
                                                             UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

spojená s prípravou návrhu rozpočtu 

 

 

Uzávierka vykonaná dňa:   20.11.2019 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Zdenko Šándor, Stanislav Jančo, Miroslav Nikel, Ing. Milan 

Boroš, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď 

Zúčastnení zamestnanci obecného úradu:  

Ing. Janka Jančová, Romana Molentová, Marta Zlúkyová 

 

A.  K bodom :  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 

6. Prehodnotenie nedokončených investícií – zmarené investície 

7. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

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

školského zariadenia na rok 2020 

9. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2020 

10. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2020 

11. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev farnosť Bacúch o príspevok na rok 2020 

12. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2020 

13. Žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o príspevok na rok 2020 

14. Žiadosť Priateľov športu o príspevok na rok 2020 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

16. Návrh rozpočtu na rok 2020, orientačne na roky 2021,2022 

17. Rozpočtové opatrenie 5/2019 

18. Prerokovanie platu starostu obce 

19. Návrh na odmenu poslancovi obecného zastupiteľstva 

20. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 

21. Interpelácia poslancov 

22. Diskusia 

23. Záver 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 
1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom  

2. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 

3. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

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

školského zariadenia na rok 2020 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 _tabuľková časť 

7. Rozpočtové opatrenie 5/2019 

8. Správa finančnej komisie zo dňa 4.12.2019 



 

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 11.12.2019. 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 

 

 

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

 

Uznesenie č. 93  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 94 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Stanislav Jančo, Tomáš Medveď za overovateľov zápisnice 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 



Uznesenie č. 95 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milan Boroš, Ján Kán za členov 

návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 96 

 

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2020 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Uznesenie č. 97 

 

K bodu 6. Prehodnotenie nedokončených investícií – zmarené investície 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe návrhu finančnej (vyraďovacej, škodovej) 

komisii zo dňa 4.12.2019 

rozhodlo 

o zrušení prác na rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku v celkovej hodnote 

34.080,40 eur a jeho  odpísania z majetku obce ako zmarenej investície. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 



Dôvodová správa: 

 
        Finančná komisia dňa 4.12.2019 vykonala dokladovú inventúru nedokončených investícií za 

účelom prehodnotenia ich použiteľnosti. Jedná sa prevažne o projektovú dokumentáciu  ktorá 

v súčasnosti vzhľadom na svoju zastaranosť a nevyužiteľnosť neplní už investičný zámer: Bytový dom 

– Prestavba Bacúch, projekt stavby 4/1997 v investičnej hodnote 24.594,44 Eur, Vodovod Bacúch 

Predĺženie k časti obce stanica  9/2001 a 4/2009 v investičnej hodnote 2.234,82 Eur, Územný plán 

obce Bacúch – návrh upravený po pripomienkovaní v 9/2009 v investičnej hodnote 4.573,75 Eur, 

Projekt – Otočka Mlyn v investičnej hodnote 1.709,63 Eur a zameranie Motorest a ZŠ v investičnej 

hodnote 967,76 Eur. 

      Zmarenými investíciami treba rozumieť rozhodnutie o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní 

obstarávaného dlhodobého majetku a z účtovného hľadiska sa považuje za mimoriadny úbytok 

majetku, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci výkonu hospodárskej činnosti. 

      Na základe uvedeného finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že uvedený 

majetok v rozostavanosti v celkovej  investičnej hodnote  34.080,40 Eur odpíše z majetku obce ako 

zmarenú investíciu. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

Uznesenie č. 98 

 

K bodu 7. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle              

§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

a v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 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 Bacúch dňa 20.11.2019 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

Počet všetkých poslancov:    7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 

Dôvodová správa: 

 

     Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách. Zákonný zástupca dieťaťa je 

povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zmysle  

školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorým boli ustanovené náležitostí zápisu detí na plnenie 



povinnej školskej dochádzky a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas 

zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením. 

 

     Jednou z povinností zriaďovateľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec je podľa                        

§ 20 ods. 3 školského zákona učiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky. Starosta obce v spolupráci s riaditeľom základnej školy určili dni a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 

2020/2021  na deň 20.04.2020 v čase od 14:00 do 16:00 hod.. 

 

V dôsledku vyššie uvedených skutočností a  keďže do lehoty pripomienkovania to je do 

4.12.2019 neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu nariadenia, odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

 

     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. 99 

 

K bodu 8.  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia na rok 2020 
 
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 2020 

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 20.11.2019 

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 2020 

 

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 2020 všeobecne záväzným nariadením. 

     Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia je skoncipovaný v súlade  s návrhom 

rozpočtu obce na rok 2020 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. 

 V dôsledku vyššie uvedených skutočností  a  keďže do lehoty pripomienkovania to je do 

4.12.2019 neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu nariadenia odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

     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. 100 

 

   K bodu 9. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia Futbalový klub 09 Bacúch podanej dňa 25.09.2019 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky 

spojené s jeho činnosťou  na rok 2020 vo výške 9.000  €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 

     Dňa 25.09.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

občianskeho združenia Futbalový klub 09 Bacúch o finančný príspevok na činnosť klubu na 

rok 2020 vo výške 10.000 Eur. Futbalový klub svoju žiadosť okrem iného zdôvodňuje, že 

v súčasnosti vedie mužstvo V. ligy mužov a zároveň že je viazaný podľa pravidiel 

futbalového zväzu viesť mládežnícke mužstvo (vedie mužstvo mladších žiakov TJ Polomka, 

ktorí sú na hosťovaní v FK 09 Bacúch).  Základom pre financovanie činnosti futbalovej 

súťaži je garancia pokrytia nákladov na platby futbalovým zväzom vo výške 5.000 eur. Ďalej 

je potrebné zabezpečiť:  prenájom telocvične a umelej trávy vo výške 1.000 eur a prepravu vo 

výške 4.000 eur. Prestupy a hosťovanie si futbalový klub zabezpečí vo svojej réžii.  

    Finančná komisia posúdila žiadosť FK a navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 

poskytnutie príspevku vo výške 9.000 eur v nasledovnom poradí: 1. platieb futbalových 

zväzov, 2. prenájom šatní a trávnika, 3.  prepravu. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 



 

 

Uznesenie č. 101 

 

   K bodu 10. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok  na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia Folklórna skupina Bacúšan podanej dňa  25.09.2019 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  

spojené s 85. výročím založenia Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2020 vo výške 2.500 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

   Dňa 25.09.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

občianskeho združenia Folklórna skupina Bacúšan o finančný príspevok na bežné výdavky 

spojené s 85. výročím založenia folklórnej skupiny.  Jedná sa o zakúpenie krojového 

vybavenia, služieb  spojených s prípravou a zabezpečením vystúpenia pri tejto príležitosti a  

zabezpečenie záznamu z vystúpenia na elektronické médium a propagáciu s tým spojenú  vo 

výške 2.500 Eur.  

   Finančná komisia posúdila žiadosť FS a navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 

poskytnutie príspevku vo výške 2.500 Eur na pokrytie nákladov spojených s prípravou, 

zabezpečením a propagáciou 85. výročia založenia folklórnej skupiny Bacúšan.  

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

Uznesenie č. 102 

 

K bodu 11.    Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bacúch o príspevok na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bacúch podanej dňa  27.09.2019 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Rímskokatolícku cirkvi farnosť Bacúch na bežné 

výdavky  spojené s opravou vonkajšieho muriva rímskokatolíckeho kostola sv. Jozefa 

v Bacúchu vo výške 4.000 €. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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



 

 Dôvodová správa: 

 

    Dňa 27.09.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bacúch o finančný príspevok na opravu  vonkajšieho muriva 

rímskokatolíckeho kostola sv. Jozefa v Bacúchu z dôvodu jeho poškodenia následkom 

zavlhnutia obvodového muriva. 

   Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa v Bacúchu bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 

v roku 1963 a je  kultúrnou dominantou obce. Vzhľadom na uvedené je i v záujme obce, aby 

sa zúčastňovala aktivít za účelom  obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva. 

  Na základe uvedených skutočností finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

schváliť  žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 4.000 Eur. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

Uznesenie č. 103 

 

K bodu 12.    Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti Rodičovského združenia Hron podanej dňa  20.11.2019 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Rodičovské združenie Hron na bežné výdavky  

spojené s prípravou a zabezpečením rôznych  vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 

zameraných na prácu s deťmi a mládežou na rok 2020 vo výške 900 €. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

 Dôvodová správa: 

 

    Dňa 20.11.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

občianskeho združenia Rodičovské združenie Hron so sídlom Beňuš o finančný príspevok na 

záujmovú a mimoškolskú činnosť detí navštevujúcich Základnú školu Beňuš.  

   Obec Bacúch má s obcou Beňuš zriadený spoločný školský obvod a v súčasnosti Základnú 

školu Beňuš navštevuje 33 detí s trvalým pobytom v obci Bacúch, ktorí si plnia povinnú 

školskú dochádzku na 2. stupni Základnej školy Beňuš.  

  Rodičovské združenie Hron združuje občanov prevažne rodičov a svojim poslaním sa 

zameriava na zvyšovanie kvality výučby a všestranný rozvoj osobnosti žiakov navštevujúcich  

Základnú školu Beňuš. Občianske združenie sa uchádza o príspevok na rok 2020  vo výške 

900 eur s cieľom rozvoja vzdelávacích, rôznych kultúrnych a športových aktivít zameraných 

na prácu s deťmi a mládežou (prednášky, besedy, súťaže, workshopy a návšteva kultúrnych 

a športových zariadení). 

 Rodičovské združenie Hron spĺňa podmienku ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v z.n.p. o poskytnutí dotácie, nakoľko svojou pôsobnosťou 

zastrešuje spoločný školský obvod a tým poskytuje služby aj našim obyvateľom obce.  



  Na základe uvedených skutočností finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

schváliť  žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 900 Eur. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

Uznesenie č. 104 

 

   K bodu 13. Žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o príspevok na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia ŠK BCF Dukla Banská Bystrica podanej dňa  02.12.2019 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠK BCF Dukla Banská Bystrica na bežné výdavky  

spojené so zabezpečením tréningovej činnosti a účasti detí na súťažiach v chôdzi na rok 2020 

vo výške 500 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

   Dňa 02.12.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

občianskeho združenia ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o finančný príspevok na bežné 

výdavky spojené s tréningovou činnosťou a účasťou detí na športových súťažiach v chôdzi 

priebehu roka 2020 (cestovné, štartovné, stravné). V súčasnosti ŠK v našej Základnej škole 

zabezpečuje profesionálneho trénera na prípravu detí na atletické súťaže v chôdzi s počtom 

detí 8 s možnosťou zúčastňovať sa na súťažiach : Žiacka chodecká liga, Banskobystrický 

chodecký míting, O pohár Mateja Tótha,  Dudinská 50tka ap. 

   Na základe uvedených skutočností finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

schváliť  žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o poskytnutie príspevku vo výške 500 Eur. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

 

 

Uznesenie č. 105 

 

   K bodu 14. Žiadosť Priateľov športu  Bacúch o príspevok  na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného 

nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe 

žiadosti občianskeho združenia Priateľov športu Bacúch podanej dňa  27.09.2019 

berie na vedomie 

rozhodnutie  starostu obce o poskytnutí finančných prostriedkov pre Priateľov športu Bacúch 

na bežné výdavky  spojené s prípravou a zabezpečením športových podujatí na rok 2020 vo 

výške 300 €. 

 



Počet všetkých poslancov: 7 

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

   Dňa 27.09.2019 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť 

občianskeho združenia Priateľov športu Bacúch o finančný príspevok na bežné výdavky 

spojené s  prípravou a zabezpečením športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 

2020 v obci Bacúch  vo výške 300 eur.  Jedná sa o drobné nákupy na vecné dary súťažiacim 

a drobného materiálového vybavenia.  

   Starosta obce v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce ako i odporučením finančnej komisie, 

kde do výšky 332 Eur rozhoduje o poskytnutí dotácie starosta obce, rozhodol o poskytnutí 

príspevku pre Priateľov športu Bacúch vo výške 300 eur na výdavky spojené s prípravou a 

zabezpečením športových podujatí v roku 2020. 

 

Predkladateľ: starosta obce 

 

Uznesenie č. 106 
 

K bodu 15.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020, orientačne na roky 2021 

a 2022. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Uznesenie č. 107 

 

k bodu 16.  Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2020, orientačne na roky 2021-2022  

 

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 2020 v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 20.971 € 

- v príjmovej časti               518.903 € 

- vo výdavkovej časti          497.932 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 383.000 € 



- v príjmovej časti                           0 € 

- vo výdavkovej časti           383.000 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 362.029 € 

 

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

výške 360.000  € a z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2019  vo výške 

20.000 €.  

 

II. berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 

 

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 

25.11.2019 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce návrh rozpočtu na rok 2020 

a orientačne na roky 2021-2022.  

     Návrh rozpočtu vytýčil priority predovšetkým v investičnej oblasti vo výške 383.000 eur, 

kde jednou z prvých priorít bude doriešiť stavajúcu  kanalizáciu a zabezpečiť kontinuálne 

ďalšie investičné kroky pre jej pokračovanie. Základom financovania investičných zámerov 

pre rok 2020 je fond rozvoja vo výške 360.000 eur. V súvislosti s týmto finančná komisia 

konštatuje, že následkom náročného investičného zámeru v roku 2020, bude potrebné v roku 

2021 nastaviť kapitálový rozpočet len v obmedzenom rozsahu. V bežnom rozpočte okrem 

zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy a výkonu samosprávnych funkcií obce je 

prioritou čiastočná údržba ciest, jarkov a budov v majetku obce.  Na originálne školstvo bude 

obec v rámci objemu pridelených podielových daní  doplácať cca 20 tisíc eur a na základnú 

školu cca 18 tisíc eur, opatrovateľská služba je rozpočtovaná na 3 opatrovateľky 

v zamestnaneckom pomere, z tohto titulu je bežný rozpočet nastavený ako prebytkový.  

 

   Zároveň finančná komisia dospela k názoru, že   takto skoncipovaný a zostavený rozpočet 

na rok 2020, orientačne na roky 2021 a 2022 zohľadňuje požiadavky a potreby obyvateľov 

obce a keďže nebolo vznesené pripomienkovanie zo strany občanov navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu tento schváliť. 

 

Predkladateľ:  predseda finančnej komisie 

 

Uznesenie č. 108 

 

K bodu 17.  Rozpočtové opatrenie 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe návrhu finančnej komisie zo dňa 4.12.2019 

schvaľuje  



rozpočtové opatrenie č. 5/2019, 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 celkovej sume 26.000 Eur.Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

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

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

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

 

Dôvodová správa: 

 
Finančná komisia v súlade s návrhom rozpočtového opatrenia 5/2019 zo dňa 02.12.2019, podľa 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z.,   presunom rozpočtových prostriedkov 

v celkovej výške 26.000 eur  a z dôvodu: 

- preklasifikovania účelovej dotácie z MF SR vo výške 12.000 eur na čiastočnú úhradu 

výdavkov akcie havarijného stavu elektroinštalácie  v budove kultúrneho domu z bežných 

výdavkov (312001)  na kapitálové výdavky (322001), 

- presun prostriedkov  vo výške 13.000 eur z položky kanalizácia – realizácia novej stavby 

(717001) na položku prípravná a projektová dokumentácia (716), nakoľko táto zahŕňa 

inžiniersko-technickú pomoc a práce  súvisiace s plánovanou výstavbou (monitoring, grafické 

podklady a zamerania) 

- presun prostriedkov vo výške 1.000 eur z položky rozvojové štúdie (637011) na položku 

cestovné výdavky (632001) z titulu výkonu plánovaných pracovných ciest starostom obce.  

 

Navrhuje schváliť obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie 5/2019 zo dňa 2.12.2019. 

 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 

Uznesenie č. 109 

 

K bodu 18. Prerokovanie platu starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo 

v zmysle  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostovi 

obce o 35 % s účinnosťou od  1.1.2020.  

 

Dôvodová správa: 

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v 

§ 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

 

Vzhľadom na náročnosť práce starostu obce ako predstaviteľa obce, najvyššieho výchovného 

orgánu obce, štatutárneho orgánu obce a vzhľadom na dobré výsledky pri výkone funkcie 

starostu obce, finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. rozhodlo o zvýšení  platu starostu obce o 35  % s účinnosťou od 1. januára 

2020. 

Predkladateľ: predseda finančnej komisie 



 

 

Uznesenie č. 110 

 

K bodu 19.  Návrh na odmenu poslancovi obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na návrh starostu obce v zmysle čl. 3 ods. 1) a čl. 2 ods. 4 

Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

schvaľuje 

odmenu poslancovi Ing. Zdenkovi Šándorovi  vo výške 150 Eur. 

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

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

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

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

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

     

Dôvodová správa: 

 

 V zmysle čl. 3 ods. 1) a čl. 2 ods. 4) Zásad odmeňovania na návrh starostu obce môže obecné 

zastupiteľstvo schváliť odmenu poslancovi obecného zastupiteľstva  s prihliadnutím na jeho 

prácu a aktivity. Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Zdenko Šándor sa aktívne zúčastňoval 

na organizačnej a technickej príprave pri uskutočnení akcie „Osláv 745. výročia o prvej 

zmienky o obci Bacúch“. 

Na základe uvedeného navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby poslancovi Ing. Zdenkovi 

Šándorovi bola schválená odmena vo výške 150 Eur. 

 

Predkladateľ:  starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 111 

 

K bodu 20.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2020: 

20.02.2020 o 17:00 hod., 23.04.2020 o 18:00 hod., 25.06.2020 o 18:00 hod., 24.09.2020 

o 18:00 hod., 26.11.2020 o 17:00 hod., 15.12.2020 o 17:00 hod.. 

(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 21.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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


