
                                                             UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   09.12.2021 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci: Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď 
A.  K bodom :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Informácia o činnosti obecného úradu 

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

školského zariadenia na rok 2022 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

10. Návrh rozpočtu na rok 2022, orientačne na roky 2023,2024 

11. Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o. 

12. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom priestorov pre účely 

registrovaného sociálneho podniku  

13. Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom dopravnej techniky 

a náradia pre účely registrovaného sociálneho podniku 

14. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku  

15. Rozpočtové opatrenie 5/2021  

16. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Interpelácia poslancov 

18. Diskusia 

19. Záver 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom  

2. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 

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

školského zariadenia na rok 2022 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 _textová časť 

6. Návrh rozpočtu na rok 2022_tabuľková časť 

7. Zverejnenie zámeru prenajať identifikovaný hnuteľný majetok z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  

8. Rozpočtové opatrenie 5/2021 

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 – aktuálny rok 2021 – zasadanie 16.12.2021. Materiál 

v bode B bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 

 

D.   Doručenie materiálu: 

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



 Návrh na uznesenia 

 

 

 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch (volebné obdobie 2018-2022) 

 

Uznesenie č. 218 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 219 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán, Ing. Milan Boroš za overovateľov zápisnice 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 220 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Tomáš Medveď  a Ing. Zdenko Šándor za 

členov návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



Uznesenie č. 221 

 

K bodu 6. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  
správu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- od 1.12.2021 sa rozbehol projekt „Podpora opatrovateľskej služby v obci Bacúch“ 

z MPSVaR na dobu 2 rokov, 

- zvoz komunálneho odpadu bude od 1.1.2022 drahší  cca o  5% 

- pripravujeme novú dohodu o poskytovaní právnych služieb  

- kompostéry sa budú distribuovať na jar 

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

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 222 

 

K bodu 7.  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia na rok 2022 
 
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. 

12 písm. c) 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 2022 

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 webovom sídle 

obce dňa 22.11.2021 

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 2022 s účinnosťou od 1.1.2022. 

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

     Na základe § 6 ods. 12 nového písm. c) 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 vyplýva, že obec vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je povinná určiť 



výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

rok 2022 všeobecne záväzným nariadením. 

     Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia je skoncipovaný v súlade  s návrhom 

rozpočtu obce na rok 2022 a zároveň 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 dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia. 

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

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

 

Predkladateľ: starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 223 

 

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2022 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 224 
 

K bodu 9.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022, orientačne na roky 2023 

a 2024. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 225 

 

k bodu 10.  Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2022, orientačne na roky 2023-2024  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I. schvaľuje 

v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov zostavený návrh rozpočtu na rok 2022 v tomto členení: 



 

Bežný rozpočet ako prebytkový, prebytok  vo výške 27.788 € 

- v príjmovej časti               483.181 € 

- vo výdavkovej časti          470.666 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 363.289 € 

- v príjmovej časti                 15.986 € 

- vo výdavkovej časti           379.275 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 335.501 € 

 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu z fondu rozvoja vo 

výške 363.289 € 

II. berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

    V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol dňa 

22.11.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce návrh rozpočtu na rok 2022 

a orientačne na roky 2023-2024.  

     Návrh rozpočtu vytýčil priority predovšetkým v investičnej oblasti vo výške 363.289  eur, 

základom financovania investičných zámerov pre rok 2022 je fond rozvoja obce. Keďže 

niektoré dôležité priority obce boli v roku 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie pozastavené,  

ostáva i naďalej v roku 2022 jednou z hlavných priorít doriešiť kolaudáciu stávajúcej  

kanalizácie a ČOV a  zabezpečiť kontinuálne ďalšie investičné kroky pre jej pokračovanie. 

Zároveň obec pripravuje koncept na investičný zámer vo veci stavebných pozemkov pre 

výstavbu rodinných domov, vybudovanie chodníka pri dome smútku, vybudovanie 

workoutového ihriska a autobusovej zastávky pri pomníku. 

       V bežnom rozpočte okrem zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy a výkonu 

samosprávnych funkcií obce je prioritou  oprava a údržba ciest a budov v majetku obce.  Na 

originálne školstvo bude obec v rámci objemu pridelených podielových daní  doplácať cca 18 

tisíc eur. Na opatrovateľskú službu obec získala v rámci schváleného projektu „Podpora 

opatrovateľskej služby v obci Bacúch“ nenávratný finančný príspevok z MPSVaR na úväzok 

3,5 opatrovateliek, čo významnou mierou prispelo aj k prebytku bežného rozpočtu vo výške 

cca 28 tisíc eur. Obec na opatrovateľskú službu vyčlenila zo svojich zdrojov na úväzok 1,5 

opatrovateliek. 

      Aj v  roku 2022 podobne ako i v roku 2021 sa bude musieť počítať s kolísavým rozdielom 

v príjmoch na podielových daniach vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou 

covid19, čo v konečnom rozsahu bude mať vplyv na dopad v čerpaní  bežného rozpočtu.  

   Takto skoncipovaný a zostavený rozpočet na rok 2022, orientačne na roky 2023 a 2024 

zohľadňuje požiadavky a potreby obyvateľov obce a na základe toho navrhujem obecnému 

zastupiteľstvu tento schváliť. 

 

Predkladateľ:  predseda finančnej komisie 



Uznesenie č. 226 

 

K bodu 11.   Prerokovanie Zmluvy o nájme nehnuteľností – Agrospoločnosť Polomka s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

a) dohodu o pristúpení k záväzku pristupujúceho dlžníka PD Remeslo, s.r.o., ktorý 

prevzal záväzky za spoločnosť MAJA s.r.o. a Agrospoločnosť Polomka v súhrnnej 

sume 19742,09 EUR, splniť záväzok voči Obci Bacúch a to: 

- v sume 700,65 eur za daň z nehnuteľností rok 2021 a poplatok za komunálny odpad 

rok 2020, v lehote do 31.12.2021, 

- v sume 1745,60 eur za daň z nehnuteľností rok 2020 a 2021, v lehote do 31.12.2021, 

- v sume 17295,84 eur za prenájom nehnuteľností v zmysle Zmluvy o nájme, v 6 

mesačných splátkach do 30.06.2021. 

a) predĺženie Zmluvy o nájme nehnuteľností uzavretej dňa 22.01.2016 na dobu 1 roka, to 

je do 31.12.2022. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 165 zo dňa 15.12.2020 bola 

dodatkom k Zmluve o nájme nehnuteľností uzavretej dňa 22.01.2016 s Agrospoločnosťou 

Polomka s.r.o. predĺžená doba nájmu  o 1 rok to je do 31.12.2021. Jedná sa o prenájom 

pozemkov  zastavanej plochy hospodárskeho dvora Bacúch o výmere 37925 m2 

a poľnohospodárskej pôdy – trvalého trávneho porastu o výmere 146073 m2, ktoré sú vo 

vlastníctve obce. Ročná cena nájmu je 5765,28 eur. Obec tieto prenajala na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva č. 11/2016 zo dňa 21.01.2016 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu hodného zreteľa, 

ktorým je zastavanosť predmetných pozemkov stavbami vo vlastníctve Agrospoločnosti 

Polomka s.r.o., ktoré slúžia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní 

podniku ako celku v k.ú. Bacúch. 

   Keďže Agrospoločnosť Polomka s.r.o. je obci i naďalej dlžná za prenájom týchto pozemkov 

v sume 17295,84 eur a za daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad v sume 

2446,25 eur bolo nevyhnutné prerokovať ďalší prenájom týchto pozemkov od 1.1.2022 so 

zástupcami spoločnosti, Agrospoločnosť Polomka s.r.o. navrhla vysporiadať podlžnosti 

splátkovým kalendárom s prísľubom, že zároveň bude platiť aj bežné nájomné v zmysle 

nového dodatku k zmluve  o nájme nehnuteľností s dobou predĺženia do 31.12.2022. 

 

Vzhľadom na uvedené odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby prerokovalo návrh na 

splátkový kalendár a predĺženie zmluvy do 31.12.2022 a zároveň aby prihliadlo nato, že 

v čase mimoriadnej situácie musela spoločnosť riešiť mnohé negatívne dopady týkajúce jej 

finančného hospodárenia. 

  

Predkladateľ: Ing.  Michal Chovanec 

 



Uznesenie č. 227 

 

K bodu 12.   Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom priestorov pre účely 

registrovaného sociálneho podniku  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti OH Bacúch, s.r.o., registrovaný 

MPSVaR SR pod č. 447/2021_RSP dňa 17.08.2021 ako integračný sociálny podnik, 

zastúpený konateľom Ing. Michalom Chovancom zo dňa 31.08.2021 

schvaľuje 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991. Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného 

majetku obce  ako formu investičnej pomoci pre registrovaný sociálny podnik na účely 

zriadenia administratívnych priestorov (bývalá pošta) a priestorov pre garážovanie 

pracovných dopravných strojov a techniky a skladovanie materiálu (garáž kultúrneho domu), 

špecifikovaných v znaleckom posudku č. 7/2021 zo dňa 10.10.2021 vypracovaného Ing. 

Hebeňom, s dobou nájmu na 10 rokov od 1.1.2022 do 31.12.2031 (s ukončením nájomného 

vzťahu aj dohodou), v cene nájmu 600 eur/kalendárny rok. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle §9 ods. 9 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov môže obec prenechať do nájmu svoj nehnuteľný majetok registrovanému 

sociálnemu podniku ako formu investičnej pomoci.  

    Podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa investičná pomoc poskytuje na účel podpory investície, ktorú 

je možné poskytnúť aj vo forme nájmu nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu 

nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom. 

 

Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. sa poskytuje nájomnou 

zmluvou podľa osobitných predpisov (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)  pričom 

povinnou náležitosťou nájomnej zmluvy je: 

1.hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom, 

2.dohodnutá cena nájmu, 

3.doba nájmu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov, 

4.záväzok nájomcu, že neprenechá prenajímanú nehnuteľnosť do užívania inej osobe, 

5.záväzok nájomcu, že na prenajatej nehnuteľnosti nezriadi stavbu. 

Prílohou k zmluve je znalecký posudok o stanovení hodnoty nájmu nehnuteľnosti. 
Zánikom alebo zrušením nájomcovho štatútu registrovaného sociálneho podniku zaniká aj 

nájomná zmluva. 

  Na základe uvedeného navrhujem poskytnúť investičnú pomoc registrovanému sociálnemu 

podniku OH Bacúch, s.r.o. formou nájmu priestorov pre účely zabezpečenia prevádzky 

sociálneho podniku a to na dobu 5 rokov,  v cene 600 eur/kalendárny rok. 

 

Predkladateľ: starosta obce  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/#paragraf-17.odsek-1.pismeno-f


 

Uznesenie č. 228 

 

K bodu 13.   Žiadosť OH Bacúch s.r.o., registrovaný podnik, o prenájom dopravnej techniky 

a náradia pre účely registrovaného sociálneho podniku   

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe žiadosti OH Bacúch, s.r.o., registrovaný 

MPSVaR SR pod č. 447/2021_RSP dňa 17.08.2021 ako integračný sociálny podnik, 

zastúpený konateľom Ing. Michalom Chovancom zo dňa 31.08.2021 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  

zámer prenajať hnuteľný majetok obce  (identifikovaný dlhodobý a krátkodobý majetok 

v celkovej obstarávacej hodnote 108.284,90 eur) do nájmu žiadateľa OH Bacúch, s.r.o., 

registrovaný sociálny podnik, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2 

písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce najmenej po dobu 15 

dní pred schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom (vyvesený dňa 31.08.2021 

a zvesený dňa 23.9.2021) 

I I .  r o z h o d l o  

podľa § 9 ods. 2 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  

prenájom hnuteľných vecí zadefinovaných v bode I. tohto uznesenia,  a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že  predmetné hnuteľné veci,  ktoré sú 

predmetom prenájmu Žiadateľ využije na poskytovanie komunálnych služieb v obci Bacúch 

ako  určitú formu investičnej pomoci pre  registrovaný sociálny podnik – integračný podnik 

OH Bacúch, s.r.o., s dobou nájmu na 10 rokov  od 1.1.2022 do 31.12.2031, v cene nájmu 

2400 eur/kalendárny rok. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 229 

 

K bodu 14.    Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I.konštatuje  

že starostovi obce Bacúch Ing. Michalovi Chovancovi zostala nevyčerpaná dovolenka za rok 

2020 v počte 7 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2021, pretože zabezpečoval 

neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy  

II.rozhodlo  

v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť Ing. Michalovi 

Chovancovi starostovi obce Bacúch náhradu platu za 7 dní nevyčerpanej dovolenky  

III. odporúča 

starostovi obce Bacúch Ing. Michalovi Chovancovi, aby priebežne informoval obecné 

zastupiteľstvo o možnosti čerpania svojej nevyčerpanej dovolenky, na ktorú mu vznikol nárok 



v roku 2021 (v počte 25 dní) tak, aby podľa možnosti túto vyčerpal v období počas sviatkov 

Troch kráľov, Veľkonočných a letných prázdnin,  v priebehu roka 2022.   

 

Dôvodová správa: 

 

 Starosta obce podľa ustanovení  § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

vykonáva verejnú funkciu, ktorá sa nevykonáva v pracovno-právnom vzťahu, to znamená, že 

nie je zamestnancom obce. Dovolenka sa má v prvom rade čerpať na zotavenie, regeneráciu 

a oddych. Podstatou dovolenky nie je mať finančný prospech.  

     Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu 

funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis,  t. 

j. Zákonník práce. To znamená, že nie všetky ustanovenia, viažuce sa na dovolenku sa 

u starostu uplatnia.  

     Z dôvodu, že starostovi nemá kto určiť čerpanie dovolenky, je v § 2 ods. 2 druhá veta 

zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov umožnené jej preplatenie, a to len 

v prípade, ak ju starosta nemôže vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka  (t. j. 

roka 2021) a za predpokladu, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

     Podľa § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka práce starostovi obce vznikol  nárok na dovolenku 

v roku 2020 v počte  25 dní, túto čerpal v období od 19.11.2021 do 30.11.2021 v rozsahu 8 

dní a vykonal uzávierku čerpania dovolenky do konca kalendárneho roka, a to záväzným 

podpisom čerpania dovolenky dňom nasledujúcim po dni od jeho prerokovania na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, to je od 17.12.2021 do 31.12.2021, kde bude čerpať 10 dní 

dovolenky. Teda k 31.12.2021 nevyčerpá celkom 7 dní dovolenky na ktorú mu vznikol nárok 

v roku 2020 a túto už nemohol vyčerpať do konca roka 2021 pre neodkladné úlohy súvisiace 

s výkonom samosprávnej pôsobnosti ako i s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy, 

hlavne v čase zabezpečovania záležitostí počas núdzového stavu ako i mimoriadnej situácie. 

 

     Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce 

Bacúch schváliť starostovi obce náhradu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020, ktorú nebolo 

možné vyčerpať ani do konca roka 2021  v rozsahu 7 dní, nakoľko mu vznikol nárok na 

dovolenku za rok 2020 a zároveň nemohol vyčerpať túto dovolenku ani do konca budúceho 

kalendárneho roku z vyššie uvedených dôvodov. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

 

Uznesenie č. 230 

 

K bodu 15. Rozpočtové opatrenie 5/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie  

5/2021 



Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

Ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona o rozpočtových 

pravidlách – presun, povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov na základe týchto 

opatrení: 

Za bežný rozpočet: 

- úprava výdavkov na Základnú školu v rámci dohodovacieho konania (požiadali sme 

o dofinancovanie na osobné náklady, odstupné, tovary a služby vo výške 13860 eur) 

- preplatenie dovolenky starostovi obce v sume 1200 eur vrátane odvodov, 

- odmeny opatrovateľom v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2021 v sume 400 eur, 

- úpravy týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy – dotácie na vojnové hroby, sčítanie 

obyvateľov, na predškolskú výchovu a ochranné prostriedky. 

 

Predkladateľ: ekonómka 

Uznesenie č. 231 

 

K bodu 16.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2022: 

17.02.2022 o 17:00 hod. (správa o kontrolách za predchádzajúci rok, správa o majetku, 

dotácie), 21.04.2022 o 18:00 hod.(vyhodnotenie Komunitný plán), 23.06.2022 o 18:00 hod. 

(záverečný účet, konsolidácia), 22.09.2022 o 18:00 hod., 30.11.2022 o 17:00 hod. 

(ustanovujúce zasadnutie), 15.12.2022 o 17:00 hod. (rozpočet, VZN, plán pracovnej činnosti 

kontrolóra). 

(konané vo  štvrtok v mesiacoch:  2, 4, 6, 9, 11, 12) 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

Uznesenie č. ... 

K bodu 17.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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



 

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

 

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

 

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

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

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

 


