
                                                               UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   18.09.2019 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Milan Boroš, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel,  

Ján Kán 

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. Informácia o činnosti obecného úradu 

6. Zaradenie členov DHZO do funkcie hasič 

7. Informácia o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor 

inšpekcie ochrany vôd 

8. Zámer využitia obecných budov – prebytočnosť majetku 

9. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2019 

10. Rozpočtové opatrenie 4/2019  

11. Interpelácia poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver   

 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom 

2. Správa finančnej (vyraďovacej) komisie o prebytočnosti majetku obce 

3. Protokol o výsledku kontroly, Zápisnica o prerokovaní protokolu zo dňa 

06.09.2019 

4. Rozpočtové opatrenie 4/2019 

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 26.09.2019. 

 

D.   Doručenie materiálu: 

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

bude doručený. 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenia 

 

 

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

 

Uznesenie č. 73  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 74 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

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

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 75 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Miroslav Nikel za predsedu návrhovej komisie, Tomáš Medveď  a Ján Kán za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

Uznesenie č. 76 

 

K bodu 5. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- vyhodnotenie akcie osláv 745. výročia založenia obce 

- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce Bacúch v rámci projektu boli ukončené  

- otvorenie staveniska na stavebné úpravy domu smútku 

- nové projekty- detské ihrisko, cyklotrasa, rekonštrukcia vykurovania školy 

- stále prebieha monitoring kanalizácie 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 77 

 

K bodu 6.  Zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO ) do funkcie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch po absolvovaní základnej prípravy členov hasičských 

jednotiek 

  

I.schvaľuje  

zaradenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO): Richard Orovčík, Frederik 

Belko do funkcie hasič  

 

II.žiada   

v zmysle ustanovení § 5 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, starostu obce Bacúch 

vyhotoviť a doručiť zaradenie členov DHZO  do funkcie hasič . 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 78 

 

K bodu 7. Informácia o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie 

ochrany vôd 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe  

berie na vedomie   

informáciu o výsledku kontroly vykonanou IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany 

vôd ktorá bola prerokovaná protokolom a zápisnicou zo dňa 06.09.2019 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 79 

 

K bodu 8. Zámer využitia obecných budov – prebytočnosť majetku  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

I. berie na vedomie 
správu finančnej (vyraďovacej komisie) zo dňa 16.09.2019 o prebytočnosti majetku vo vlastníctve 

obce 

 

II. súhlasí 

a) s odstránením stavby, nachádzajúcej sa na ulici Hlavná, súpisné číslo 245 postavenej na 

parcele č. KNC 174 a prislúchajúcej stavby postavenej na parcele č. KNC 173, v k.ú. Bacúch  

b)  s využitím pozemku KNC 173, 174 ,175 na výstavbu  objektu pre garážovanie dopravného 

zariadenia a techniky  

 

III. odporúča starostovi obce 

zahrnúť finančné prostriedky v súlade s ods. a)  a b) do rozpočtového procesu na rok 2020.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 80 

 

K bodu 9.    Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 9-12/2019 

 

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 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  

18.9.2019 

 

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 40 % dotácie  

( vychádzajúc z jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2019 vynásobeného 

koeficientom pre záujmové vzdelávania 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok) na obdobie 

september až december 2019 pre 33 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky (jednotkový 

koeficient pre rok 2019 je 93,78  eur  na žiaka).  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

 

    Dňa 19.09.2019 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 na obdobie september  až december 

2019 v počte  detí 33.  

    Obec Bacúch vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch pre Základnú školu Beňuš, ktorá sa 

aktívne uchádza o takúto formu podpory. Pre Základnú školu Beňuš obec v rozpočte na rok 

2019 vyčleňuje na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci Bacúch 40% 

dotácie.  

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Základnú 

školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového koeficientu 

vyčísleného na žiaka  pre rok 2019 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 40% 

príspevku na obdobie september až december 2019 (jednotkový koeficient pre rok 2019 je 

93,78  eur  na žiaka) , príspevok  v sume 453,90 eur.  

 

 

Predkladateľ: ekonómka 

 

 



 

Uznesenie č. 80 

 

K bodu 10.  Rozpočtové opatrenie 4/2019 

 

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 (ďalej len zákon) rozpočtové 

opatrenie  4/2019. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Dôvodová správa: 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia  sú: 

Za bežné príjmy – poskytnutie dotácií zo ŠR na samosprávne funkcie a výkon štátnej správy 

a úprava neplnenia príjmov 

 

Za bežné výdavky: 
- Verejný poriadok a bezpečnosť  – úprava rozpočtu na dopravný servis a údržbu 

objektov  

- Ekonomická oblasť – úprava rozpočtu na údržbu ciest z titulu zakúpenia traktora  

- Bývanie a občianska vybavenosť – zamestnanie podľa § 50j o službách 

zamestnanosti, údržba priestranstiev na základe dohôd, pohonné hmoty a poistenie 

zakúpeného traktora, prehodnotenie údržby 

- Kultúra – údržba elektroinštalácie v kultúrnom dome, úprava príspevkov pre iné 

subjekty, mimoriadne členské pre Verejno-súkromné partnerstvo 

- Školstvo – úprava rozpočtu na potrebu MŠ a ZŠ, všeobecný materiál a učebné 

pomôcky a presun prostriedkov na nákup potravín 

- Sociálne zabezpečenie – presun prostriedkov na výdavky spojené s nákupom pre deti 

v hmotnej núdzi 

 

Za kapitálové výdavky – úprava rozpočtu z titulu zabezpečenia zdrojov, prehodnotenie 

realizácie kapitálových výdavkov a zabezpečenia projektovej dokumentácie pre výzvy. 

 

Za finančné operácie – pokrytie kapitálových výdavkov príjmovými operáciami a zároveň 

stornovanie nerealizovaných projektov. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové 

opatrenie č. 4/20119. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 



 

 

 

Uznesenie č. .. 

 

K bodu 11.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 


