb do samospráv obcí bude 

poslancom obecného zastupiteľstva predložený návrh na doplnenie bodov: 

- Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  

- Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 

2018-2022 

C. Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení 

2. Výročná správa za rok 2017 

3. Plnenie rozpočtu za rok 2017 (tabuľková zostava) 

4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017 

5. Textové poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 



6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

7. Správa hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach  

8. Rozpočtové opatrenie 3/2018  

9. Rozpočtové opatrenie 4/2018  

D. Zverejnenie materiálu:  

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

Rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh materiálov k zasadaniu – 28.06.2018. V prípade bodov, 

ktoré budú doplnené do programu, bude materiál poslancom zaslaný ihneď ako bude k dispozícii. 

E. Doručenie materiálu: 

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

doručený. Plnenie rozpočtu bude poslancom k dispozícii na obecnom zastupiteľstve. 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 21/2018       zo dňa 28.06.2018             

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch   

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 22/2018       zo dňa 28.06.2018           
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Ing. Janka Jančová za zapisovateľa zápisnice   

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

 

 

Počet všetkých poslancov:   7 

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

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

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

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

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 23/2018       zo dňa 28.06.2018           

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Peter Piliar  za predsedu návrhovej komisie,  Stanislav Jančo a Iveta Muchová za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 24/2018       zo dňa 28.06.2018           

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

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

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej 

Bystrici doručeného dňa 7.5.2018 k podnetu Ing. Jozefa Duraja na podozrenie 

z  kontaminácii  pitnej  vody a    odvádzania  odpadových    vôd    z obecného  úradu  

a z prevádzky pohostinstva Espresso Club – Stanislav Horáček. RÚVZ  o tomto podnete 

a vyjadrenie k nemu informoval inštitúcie: Obec Bacúch, Okresný úrad Brezno - odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici, 

Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. v Banskej Bystrici. 

- povinnosť obciam  vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, ktorá vyplýva 

obciam z novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

a predložiť ho Vyššiemu územnému celku do 30. júna 2018. Termín na predloženie tejto 

povinnosti bol po dohode s VUC predĺžený do ..................... 

- vytváranie nelegálnych skládok odpadov v obci, kde obec podala o tomto podnet na 

Okresný úrad Brezno – odbor starostlivosti o životné prostredie. 

- Prosba ZMOSu o sprístupnenie emailových adries poslancov zastupiteľstiev  v rámci 

Národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy za účelom 

sprístupnenia výstupov z projektových aktivít. Poslanec, v prípade záujmu nech pošle 

súhlas so sprístupnením svojej emailovej adresy na tento účel  na email obce .  

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

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

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

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 25/2018    zo dňa 28.06.2018           

 

k bodu 7.  Správa hlavného kontrolóra o členstve obce Bacúch v združeniach 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

Správa hlavného kontrolóra  o členstve obce Bacúch v združeniach. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

  

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 26/2018       zo dňa 28.06.2018       

     

K bodu 8.    Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie končiace 31.12.2017 

  

II. Schvaľuje 

 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  

b) Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 11.241,80 € vysporiadať 

nasledovne:   

a) príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce vo výške 

87.329,75 €   

b) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku rozpočtu) vo výške 1.125,00 €  

c) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 97.446,55 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce vo 

výške 91.259,95 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 27/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 9.  Rozpočtové opatrenie 3/2018  

 

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 3/2018 zo dňa 02.05.2018, ktorým sa  povoľuje 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 – povolené prekročenie  výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu, so znížením prebytku bežného hospodárenia v celkovej sume 500 eur . 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

Na základe prevedenia nevyhnutnej údržby futbalového ihriska po zimnom období a na základe 

odporúčania odborníkov je potrebné previesť prevzdušnenie a pieskovanie futbalového ihriska 

(s touto údržbou sa počítalo už minulý rok, avšak na odporúčanie odborníkov bola údržba 

presunutá na rok 2018). Keďže sme v rozpočte počítali len s nákupom piesku je potrebné urobiť 

rozpočtovú úpravu na služby s tým spojené a to prevzdušnenie a zapieskovanie 

s predpokladanou finančnou  čiastkou 500 eur. 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo 28/2018       zo dňa 28.06.2018     

 

K bodu 10.  Rozpočtové opatrenie 4/2018 

 

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 4/2018 zo dňa 01.06.2018, 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: 7 

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom  rozpočtového opatrenia sú: 

 

- presun prostriedkov v rámci funkčnej klasifikácie verejný poriadok a bezpečnosť 

(hasiči) z položky školenia na položku nákup zariadenia  (motorová píla, práčka na 

pranie hasičských hadíc) vo výške 400 eur 

- presun prostriedkov na údržbu výpočtovej techniky z prevádzky materskej školy na 

prevádzku základnej školy vo výške 100 eur. 

 

Predkladateľ: Ing. František Kán, starosta obce  



 

NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2018       zo dňa 28.06.2018        

 

K bodu 11.    Interpelácia poslancov 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  



NÁVRH  UZNESENIA 

                                                číslo .../2018       zo dňa 28.06.2018           

 

K bodu 12.    Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

Počet všetkých poslancov:  7 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


