
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 14.12.2017 

Č.j. 5/2017 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 14.12.2017 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

P r e d s e d a j ú c i –   starostu obce : 

Ing. František Kán 

 

P r í t o m n í : 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel, Anna Senková,  Stanislav Jančo 

 

N e p r í t o m n í  : 

Mgr. Martin Duraj – poslanec, Ing. Zdenko Šándor – poslanec, Iveta Muchová - poslankyňa 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Mgr. Martin Duraj, Ing. Zdenko Šándor, Iveta Muchová 

 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

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

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

 

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.Informácia o činnosti obecného úradu 

7.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

8.Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020 

9.Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

10.Zhodnotenie činnosti starostu obce 

11.Prerokovanie platu starostu obce 

12.Smernica o sťažnostiach 

13.Návrh na odmeny poslancom 

14.Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

15.Interpelácia poslancov 

16.Diskusia 

17.Záver   

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. František Kán. Privítal prítomných 

a ospravedlnil poslancov Mgr. Martina Duraja, Ing. Zdenka Šándora a Ivetu Muchovú, ktorí svoju 

neúčasť ospravedlnili telefonicky. Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané mimo 

stanoveného termínu. Termín 14.12.2017 bol doplnený do pracovného kalendára zasadnutí aby sa 

mohol schváliť rozpočet .  Poslanci obecného zastupiteľstva boli na to včas upozornení.  Ďalej 

konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva sú  prítomní 4 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, bude robiť videozáznam ( dôvod nebol uvedený ) 

 

2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2017  
 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva a  dal hlasovať za  schválenie  

programu  zasadnutia. 

 

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

Bacúch. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za: 4     ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo)                       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý  pod č. 61/2017. 

 

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 zapisovateľku zápisnice   

b) Miroslav Nikel a Ing. Peter Piliar za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:    4        ( Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Anna Senková, Stanislav Jančo)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 62/2017. 
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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, Anna Senková a Miroslav Nikel za členov návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (   Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 63/2017. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce.  Uznesenie  

č.28/2017 zverejnenie  predbežnej informácie o prenájme nehnuteľností budovy č. 11 a č. 244,245  

vo vlastníctve obce na internetovú stránku obce- splnené. 

Ďalej previesť nevyhnutnú údržbu a  opravy súvisiace so stavbami č. 11, 224, 238 a garážou č. 536 – 

nesplnené. 

 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  
 

Informáciu o činnosti obecného úradu predniesol starosta obce. Zhodnotil činnosť obecného úradu od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

-  občania, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu v náhradnom užívaní vyčlenenú cez pozemkový 

úrad a chcú túto pôdu naďalej užívať, aby v lehote do 28.02.2018 podali žiadosť na Okresný úrad 

Brezno, pozemkový a lesný odbor, o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Nepodaním 

žiadosti do tohto termínu užívanie náhradného pozemku zaniká v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. Informácia je zverejnená na úradnej aj elektronickej tabuli  obce 

Bacúch 

- bolo dokončené verejného osvetlenia v zostávajúcej časti obce, zosúladí sa ešte čas zapínania  

- bolo konanie ohľadom  kolaudácie stavby verejného vodovodu ul. Chalupkova  

- informácia o kolaudácia ČOV – podmienkou uvedenia ČOV do prevádzky je vykonanie tlakových     

  skúšok existujúcej časti  a preškolenie obsluhy.  Najdôležitejším krokom je vybudovanie dvoch  

  prepojení. Boli z regionálnej správy ciest a rekonštrukcia  mostu  má najvyššiu prioritu.    

  V priebehu budúceho kalendárneho roka by ČOV mohla byť spustená do skúšobnej prevádzky. 

- ozvučenie kinosály 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

berie na vedomie 

informáciu o činnosti obecného úradu obce Bacúch ako aj iné informácie: 

 

-občania, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu v náhradnom užívaní vyčlenenú cez pozemkový úrad 

a chcú túto pôdu naďalej užívať, aby v lehote do 28.02.2018 podali žiadosť na Okresný úrad 

Brezno, pozemkový a lesný odbor, o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Nepodaním 

žiadosti do tohto termínu užívanie náhradného pozemku zaniká v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. 

v znení neskorších predpisov Informácia je zverejnená na úradnej aj elektronickej tabuli  obce 

Bacúch 

-dokončenie verejného osvetlenia 

-kolaudácia stavby verejného vodovodu ul. Chalupkova 

- informácia o kolaudácia ČOV 

  - ozvučenie kinosály  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 64/2017. 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

Ing. Jančová dala návrh, že nakoľko stanovisko bolo zverejnené a v prípade, že poslanci budú 

súhlasiť   stanovisko  hlavného kontrolóra by sa nečítalo. Starosta dal hlasovať či poslanci súhlasia 

s tým aby sa stanovisko hlavného kontrolóra nečítalo . Poslanci jednohlasne súhlasili .  

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 2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 65/2017. 

 

8. Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020  

 

Ing. Jančová má návrh aby sa prečítalo uznesenia a potom ak budú niečo chcieť poslanci sa opýtajú. 

Materiál podrobne prekonzultovali na prípravnom stretnutí. Poslancom boli poslané aj pripomienky 

Ing. Jozefa Duraja k písomnosti. 



 

5 

 

Ing. Jozef Duraj – pripomienky adresoval obecnému zastupiteľstvu a žiada o prečítanie.  

Ing. Jančová – poslanci sa môžu vyjadriť, pripomienky im boli zaslané a sú informovaní  

Miroslav Nikel – pre poslancov sa to nemusí duplicitne čítať,  iba ak pre občanov 

p. Molentová prečítala pripomienky Ing.  Jozefa Duraja.  Pripomienky tvoria prílohu zápisnice.  

Ing. Jančová – k pripomienkam Ing. Jozefa Duraja sa nedá  vyjadriť hneď, je to proces,  ako sa to 

všetko naštartuje a bude sa to riešiť na budúcich  zastupiteľstvách. Teraz riešiť celkovú koncepciu 

obce, akou formou sa toto zastupiteľstvo do toho začlení. Je už posledný rok funkčného obdobia 

a treba skôr pripraviť veci pre nové zastupiteľstvo. 

Stanislav Jančo prečítal dôvodovú správu : 

    Dňa 29.11.2017 bol na úradnej tabuli a internetovej stránke obce zverejnený Návrh rozpočtu na 

rok 2018 a orientačne na roky 2019-2020 so zameraním na priority v bežnom i v kapitálovom 

rozpočte. Na investičné akcie sa v návrhu rozpočtu vyčlenilo 47650 eur. 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Bacúch na príprave materiálov dňa 4.12.2017  

pripomienkovali vyvesený návrh rozpočtu na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020 s doplnením či 

navýšením nasledovných položiek:  

 

a)v bežnom rozpočte: 

-na údržbu ciest vyčleniť 6000 eur 

-na údržbu objektov v majetku obce vyčleniť 5000 eur  

-na nákup závlahového vozíka pre potreby zavlažovania futbalového trávnika 1500 eur 

-na nákup snežnej frézy 1000 eur 

 

b)v kapitálovom rozpočte: 

-na nákup dopravných pracovných strojov (traktor s príslušenstvom, bager ) 80.000 eur  

-na elektroinštaláciu kultúrneho domu vo výške 20 000 eur 

-na chodník pri dome smútku vrátane projektovej dokumentácie 19500 eur. 

Na pokrytie kapitálového schodku použiť prostriedky z fondu rozvoja. 

Na základe toho boli upravené výdavky bežného a kapitálového rozpočtu tak, ako je uvedené 

v návrhu uznesení. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 

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 2018, po pripomienkovaní v tomto členení: 

 

Bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 9.650 € 

 

-v príjmovej časti               478.170 € 

-vo výdavkovej časti          468.520 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 147.800 € 

-v príjmovej časti                           0 € 
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-vo výdavkovej časti           147.800 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 138.150 € 

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

výške 144.000  € 

II.berie na vedomie 

orientačný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 66/2017. 

 

9.    Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

 

P. Molentová prečítala správu o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 : 

Rok 2017 bol v porovnaní s tým predchádzajúcim o trochu skromnejší, no členovia DHZ Bacúch 

dokázali v ostrom nasadení pri udalostiach, že dokážu plnohodnotne sekundovať svojim 

profesionálnym kolegom a ochrániť tak našu obec a okolie pred požiarmi.  

V priebehu celého roku členovia trénovali hasičský útok a pripravovali sa na súťaže organizované 

v našom okrese. DHZ úspešne absolvoval Okresnú súťaž hasičských družstiev, ktorá sa uskutočnila 

na Filipove pod záštitou nášho okresu. Ďalej sme sa zúčastnili nočnej hasičskej súťaže na Polomke.  

V tomto roku došlo aj na znovuobnovenie činnosti okrsku, ktoré sa nám podarilo naštartovať formou 

taktického cvičenia zameraného  na protipovodňové opatrenia. 

1. 04. 2017 vypukol nad obcou v lokalite „vŕšok“ v katastri obce Polomka požiar trávnatého porastu. 

Udalosť bola nahlásená občanom obce. Zasahovali príslušníci HaZZ Závadka nad Hronom na CAS 

Tatra 815 a členovia DHZ Bacúch. Členovia DHZ asistovali pri výstavbe hadicového vedenia ku 

požiaru, hasení vodou a s pomocou ručného náradia. Požiar sa podarilo behom polhodiny zlikvidovať 

a po niekoľkohodinovom monitorovaní mohla byť celá udalosť uzavretá. Hneď na druhý deň- 

02.04.2017 bolo naše DHZ prostredníctvom dispečingu HaZZ požiadané o asistenciu pri rozsiahlom 

požiari trávnatého porastu v katastri obce Filipovo. Na mieste zasahovalo hneď niekoľko jednotiek 

na viac miestach od seba vzdialených. Naši členovia znovu ukázali svoju pripravenosť a s použitím 

hasiacich vakov a ručného náradia sa im podarilo po niekoľkých hodinách požiar uhasiť. Ako každý 

rok, aj v roku 2017 pomáhali členovia DHZ Bacúch organizovať mnohé podujatia v rámci obce. 

Najviac boli angažovaný pri MDD, kde predviedli techniku DHZ a pripravili pre deti súťaže. Okrem 

MDD sa podieľali na technickom zabezpečení Chodeckých pretekov, stavaní mája a svojou trochou 

prispeli aj pri sťahovaní sôch v kostole. V rámci zveľaďovania hasičskej zbrojnice nedošlo z žiadnym 

úpravám. Obec sa uchádza o dotáciu na jej zveľadenie. Koncom roku 2017 očakávame výsledky. V 

roku 2017 sa nám podarilo udržať progres nastolený predchádzajúcimi rokmi a znova sme ukázali, že 

DHZ Bacúch je významnou zložkou obce, či pri jej ochrane alebo reprezentácii na okresnej 

respektíve krajskej úrovni. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým členom DHZ Bacúch ako 

aj ďalším ľudom, ktorý nám pomáhajú zveľaďovať túto dobrovoľnú organizáciu. 

 

Plán práce DHZ Bacúch na rok 2018 Január, Február, Marec: údržba techniky zameraná na Aviu, 

Apríl: stavanie mája, príprava na rekonštrukciu hasične, Máj: výcviková činnosť, okrskové cvičenie, 

Jún, Júl, August: MDD, Jánska vatra, účasť previerke pripravenosti/ súťažiach brigáda- oprava 

nádrže pri hasični, September: pomoc pri organizovaní chodeckých pretekov, Október: údržba 
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techniky, November: zazimovanie techniky, December: VČS za rok 2018 Celý rok: pomoc obci pri 

organizovaní podujatí, kondičné jazdy, otestovanie funkčných hydrantov . Správu a plán práce 

vypracoval Ing. Michal Chovanec, predseda DHZ Bacúch.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch   

berie na vedomie 

správu o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 67/2017. 

 

10.    Zhodnotenie činnosti starostu obce 

 

Starosta predniesol správu o činnosti za rok 2017 : 

Verejné osvetlenie – rok 2017 bol z hľadiska rozpočtu do investícií navrhnutý pomerne ambiciózne. 

Projektom roka by mal byť projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v zostávajúcej časti obce. Bolo 

potrebné realizovať zhotovenie projektovej dokumentácie, verejného obstarávania, vybavenie 

formalít s vlastníkom stĺpov SSE a nakoniec samotná realizácia. Z celého projektu bola 

najzdĺhavejšia časť – príprava projektovej dokumentácie. V rámci realizácie projektu bolo 

vybudované aj predĺženie osvetlenia do časti smer kyslá, ako aj prepojenie miestneho rozhlasu 

Prepojenie výtlačného potrubia na kanalizačný zberač – po dohode s poslancami sme rozhodli, že 

tento projekt bude realizovaný ako  súčasť projektu BBSK resp. RSC BB rekonštrukcia mosta. 

Vybudovanie priechodky a samotné napojenia výtlačného potrubia na kanalizačný zberač  mal byť 

teda  realizovaný v rámci tohto projektu s finančnou participáciou obce v rozsahu  vysúťaženej sumy 

na túto časť. Termín začiatku realizácie bol stanovený na 25.09.2017, avšak došlo zo strany BBSK 

k zrušeniu verejného obstarávania a následne bolo potrebné z mne neznámych dôvodov realizovať 

stavebné konanie. Stavebné konanie bolo úspešne realizované a realizácia projektu by mala začať na 

jar roku 2018 

Rekonštrukcia domu smútku  - Výzva bola zo strany PPA zrušená a mohli sme teda projekt realizovať 

z vlastných zdrojov. Bolo však avizované znovu vyhlásenie výzvy a teda aj vzhľadom na stav 

príslušného objektu odklad realizácie bol na mieste. Opätovne sa obec teda zaujíma o získanie NFP 

a teda o prefinancovanie tejto rekonštrukcie z cudzích zdrojov. Žiadosť bola podaná. 

Oprava oplotenia starý cintorín – vo vlastnej réžií bolo vykonané vybudovanie oplotenia starého 

cintorína a vstupnej brány 

Rekonštrukcia mobiliárov detského ihriska – výzva spracovaná a podaná, no výzva bola nakoniec 

úradom vlády zrušená. Podľa mne dostupných informácií by mala byť opakovaná s vyššou alokáciou 

finančných prostriedkov. O pridelenie nenávratných finančných prostriedkov na tento projekt sa bude 

obec zaujímať.  

Vybudovanie parkovacích miest – projekt bol zrealizovaný z vlastných zdrojov . 

Vybudovanie ozvučenia spoločenskej sály KD – projekt zrealizovaný z vlastných zdrojov 
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Výmena časti ventilov na ústrednom kúrení – projekt zrealizovaný z vlastných zdrojov 

Maľovanie interiérov budovy Základnej školy  - projekt zrealizovaný z vlastných zdrojov 

Osadenie prístreškov na rázcestí - projekt zrealizovaný z vlastných zdrojov 

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Chalupkov – rekonštrukcia zrealizovaná 

 

Dôvodovú správu prečítala p. Stanislav Jančo :  

K zhodnoteniu činnosti starostu obce finančná komisia na svojom sedení zo dňa 4.11.2017 posúdila 

hlavne na základe plnenia kapitálového rozpočtu k 31.10.2017  jeho činnosť s tým, že zo strany 

starostu obce neboli dotiahnuté: 

-Program rozvoja obce 

-zriadenie solárneho panelu na objekte futbalového ihriska 

-verejné obstarávanie (naštartovanie procesu) na rekonštrukciu domu smútku  

-prepojenie kanalizácie v súvislosti s pripravovanou kolaudáciou ČOV 

-ošetrenie nevyužívaných stavieb v majetku obce vyplývajúcich zo zápisu komisie ŽP a výstavby 

Finančná komisia odporúča, aby činnosť starostu obce bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve v 

zmysle uznesenia č. 39/2017 zo dňa 23.08.2017. 

Predkladateľ: Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

 
Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č. 39/2017 zo dňa 23.08.2017  

berie na vedomie 

a)plnenie kapitálového rozpočtu k 31.10.2017  

b)správu starostu obce o jeho činnosti v priebehu roka 2017  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 68/2017. 

 

11.    Prerokovanie platu starostovi obce 
 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce   v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. právnom postavení 

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

nerozhodlo  
o zvýšení minimálneho platu starostu obce, v dôsledku čoho starostovi patrí podľa § 3 ods. 1 zákona  

č. 253/1994 Z. z. minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom, s účinnosťou od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca po jeho schválení.  
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Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 69/2017. 

 

12. Smernica o sťažnostiach 

 

p. Stanislav Jančo prečítal dôvodovú správa : 

     Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je právny predpis, ktorý v súlade s ustanovením článku 46 

Ústavy SR zabezpečuje ochranu individuálnych práv fyzických osôb a právnických osôb, 

porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy. Základná 

úprav možnosti obracať sa na orgány verejnej správy (aj obce) prostredníctvom sťažností sa dotýka 

širokej verejnosti.  

     Platný zákon o sťažnostiach bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorý odstránil 

systémové a vecné nedostatky platného zákona o sťažnostiach, zistené na základe skúseností z 

aplikačnej praxe a zároveň, aby bolo aktualizované jeho znenie na základe prijatých právnych 

noriem, ktoré majú  vplyv na postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Súčasne 

rieši nové problémy súvisiace s procesom informatizácie spoločnosti a realizuje úpravy smerujúce k 

efektívnejšiemu vybavovaniu sťažností. Novela zákona o sťažnostiach preto novým spôsobom 

upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. 

Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou 

vybavovania sťažností súvisia. 

Účelom novely zákona o sťažnostiach je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti vybaveniu 

alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy 

prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti sťažovateľom osobne u 

orgánov verejnej správy. Ďalej konkretizuje rozsah podaní, ktoré nespĺňajú podmienky sťažnosti 

podľa zákona o sťažnostiach a tiež upravuje povinnosti sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o 

jeho sťažnosti. 

       Zákonodarca v ustanovení § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach stanovil povinnosť 

orgánom verejnej správy (aj obciam) upraviť vybavovanie sťažností orgánmi obce vnútorným 

predpisom. 

        Na základe vyššie uvedených skutočností, starosta obce predkladá smernicu o vybavovaní 

sťažností, ktorá je vypracovaná v súlade  so zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

      Predložený návrh smernice o vybavovaní sťažností upravuje postup orgánov obce pri prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrola vybavovania sťažností 

pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obec a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce.  

       Starosta obce ako štatutárny orgán zodpovedá za vybavovanie sťažností pri výkone prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy. Za vybavovanie sťažností pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce je 

potrebné, aby zodpovedalo obecné zastupiteľstvo obce, pretože starosta nemôže ukladať úlohy 

hlavnému kontrolórovi obce a komisii obecného zastupiteľstva. V dôsledku uvedenej zodpovednosti 

orgánov obce je potrebné, aby predložený návrh smernice o sťažnostiach schválil starosta obce 

a obecné zastupiteľstvo obce.  

      Prílohy smernice majú zefektívniť prácu so sťažnosťami a zabezpečiť jednotný postup pri 

prijímaní a vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce.  
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      V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh smernice o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce.   

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

s ch v a ľ u j e  

v zmysle § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) 

smernicu o vybavovaní sťažností na Obecnom úrade obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 70/2017. 

 

13. Návrh na odmeny poslancom  

 

Dôvodov správu prečítal p. Stanislav Jančo :  

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

zastupiteľstvo schváliť odmenu zástupcovi starostu za zastupovanie a poslancovi obecného 

zastupiteľstva mimoriadnu odmenu s prihliadnutím na jeho prácu a aktivity. Zástupca starostu Ing. 

Zdenko Šándor zastupoval starostu obce počas jeho neprítomnosti na obecných zastupiteľstvách.  

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Piliar sa aktívne zúčastňoval na príprave odborných 

materiálov pri skompletizovaní žiadosti k projektu s názvom „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 

obce Bacúch“.  

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

Starosta – poďakoval všetkým poslancom za ich spoluprácu  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Návrh uznesenia: 

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 

a)odmenu zástupcovi starostu obce Ing. Zdenkovi Šándorovi vo výške 200 eur 

b)odmenu poslancovi Ing. Petrovi Piliarovi vo výške 100 eur 

Hlasovanie: 

 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 71/2017. 

 

14.  Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

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 2018 v termínoch: 

22.02.2018, 26.04.2018, 28.06.2018, 27.09.2018, 15.11.2018 (tj. štvrtky príslušného mesiaca), vždy 

o 18.00 hod.  

 

Hlasovanie: 

 

Prítomných poslancov:   4 

Hlasovali za:  4      (  Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Stanislav Jančo, Anna Senková)       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý pod č. 72/2017. 

 

15.Interpelácia 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácie. 

 

16.  Diskusia  

Starosta – informoval prítomných, že advokátska kancelária JUDr. Stanislava Hlinku od 31.12.2017 

končí . Obce, ktoré využíval jeho služby sa dohodli, že od 1.1.2018 by  využívali služby advokátskej 

kancelárie JUDr. Urbáni. Finančne by to bolo totožné s finančnou odmenou JUDr. Hlinku . 

p. Cesnak Ján – všimol si , že zastávka pri pomníku má poškodenú  strecha. Navrhuje aby sa urobilo 

klzisko tam kde majú futbalisti tréningové ihrisko ale údajne by splesnivela tráva a pýta sa či by sa 

nemohlo urobiť na multifunkčnom ihrisku. 

Starosta- principiálne sa môže, ale kto, všetko sa dá ale musí byť technická a finančná podpora 

Ing. Jozef Duraj – rozpočet obce je základný dokument obce a poslanci majú k tomu taký vzťah, 

všetko robíte na rýchlo bez uváženia bez rozmyslu nie je nejaká koncepcia daná. Mrzí ho, že pán 

starosta, ktorý to má riadiť sa k tomu ani nevyjadrí. A po druhé sa pýta, či bolo nahlásené na políciu, 

že zmizla tabuľa na Tajchu. 

Starosta – nahlásili sme 

 

17. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 
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Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Miroslav Nikel 

 

Ing. Peter Piliar 

  

 
 

             Ing. František Kán 

                                                                                                               starosta obce 

 


