
                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

ktoré sa bude konať dňa 25.06.2015 
 

 

 

 

 

 

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.   Informácia o činnosti obecného úradu 

7.   Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2014 

8.   Prerokovanie platu starostu obce 

9.   Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

10. VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok futbalového ihriska 

11. Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch 

12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

14. Diskusia 

15. Záver 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015            číslo 52/2015 

 

 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Prítomní poslanci:  ............................................................................................. 

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa :  ................... 

 

 

 

 

 

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

       

  Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015            číslo 53/2015 

 
 

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

určuje  

 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Stanislav Jančo a Ing. Zdenko Šándor za overovateľov zápisnice.  

                              

Prítomní poslanci:  ...................................................................   

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa : ............................ 
 

 

 

 

 

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

         

                                                                                                           Ing. František Kán                                                                                     

                                                                                                         starosta obce Bacúch 

 

 
                                                                                  

 

              



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

zo dňa 25.06.2015         číslo 54/2015 
 

 

 

 

K bodu 4. Voľba  návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

volí  

 

Mgr. Martin Duraj za predsedu návrhovej komisie, Ing. Peter Piliar a Miroslav Nikel za 

členov návrhovej komisie. 

 

                              

Prítomní poslanci:  .................................................................................   

                               

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

               proti : ............................   

               zdržali sa : .................... 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                

Ing. František Kán                                                                                         

starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015            číslo 55/2015 
 

 

 

K bodu 6.   Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

berie na vedomie 

 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom rozsahu: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Prítomní poslanci:  ..............................................................................................                                 

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

                                  

               proti : ............................   

               zdržali sa : .................... 

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                  

    Ing. František Kán                                                                                           

   starosta obce Bacúch 

 
 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

zo dňa 25.06.2015            číslo 56/2015 
 

 

K bodu 7. Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

 

I. berie na vedomie   

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2014 

c) Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z.  

 

II.  schvaľuje 

 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

Vysporiadanie schodku  rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 v sume 

178.869,22 €  zistený 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: 

 

     z  fondu rozvoja obce,   pričom   poskytnuté    prostriedkov z fondu   rozvoja vo výške    

     148.910,90 € boli použité na preklenutie  finančného  krytia  kapitálových  výdavkov   

      a  budú  predmetom   prerokovania  záverečného   účtu  za  rok  2015 ako  výdavkové   

      finančné operácie (vrátenie prostriedkov do fondu rozvoja obce). 

 

b) Usporiadanie zostatku disponibilných zdrojov vzniknutých z príjmových finančných 

operácií upravených o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR na Základnú školu v sume 

5.061,67 € , po vyňatí vo výške 36.608,93 € previesť do fondu rozvoja obce. 

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

obce vo výške 34.035,77 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  

 

  Prítomní poslanci:   .............................................................................................................   

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

                proti : ............................   

                zdržali sa : ............................ 

 

                                                                                                  Ing. František Kán 

                                                                                                  starosta obce Bacúch 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

                                              UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 

 
                                  zo dňa 25.06.2015            číslo  57/2015 

 

K bodu 8. Prerokovanie platu starostu  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa plat starostu raz ročne prerokuje 

 

Varianta č. 1 

nerozhodlo 

v zmysle  § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o zvýšení platu starostu, v dôsledku čoho 

starostovi obce patrí podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. minimálny plat  vo výške  

určenej priamo zákonom  ako súčin priemernej mesačnej mzdy pracovníka v NH 

a koeficientu podľa  počtu obyvateľov ( 858 € x 1,65) v sume  1416 € od 1.1.2015. 

 

Varianta č. 2 

rozhodlo 

v zmysle  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.  po prehodnotení náročnosti práce starostu 

a jeho výsledkov o zvýšení minimálneho platu starostu o ........  %, t. j. na sumu ............. € od 

1.1.2015.  

 

Dôvodová správa: 
     Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 253/1994 Z. z.“) obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Z citovaného ustanovenia vyplýva, 

povinnosť obecnému zastupiteľstvu prerokovať raz ročne plat starostu, a to z dôvodu prehodnotenia 

náročnosti výkonu práce starostu a jeho výsledkov.    

     Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dňa 6.3.2015 priemernú 

mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2014, ktorá je 858 € a zároveň obec 

predložila stav hospodárenia s majetkom obce v záverečnom účte za rok 2014 je aktuálne obdobie  na 

prerokovanie platu starostu obce v obecnom zastupiteľstve podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z       

    Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne (o zvýšení platu) o 

plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1,   t. j. minimálny plat starostu 

stanovený zákonom.  

     Podľa § 4 ods. 9  zákona č. 253/1994 Z. z. plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom 

podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

(Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 

 

Prítomní poslanci:  ..........................................................................                                

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

               proti :     ..........................................................................   

               zdržali sa : ............................. 
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                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 

 
zo dňa 25.06.2015            číslo  58/2015 

 

K bodu 9. Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

 

Internú smernicu  o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

 

Dôvodová správa: 

 

     NR SR bol prijatý zákon č. 307/2014   Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len 

„zákon“), ktorý zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným 

postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej 

protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 

oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti. 

 

    Zákon zároveň ukladá zamestnávateľom vytvoriť vnútorný systém vybavovania oznámení 

protispoločenskej činnosti. Jedným z vnútorných systémov vybavovania podnetov je povinnosť 

starostu obce podľa § 11 ods. 8 v spojení s § 23 ods. 2 zákona  vydať internú smernicu 

o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti, a to do 30.6. 2015. 
 (Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 
 

Prítomní poslanci:  ..........................................................................      

                            

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

 

               proti : ............................   

               zdržali sa : ..................... 
 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch  

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015           číslo 59/2015 
 

 

 

K bodu 10. VZN ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok futbalového ihriska 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. konštatuje, že 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok futbalového 

ihriska bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2015 

a na internetovej stránke obce dňa 10.06.2015  

 

II. schvaľuje 

 

v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veciach 

územnej samosprávy, návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

prevádzkový poriadok futbalového ihriska. 

 

Prítomní poslanci:    .....................................................................................   

                               

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

            proti :             .................................         

           zdržali sa :      .................................. 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015           číslo 60/2015 
 

 

 

K bodu 11. Dohoda o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

 

Dohodu o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska obce Bacúch. 

 

 

(Keďže v máji 2015 bola ukončená stavba „Rekonštrukcia futbalového ihriska v obci 

Bacúch“, ktorá bola prevažne financovaná zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu rozvoja vidieka, je obec Bacúch viazaná uvedený majetok zveľaďovať a využívať pre 

verejno-prospešné účely. To v praxi znamená, že tento majetok v období do piatich rokov od 

ukončenia projektu nemôže predať alebo prenajímať. Z tohto titulu je predložený návrh na 

uzavretie Dohody o spolupráci pri využívaní futbalového ihriska medzi obcou a Futbalovým 

klubom 09 Bacúch). 

 

Prítomní poslanci:  ................................................................................. 

                               

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

                                                 

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        .................................... 

 
 

 

 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 26.05.2015           číslo 61/2015 
 

 

 

K bodu 12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

 

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.  

 

Prítomní poslanci:  ...................................................................... 

                               

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

                                                 

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

 

UZNESENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 25.06.2015           číslo 62/2015 
 

 

 

K bodu 13. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie 

 

stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 1/2015 

 

II. schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

 

Prítomní poslanci: ................................................................................ 

                               

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

            proti :        .................................         

    zdržali sa :         .................................. 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             OBEC   

           BACÚCH 
                   

 
 

 

 

 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE BACÚCH 
 

 

 

zo dňa 26.05.2015           číslo 63/2015 
 

 

 

K bodu 14. Diskusia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

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

 

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

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

 

Prítomní poslanci:  ...................................................................... 

                               

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

                                                 

            proti :        .................................         

    zdržali sa :        ................................... 

 
 

 

 

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

 

                                                                                              Ing. František Kán 

                                                                                            starosta obce Bacúch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


