
                                                            UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   17.04.2019 

 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel 

Ostatní zúčastnení:  Ing. Janka Jančová, Romana Molentová 

 

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. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018 

7. Informácia o činnosti obecného úradu 

8. Informácia o návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

9. Informácia o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, 

Obcou Bacúch a Strabag, s.r.o. 

10. Informácia o zriadení Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa v priestoroch 

Základnej školy Bacúch (zmluva o nájme) 

11. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom (vyhlásenie) 

12. Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch 

13. Dohoda o urovnaní – firma Geotip Juraj Gáborík 

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

15. Menovanie veliteľa DHZO Bacúch  

16. Určenie pravidiel pri zamestnávaní opatrovateľov  

17. Dodatok k smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel 

(príloha č.1 smernice)  

18. Rozpočtové opatrenie 1/2019 

19. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

20. Interpelácia poslancov 

21. Diskusia 

22. Záver   

 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom  

2. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018 

3. List Slovenskej pošty, a.s. – návrh na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

4. Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch 

5. Návrh  Dohody o urovnaní medzi Obcou Bacúch a Geotip –Juraj Gáborík 

6. Dôvodová správa k urovnaniu záväzku voči firme Geotip – Juraj Gáborík 

vypracovaná advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners 

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



8. Vyúčtovanie spotreby phm za rok 2018 – Fabia (tabuľka) 

9. Dodatok č. 1 k smernici pre organizáciu a vedenie motorových vozidiel  

10. Rozpočtové opatrenie 1/2019 

11. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

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 

2019 – zasadanie 25.04.2019. 

 

D.   Doručenie materiálu: 

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

bude doručený. 

 

 



 

Návrh na uznesenia 

 

 

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

 

 

Uznesenie č. 46  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 47 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán, Miroslav Nikel za overovateľov zápisnice.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 48 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie, Ján Kán a Ing. Milan Boroš za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  



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

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

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

 

Uznesenie č. 49 

 

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra o správe pohľadávok obce za rok 2018 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 50 

 

K bodu 7. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- zápis z pracovného stretnutia ohľadom dodávky pitnej vody zo dňa 02.04.2019 

- prípravné činnosti spojené so začatím stavebných prác  hasične a domu smútku 

- zámer obce na riešenie lokality pre výstavbu rodinných domov 

- zamestnanie pracovníkov na výkon manuálnej činnosti pre údržbu majetku obce 

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

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

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

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 51 

 

K bodu 8. Informácia o návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

a) informáciu o stanovisku Slovenskej pošty a.s. - návrh na zrušenie Pošty Partner 

Bacúch listom zo dňa 5.3.2019 z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy k 30.04.2019 

b) nesúhlasné stanovisko Obce Bacúch s návrhom na zrušenie Pošty Partner Bacúch 

listom zo dňa 15.3.2019 



c) vyžiadanie stanoviska Ministerstva dopravy a pôšt k návrhu na zrušenie Pošty Partner  

Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 52 

 

K bodu 9. Informácia o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, 

Obcou Bacúch a Strabag, s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 
informáciu o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, Obcou Bacúch 

a Strabag, s.r.o. vo veci realizácie verejnej stavby prepojenia kanalizácie z dôvodu, že tlakové potrubie 

kanalizácie je existujúce.  

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 53 

 

K bodu 10. Informácia o zriadení Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa v priestoroch 

Základnej školy Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

a) informáciu, že zriaďovateľ ZUŠ Obec Heľpa požiadala MŠVVŠ o zaradenie 

Elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch Základnej školy Bacúch do registra sietí 

škôl, 

b) z titulu zriadenia Elokovaného pracoviska ZUŠ v priestoroch Základnej školy Bacúch 

by bol od nového školského roka 2019/2020 k dispozícii žiakom školy výtvarný aj 

hudobný smer, 

c) súčasťou zriadenia pracoviska je návrh Zmluvy o bezplatnom nájme učební, ktorý 

bude predložený na obecné zastupiteľstvo až po zaradení pracoviska do sieti škôl. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 



Uznesenie č. 54 

 

K bodu 11. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

vyhlasuje ,  že  

na pozemkoch, parcely CKN 918, 919/3, 919/5, v k.ú. Bacúch, na ktorých je v súčasnosti  

zrekonštruované futbalové ihrisko, bolo toto vybudované v 50. rokoch 20. storočia bývalým 

Miestnym národným výborom v Bacúchu a slúžilo predovšetkým pre potreby futbalovej 

činnosti pre Telovýchovnú jednotu Bacúch.  

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

       Obec Bacúch už od kolaudácie (máj 2015) novo zrekonštruovaného futbalového ihriska 

vyvíja úsilie o majetkovo – právne doriešenie pozemkov na ktorých sa areál futbalového 

ihriska nachádza. Na poslednom rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom, regionálnom 

odborom Banská Bystrica bola obec Bacúch usmernená, že k žiadosti o protokolárny prevod 

predmetných pozemkov okrem pozemkov zastavaných stavbami, je potrebné vyhlásenie 

obecného zastupiteľstva, že pozemky na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko boli tieto 

využívané v súvislosti  s telovýchovnými aktivitami a že na týchto pozemkoch bolo 

vybudované ihrisko už pred jeho rozsiahlou rekonštrukciou. Vznik futbalového ihriska podľa 

vedomostí možno datovať do 50. rokov minulého storočia a jeho vybudovanie bolo 

uskutočnené pod záštitou bývalého Miestneho národného výboru v Bacúchu. 

     Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu takéto vyhlásenie prijať 

uznesením, aby v konečnom dôsledku došlo k majetkovo – právnemu vysporiadaniu 

pozemkov na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko.  

 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 55 

 

K bodu 12. Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch  účinnosťou od 

1.5.2019. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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



Dôvodová správa: 

 

  Poskytovanie reklamnej činnosti je v neziskových organizáciách len prostriedkom na 

zabezpečenie ich cieľov, nie je poslaním neziskových organizácií. Do konca roka 2017 príjmy 

z reklamy nebolo možné považovať za príjmy oslobodené od dane, boli teda vždy súčasťou 

základu dane z príjmov. Od roku 2018 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodzuje 

príjmy z reklám u vybraných typov právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo 

nezriadených na podnikanie, pre oslobodenie však musia byť splnené určité zákonom 

stanovené podmienky v § 13 ods. 1 písm. g) ZDP. 

V nadväznosti na zavedenie oslobodenia príjmov sa v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov 

rozdelili daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie na dve skupiny: 

a. prvú skupinu tvoria občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

b. druhú skupinu tvoria ostatné formy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na 

podnikanie, ako napr. záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, 

štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, obce, rozpočtové organizácie a 

príspevkové organizácie a pod. 

Oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy vymedzené v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z 

príjmov sa vzťahuje na prvú skupinu daňovníkov.  

 

   Nakoľko inštitút § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov umožnil 

občianskym združeniam využívať príjmy z reklamy ako oslobodené príjmy od dane, pokiaľ 

ich budú využívať na zabezpečenie svojich výdavkov v zmysle ich neziskového charakteru,  

odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť takýto dodatok k zmluve, ktorý umožní 

futbalovému klubu  využívať areál ihriska aj na reklamnú činnosť, čim sa podporí rozvoj 

športu v obci. 

 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 56 

 

K bodu 13. Dohoda o urovnaní – firma Geotip Juraj Gáborík 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

Dohodu o urovnaní medzi Obcou Bacúch a firmou Geotip – Juraj Gáborík. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

    

Uznesenie č. 57 

 

K bodu 14. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4777853&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2970013&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4777853&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4777853&f=3


berie na vedomie 

Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce zo dňa 

17.04.2019 z titulu preskúmania „Oznámení funkcií, zamestnaní činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov“. 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

    

Uznesenie č. 58 

 

K bodu 15.  Menovanie veliteľa DHZO Bacúch  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie 
oznámenie Jaroslava Baboľa listom zo dňa 13.03.2019 o vzdaní sa funkcie veliteľa DHZO 

Bacúch 

II. menuje 

v zmysle § 33 ods. 4) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov na návrh starostu obce za veliteľa DHZO Bacúch Ivana Molčana 

III. odporúča 

starostovi obce  vystaviť veliteľovi DHZO Bacúch menovací dekrét s účinnosťou odo dňa 

menovania do funkcie. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 59 

 

K bodu 16.  Určenie pravidiel pri zamestnávaní opatrovateľov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
návrh interného predpisu starostu obce, ktorým sa určujú pravidlá pri zamestnávaní 

opatrovateľov zamestnaných na dobu neurčitú a dopĺňaní úväzkov opatrovateľov v obci 

Bacúch s účinnosťou od 1.5.2019. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 



Dôvodová správa: 

 

      V súčasnosti v obci Bacúch to je k 1.4.2019 pracujú 2 opatrovateľky na plný úväzok. 

V priebehu roka 2018 a začiatkom roka 2019 odišli z titulu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. 

b) Zákonníka práce pre nadbytočnosť 4 opatrovatelia.  Jedná sa o opatrovateľov, ktorí 

pracovali v obci viac ako 5 rokov menej ako 8 rokov. Záujem klientov  o opatrovateľskú 

službu nie je možné odhadnúť, takže obec ako zamestnávateľ v súčasnosti nevie pružne 

reagovať na súčasný dopyt klientov o poskytnutie opatrovateľov formou terénnej služby. 

       Z titulu nastavenia pružnejšieho mechanizmu medzi počtom opatrovateľov a ich dopytom 

na strane klienta, starosta obce navrhuje, aby opatrovateľ mal maximálne 3,5 až 4 hodinový 

úväzok na 1 opatrovaného. V praxi to znamená, že pri potrebe klienta s počtom hodín vyšším 

ako 5 hodín denne sa budú striedať u tohto opatrovaného 2 opatrovatelia. Touto formou sa 

môžu opatrovatelia aj v prípade potreby zastupovať a obec zároveň pri úmrtí opatrovaného 

dokáže pružnejšie dopĺňať kratšie úväzky opatrovateľov.  V súčasnosti obec nedokáže vykryť 

7,5 hodinový denný úväzok opatrovateľovi a tak je v zmysle Zákonníka práce povinná dať mu 

výpoveď.  Toto má negatívny dopad na rozpočet obce a zároveň nerieši problém ďalšieho 

vstupu zamestnancov vzhľadom na potreby klienta v budúcnosti. 

      Na základe uvedeného, chcem požiadať obecné zastupiteľstvo, aby vzalo na vedomie 

návrh interného predpisu týkajúceho sa pravidiel zamestnávania opatrovateľov zamestnaných 

na dobu neurčitú s platnosťou od 1.5.2019 a to nasledovne: 

1. opatrovateľ, ktorému bol pridelený 1 klient, bude mať stanovený hodinový úväzok 

maximálne 4 hodiny denne, 

2. opatrovateľ, ktorému boli pridelení 2 klienti, môže spĺňať podmienku plne 

zamestnaného s rozvrhnutím pracovného času na 4 hod. a 3,5 hod. denne pre každého 

klienta zvlášť (poprípade kombináciou nižšieho pracovného času) 

3. obec neprideľuje na 1 opatrovateľa 3 klientov 

4. opatrovatelia, korí pracujú v tej istej domácnosti sú povinní sa v prípade potreby  

(dovolenky, ošetrenie, dočasné ochorenie ap.) zastupovať tak, aby v rámci svojho 

časového rozvrhu vykonali pre klienta najpotrebnejšie pracovné úkony  

5. opatrovatelia, ktorí budú čerpať dovolenky a zamestnávateľ ich z prevádzkových 

dôvodov nedokáže u klienta zastupovať, môžu nastúpiť na dovolenku až po oznámení 

klientovi najmenej 3 dni vopred, aby si klient mohol včas zabezpečiť opatrovanie zo 

strany rodinných príslušníkov. 

 

Predkladateľ:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

Uznesenie č. 60 

 

K bodu 17.  Dodatok k Smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

dodatok č. 1 k Smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel, ktorou sa 

mení Príloha č. 1 – Prevádzkové normy spotreby pohonných látok. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

Dôvodová správa: 

 

      Na základe vyúčtovania pohonných hmôt motorového vozidla Škoda Fabia za rok 2018 

bola vyúčtovaná nadspotreba pohonných hmôt o 86,36 litrov, čo predstavuje za odjazdené km 

5113 km priemernú skutočnú spotrebu pohonných hmôt 8,3 litrov/100 km. Normovaná 

spotreba na osobné motorové vozidlo je určená v technickom preukaze 6,7 litrov/100 km. 

Táto norma je premietnutá aj v smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových 

vozidiel (ďalej len smernica) v prílohe č. 1 ako doposiaľ platná jednotná spotreba pre určenie 

skutočnej spotreby motorového vozidla Fabia.   

     Keďže osobné auto v praxi prevažne zabezpečuje pracovné záležitosti pri pomalej jazde 

v obci ako aj s s častým používaním prívesného vozíka, je nevyhnutné prispôsobiť aj normu 

na podmienky v praxi. Na základe uvedeného navrhujem, aby príloha č. 1 smernici bola 

pozmenená v časti týkajúcej sa základnej mernej normy spotreby osobného vozidla Škoda 

Fabia nasledovne: 

-spotreba určená pri jazde mimo obec:   6,7  litrov/100 km 

-spotreba určená pri jazde v obci:           7,5  litrov/100 km 

-spotreba určená pri jazde v obci s prívesným vozíkom:   8,3  litrov /100 km. 

 

Predkladateľ:  Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 61 

 

K bodu 18.  Rozpočtové opatrenie 1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 30 zo dňa 13.12.2018, ktorým 

bol určený rozsah právomoci vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce do výšky 1.500 eur 

rozpočtovým opatrením,  

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 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 celkového 

rozpočtového hospodárenia  v celkovej sume 1.200 eur. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

      Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

 

Zvýšené náklady na školenie zamestnancov obecného úradu a tiež úprava rozpočtu na 

všeobecný materiál (kancelárske potreby, toner ap.) pre Základnú školu Bacúch. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 

 

Uznesenie č. 62 

 

K bodu 19.  Rozpočtové opatrenie 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2019, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

povolené prekročenie výdavkov a príjmov,  v celkovej sume 8.553 eur. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

V príjmovej časti: 

- prognóza zverejnená na stránke Ministerstva financií  – východiskové štatistické údaje 

a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2019 obec Bacúch 

dosahuje podiel v sume 305.651 eur  

- príjem zo ŠR na voľby do európskeho parlamentu v sume cca 850 eur 

Vo výdavkovej časti: 

- zvýšené náklady na cestovné v súvislosti s pracovnými cestami  o 500 eur, 

- voľby do Európskeho parlamentu financované zo ŠR, cca 850 eur, 

- náklady na údržbu elektroinštalácie v objekte vybavenosti v sume 1.500 eur, 

- vyššie náklady na vývoz žumpy a poistenie ihriska o 38 eur, 

- v súlade  s Dohodou o urovnaní vo veci záväzku na zaplatenie za geodetické 

zameranie futbalového ihriska v sume 2.565 eur, 

- operatívny prenájom tlačiarne pre potreby materskej školy a základnej školy 300 eur, 

- údržba zábradlia na schodišti v budove základnej školy a drobné údržby k tomu 

v sume 1.300 eur, 

- z kapitálových výdavkov na stavebný dozor pri stavebných úpravách na dome smútku 

v sume 1.500 eur. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 



 

 

Uznesenie č. .. 

 

K bodu 20.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 


