
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

______________________________________________________ 
 

Napísaná v  Bacúchu dňa 13.12.2018 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu   2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 13.12.2018 o 17.00 

hod.  v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel,  Ing. 

Zdenko Šándor 

 

N e p r í t o m n í  : 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Ing. Janka Jančová – prac. obec. úradu, Marta Zlúkyová - zapisovateľka, Romana Molentová - prac. 

obec. úradu, Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce 

 

Navrhovaný program   :  

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Voľba návrhovej  komisie 

5.Informácia o protokolárnom odovzdaní agendy novozvolenému starostovi obce 

6.Informácia o  poskytovaní právnych služieb obci 

7.Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní 

8.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 

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

10.VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

rok 2019 

11.Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2019 

12.Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2019 

13.Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 1-6/2019 

14.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

15.Návrh rozpočtu na rok 2019, orientačne na roky 2020,2021 

16.Určenie rozsahu vykonávať zmeny starostom obce 

17.Dodatok k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 

18.Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

19.Interpelácia poslancov 

20.Diskusia 

21.Záver  
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K jednotlivým bodom programu: 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Michal Chovanec. Privítal prítomných. 

Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenom termíne. Poslanci obecného 

zastupiteľstva boli na to včas upozornení.  Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov 

Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 7 poslanci.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 

12 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

Na  úvod sedenia oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ a tiež 

prítomný občan obce Bacúch Ing. Jozef Duraj,  robí videozáznam ( dôvod nebol uvedený ) 

 

2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Bacúch  

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                              

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 16 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  u r č u j e : 

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán a Tomáš Medveď  za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,   

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 17 

 

4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

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

komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 18 

 

5. Informácia o protokolárnom odovzdaní agendy novozvolenému starostovi obce 

Predsedajúci informoval o prevzatá agendy. Protokol podpísal 03.12.2018. Bývalý starosta mu 

odovzdal mimo iné symboly obce, kľúče od obecného úradu, autá, stav účtov, nedokončený a 

neschválený program rozvoja obce, nedokončený a neschválený územný plán obce, spisová agenda , 

zoznam nedokončených stavieb, projekty v realizácie čo je projekt na rekonštrukciu  domu smútku 

a projekt rekonštrukcie hasične. Prezrel si majetok obce.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o protokolárnom odovzdaní agendy novozvolenému starostovi obce 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,   

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 
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Návrh uznesenia bol prijatý pod č.19 

 

6. Informácia o  poskytovaní právnych služieb obci 

 

Predsedajúci uviedol, že tento rok  nám právne služby poskytovala advokátska kancelária URBÁNI 

& Partners,s.r.o. Zmluva bola podpísaná na 1 rok . Komunikácia s nimi je celkom dobrá a zmluvu by 

sme podpísali zatiaľ tiež  len na 1 rok. Zmluva bude za rovnakých podmienok ako doposiaľ.  

p. Tomáš Medveď – opýtal sa či sa advokát platí obmedzene na hodiny . 

starosta - za služby advokátskej kancelária sa  platí paušálne 144 €/mesiac. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informáciu o ponuke advokátskej kancelárie URBÁNI & Partners, s. r. o. so sídlom v Banskej 

Bystrici na poskytovanie právnych služieb na dobu určitú na 1 rok. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 20 

 

7. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní 

 

Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce prečítala záznam o kontrole. Kontrola, ktorá bola 

v súlade s oprávnením a uznesením obecného zastupiteľstva číslo 7/2018 zo dňa 22.2.2018. 

Zameraná bol na verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá prebehla v roku 

2017 a cenových ponúk v priebehu roka. Záznam o kontrole boli zverejnené na webovom sídle obce 

v materiáloch k zasadaniu. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Bacúch o kontrole dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní 
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Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 21 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 

 

Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na rok 2019 

a zároveň dodala, že poslanci môžu navrhnúť kontrolórke skontrolovať v priebehu roka čo ich bude 

zaujímať.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na rok 2019. 

   

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,                                                     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 22 

 

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

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

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

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  Novelou školského zákona 

č. 188/2015 Z.z. 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 
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školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 2019/2020  na deň 10.04.2019 v čase od 

14.00 do 16.00 hod.. 

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností a  keďže do lehoty pripomienkovania to je do 5.12.2018 

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.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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, § 2 ods. 1 písm. 

b) a § 6 ods. 1 až 3 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 a v zmysle § 20 ods. 3 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 20.11.2018 

II.schvaľuje 

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

povinnej školskej dochádzky. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,      

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 23 

 

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

školského zariadenia na rok 2019  
 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

S účinnosťou od 1. januára 2010 vstúpil do platnosti čl. II. zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

     Z § 6 ods. 12 nového písm. d) vyplýva, že obec je povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia na rok 2019 všeobecne záväzným nariadením. 

     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 
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výške na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 V dôsledku vyššie uvedených skutočností  a  keďže do lehoty pripomienkovania to je do 5.12.2018 

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.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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. 2  a ods. 12 písm. 

d) 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 2019 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 20.11.2018 

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 2019 

  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                        Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 24 

 

11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2019  
 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

Dňa 28.09.2018 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Futbalového 

klubu 09 Bacúch o finančný príspevok na činnosť klubu na rok 2019 vo výške 10.900 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).  Základom pre financovanie činnosti futbalovej súťaži je garancia pokrytia nákladov na 

platby futbalovým zväzom vo výške 5500 eur. Ďalej je potrebné zabezpečiť: prepravu 3000 eur, 

prenájom telocvične a umelej trávy 600 eur, zakúpenie dresov, lopty a techniky v sume 1800 eur.  

Prestupy a hosťovanie si futbalový klub zabezpečí vo svojej réžii.  

    Vedenie obce posúdilo žiadosť FK a navrhuje poskytnutie príspevku vo výške 9000 eur na 

pokrytie platieb futbalových zväzov, prepravu a prenájom.  
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Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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 

Futbalového klubu 09 Bacúch podanej dňa 28.09.2018 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 Bacúch na bežné výdavky spojené s jeho 

činnosťou  na rok 2019 vo výške 9000  €. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 25 

 

12. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2019 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce :     

Dňa 26.09.2018 bola na podateľňu obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Folklórnej 

skupiny Bacúšan o finančný príspevok na jej činnosť. Jedná sa o zakúpenie krojového vybavenia, 

rekvizít, výdavkov na muziku spojenú s vystúpením a prepravu vo výške 1500 eur.  

   Vedenie obce posúdilo žiadosť FK a navrhuje poskytnutie príspevku vo výške 1500 eur na pokrytie 

nákladov spojenú s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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 Folklórnej 

skupiny Bacúšan podanej dňa  26.09.2018 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Folklórnu skupinu Bacúšan na bežné výdavky  spojené 

s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2019 vo výške 1500 €. 

 

 

 

Hlasovanie:  
Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 26 

 

13. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 1-6/2019 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložila ekonómka obce:     

    Dňa 7.12.2018 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 január až jún 2019 v počte  detí 31.  

    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. Za rok 2018 to 

činilo 37,033 Eur na jedného žiaka na kalendárny rok.  

     Keďže ešte nebolo zverejnené financovanie podielových daní na rok 2019, bude tento  výpočet na 

1 žiaka po zverejnení údajov pre rok 2019 vo výpočtoch pre poskytnutie príspevku upresnený. V 

 návrhu rozpočtu obce sa počíta s predpokladaným navýšením prostriedkov aj v prípade, ak by sa 

o tento uchádzali aj iné školy.  

  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 

január až jún 2019 (jednotkový koeficient pre rok 2019 je 93,78  eur  na žiaka) , príspevok  v sume 

581,44 eur.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia:  
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 podanej dňa 7.12.2018 

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 január až 

jún 2019 pre 31 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky.  

 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       
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                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 27 

 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

Ing. Soňa Bridišová prečítala stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré bolo zverejnené.  Pri spracovaní 

odborného stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu 

viacročného rozpočtu obce. 
    

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 28 

 

15. Návrh rozpočtu na rok 2019, orientačne na roky 2020,2021 

 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:     

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol dňa 27.11.2018 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce návrh rozpočtu na rok 2019 a orientačne na 

roky 2020-2021. Návrh rozpočtu vytýčil priority predovšetkým v investičnej oblasti vo výške 

157.584 eur. V bežnom rozpočte okrem zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy a výkonu 

samosprávnych funkcií obce je prioritou doriešiť Program rozvoja obce a  Komunitný plán 

sociálnych služieb. Bližší popis je uvedený v textovej správe návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý je 

vypracovaný ako informácia pre občanov nad rámec zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

    Doterajšie vedenie obce na príprave materiálov dňa 23.11.2018 konzultovalo návrh rozpočtu   

s novozvoleným vedením obce a dospeli k názoru, že návrh rozpočtu je zostavený v súlade so 
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zákonom o rozpočtových pravidlách a že zohľadňuje požiadavky a potreby obyvateľov obce, ktoré sú 

zapracované v návrhu na rok 2019.  

    Na základe uvedeného takto skoncipovaný a zostavený rozpočet, zverejnený na pripomienkovanie 

občanom a po následnom pripomienkovaní odporúčam obecnému zastupiteľstvu  schváliť . 

 

Predsedajúci – návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce a zo strany 

občanov boli doručené pripomienky, ktoré sme poslancom preposlali spolu s vyjadrením 

k jednotlivým bodom pripomienok . Opýtal sa či chcú a vyjadrenie k nim čítať, je to na poslancoch. 

Pripomienky boli do rozpočtu zapracované a čítať sa už nebudú. 

 

Ing. Jozef Duraj – žiada aby pripomienky k rozpočtu, ktoré vypracoval boli prečítané aj 

s vyhodnotením, aby počuli všetci občania on pripomienky adresoval obecnému zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo zasadá a je iba tu, nikdy inokedy nie je obecné zastupiteľstvo. 

p. Miroslav Nikel – upozornil Ing. Jozefa Duraja aby zostal sedieť na mieste, ktoré bolo určené pre 

verejnosť a citoval § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Bacúch. 

Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby a obyvatelia obce, ktorý sú na 

rokovaní obecného zastupiteľstva prítomní, môžu sa zdržiavať len na miestach určených pre 

verejnosť a nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného správania alebo porušenia 

poriadku môže starosta rušiteľa poriadku vykázať alebo nechať vyviesť z budovy. Ak rušenie 

pokračuje, starosta môže nariadiť vypratať miesta určené pre verejnosť. 

Predsedajúci – vyzval aby sa Ing. Duraj posadil a mal úctu k poslancom,  sú volení občanmi celej 

obce. Poslanci dostali tieto pripomienky aj s vyhodnotením a nepovažujú za potrebné ich znovu čítať.  

Ing. Janka Jančová – pripomienky vyhodnocuje komisia a je to materiál pre poslancov a na základe 

toho sa poslanci rozhodujú. Ak by sa v pripomienkach nachádzalo niečo objektívne čo by ovplyvnilo 

návrh rozpočtu, keďže tu nie je nič také podstatné poslanci sa rozhodnú, že netreba riešiť nič ale ak 

sa rozhodnú , že urobia ústupok tak môžu.  

  

Predsedajúci vyzval poslancov aby sa vyjadrili zdvihnutím ruky či sú za to aby boli pripomienky 

prečítané. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že sa pripomienky čítať nebudú.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.schvaľuje 

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

zostavený návrh rozpočtu na rok 2019 po pripomienkovaní v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

-v príjmovej časti               468.730 € 

-vo výdavkovej časti          468.730 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 94.263 € 

-v príjmovej časti                  63.321 € 

-vo výdavkovej časti           157.584 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 94.263 € 

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

výške 94.263  € 
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II.berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 29 

 

16.   Určenie rozsahu vykonávať zmeny starostom obce 

 

 P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:     

    Pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečovaní výkonu samosprávnych 

funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je starosta obce povinný riešiť neodkladne. Zároveň pri 

miernom prekročení rozpočtových položiek, ktoré budú zistené základnou finančnom kontrolou 

vzniknú situácie, kedy sa finančné prostriedky z uvedeného dôvodu nemôžu čerpať. Z uvedeného 

dôvodu bolo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesením č. 

29/2015 zo dňa 27.02.2015 umožnené starostovi obce vykonávať zmeny v rozpočte do povoleného 

limitu 500 eur.   

   Na základe súčasnej potreby považujem z titulu pružného zabezpečenia finančných prostriedkov 

pre vyriešenie neodkladných situácií ako aj presunu prostriedkov v rámci podrobnej rozpočtovej 

skladby rozpočtu obce za nevyhnutné uvedený limit zvýšiť.  

   Zároveň aby starosta obce na vykonanie rozpočtového opatrenia nemusel zvolávať mimoriadne 

zasadanie obecného zastupiteľstva navrhujem obecnému zastupiteľstvu určiť rozsah vykonávania 

zmeny rozpočtu starostovi obce do výšky 1500 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.určuje 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starostovi obce Bacúch vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 1500 € prostredníctvom 

rozpočtových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu obce starosta  informuje obecné zastupiteľstvo 

obce Bacúch na jeho najbližšom zasadaní 

II.zrušuje 

uznesenie obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 29/2015 zo dňa 27.02.2015, ktorým bolo určené 

starostovi obce  vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 500 eur. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       
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                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 30 

 

17. Dodatok k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 

P. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce:     

Na základe novely zákona o obecnom zriadení tak ako to vyplýva zo znenia § 12 ods. 5 cit. „ Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia“, je nevyhnutné pozmeniť  § 

12 ods. 4 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Bacúch. 

 

     Podľa právnej úpravy platnej a účinnej od 1.4. 2018 starosta, resp. poslanec, ktorý vedie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, dá najskôr hlasovať o návrhu programu, ktorý bol v súlade s 

ustanovením § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení zverejnený najmenej tri dni pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. O tomto návrhu programu 

hlasuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Až po tom, ako je 

schválený program rokovania, môžu byť predložené návrhy na zmenu programu (t.j. napr. na 

vypustenie niektorého z bodov programu, na doplnenie bodov programu, zmena poradia bodov 

programu a pod.). O takýchto zmenách – každej navrhnutej zmene samostatne, rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov (t.j. nie nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov ako tomu bolo doteraz. Z dikcie tohto ustanovenia vyplýva, že tak 

o zverejnenom návrhu programu, ako aj o jeho zmenách sa hlasuje na začiatku zasadnutia a počas 

zasadnutia zastupiteľstvo prerokováva takto schválené body programu bez možnosti hlasovania 

o zmenách a doplnkoch programu po jeho schválení, t.j. počas zasadnutia. 

Predsedajúci – dodatok rokovacieho poriadku sa dopĺňa ešte v § 3 o ods.8, ktorý znie nasledovne: 

Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom  

období sa hrá alebo spieva štátna hymna.  
Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 1 k rokovaciemu 

poriadku. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 
 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

dodatok č. 1  k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Bacúch zo dňa 1.10.2010, 

ktorým sa  mení § 12 ods. 4) a  dopĺňa § 3 ods. 8) rokovacieho poriadku obce  Bacúch zo dňa 

1.10.2010. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       
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Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 31 

 

18. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

 

Predsedajúci – boli vypracované 2 varianty, väčšina sa priklonila k variante č. 1 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bacúch na rok 2019 v termínoch:  

21.02.2019 o 17.00 hod., 25.04.2019 o 18.00 hod., 27.06.2019 o 18.00 hod., 26.09.2019 o 18.00 hod., 

28.11.2019 o 17.00 hod., 12.12.2019 o 17.00 hod.. 

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

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   7   ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,       

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

 

Hlasovali za:         7     ( Ing. Milan Boroš, Stanislav Jančo, Ján Kán, Ing. Michal Kán,     

                                       Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, Ing. Zdenko  Šándor)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 32 

 

19. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

20. Diskusia 

 

Občan Ján Cesnak – v dôvodovej správe bolo uvedené, že futbalisti hrajú IV. ligu, on vie, že hrajú V. 

ligu. Nemáme dorast. Deti z Beňuša narátal 27 a v žiadosti o príspevok si ZŠ Beňuš žiada pre 31 

žiakov. Opakuje sa problém s natáčaním videa Ing. Durajom, bolo by dobré aby sa to konečne 

vyriešilo , aby sa starosta poradil s právnikom za akých podmienok môže robiť videozáznam.  

Poslanec Tomáš Medveď  

– futbalový klub vedie mužstvo V. ligy mužov a podľa pravidiel futbalového zväzu je viazaný viesť 

mládežnícke mužstvo. Mladších žiakov máme na Polomke. V predchádzajúcom období futbalový 
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zväz udelil pokutu 1000 €, ak sa neviedlo mládežnícke mužstvo, teraz to už tak nerieši. Ak  nemáme 

sme vyradený.  

– evidenciu žiakov, pre ktorých sa udeľuje príspevok vedie ZŠ Beňuš.   

– ohľadom Ing. Duraj, ktorý vyžaduje dodržiavanie zákonov a sám nerešpektuje poslancov . Má 

právo natáčať si z miesta určeného pre občanov. Myslí si že tento starosta nemá nič spoločné 

z predchádzajúcim a musíme sa spojiť poslanci aj starosta  a robiť spolu pre dobro obce.  

Poslanec Miroslav Nikel – navrhuje aby obec zakúpila kameru a robila videozáznam sama z jedného 

bodu a aby to bolo kultúrnejšie. Skúsme vyriešiť tento problém. Nemusia sa občania zaťažovať 

kamerovaním. 

Občan Ing. Jozef Duraj – keďže tie pripomienky k rozpočtu neboli prečítané, teraz to prečíta sám, 

lebo sú  závažné . Pripomienky adresoval poslancom a chce aby občania o tom vedeli.  

Predsedajúci – diskusia stráca úroveň, pripomienky boli spracované a akceptované a diskusiu 

ukončil.  

 

21. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Kán 

 

Tomáš Medveď 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                                   starosta obce 

 


