
 

                                     Obec Bacúch, Obecný úrad 
_________________________________________________________________ 
Napísaná v  Bacúchu dňa 23.02.2017 

Č.j. 1/2017 OZ 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

o priebehu   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 23.02.2017 o 18.00 hod.  v 

zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

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

Ing. Zdenko Šándor 

 

P r í t o m n í : 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

Ing. Zdenko Šandor,  Ing. Peter Piliar, Miroslav Nikel,  Stanislav Jančo, Anna Senková, Mgr. Martin 

Duraj 

 

N e p r í t o m n í  : 

Ing. František Kán – starosta obce, Iveta Muchová - poslankyňa 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Ing. František Kán- starosta obce, Iveta Muchová - poslankyňa 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

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.    Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2017 

8.    Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu:   

 Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

9.    Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

10.  Žiadosť   o príspevok na rok 2017 (FK 09 Bacúch) 

11.  Žiadosť o príspevok na rok 2017 (Folklórna skupina Bacúšan) 

12.  Žiadosť o príspevok (Farnosť Bacúch) 

13.  Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie (ZŠ Beňuš) 

14.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 

15.  Návrh rozpočtu na rok 2017, orientačne na roky 2018, 2019 

16.  Návrh finančnej komisie k prehodnoteniu prebytočnosti nevyužívaných stavieb    

 v majetku obce 

17.  Žiadosť poslanca Mgr. Martina Duraja o vykonanie kontroly dodržiavania    

 VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

 stavebné odpady zo dňa  2.1.2017 

18.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov    

 orgánov, zriadených  obecným zastupiteľstvom  
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19.  Interpelácia poslancov 

20.  Diskusia 

21.  Záver   

 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Ing. Zdenko Šándor. Privítal 

prítomných a ospravedlnil neprítomnosť starostu obce, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu 

práceneschopnosti.  Ospravedlnil tiež poslankyňu Ivetu Muchovú, ktorá sa nemohla zúčastniť 

zasadnutia z dôvodu práceneschopnosti. 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 6 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 23.02.2017   

 

Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol poslancom doručený v 

dostatočnom predstihu.  

Predsedajúci dal hlasovať za  schválenie  programu  zasadnutia: 

 

Návrh uznesenia č. 1/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Bacúch  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj , Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený . 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Návrh uznesenia č. 2/20170 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu  u r č i l o : 

a) Martu Zlúkyovú za zapisovateľku zápisnice   

b) Annu Senkovú a Miroslava Nikla za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 
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Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:    6        (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                       Mgr. Martin Duraj, Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

4. Voľba návrhovej komisie 
Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie .  

 

Návrh uznesenia č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe predloženého návrhu zvolilo Ing. Petra Piliara za 

predsedu návrhovej komisie, Stanislava Janča a Mgr. Martina Duraja  za členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

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

uznesenia zo dňa 30.11.2016 a 15.12.2016 a neboli uložené žiadne úlohy.  

 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Ing. Soňa Bridišová hlavná kontrolórka obce Bacúch predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2016. Bolo vykonané 58 kontrol. 

Mgr. Martin Duraj – na pani kontrolórku či by sa nedalo  konkrétnejšie uviesť aké boli nedostatky, 

aké boli nápravy, či nie je presne stanovené čo má správa obsahovať. 

Ing. Soňa Bridišová- na každú kontrolu je vypracovaný protokol.  Jednotlivé protokoly sú 

k dispozícií, je to na  jej uvážení ako bude správa vypracovaná.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrhu uznesenia a predsedajúci dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 
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                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bacúch na I. polrok 2017 

 

Ing. Soňa Bridišová – hlavná kontrolórka obce prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bacúch na I. polrok 2017 

Mgr. Martin Duraj – chce sa spýtať ohľadom kontrol, čo obec schvaľuje príspevky organizáciám, či 

ona kontrolórka obce  ako rodinný príslušník môže kontrolovať sama seba. Starosta vydal smernicu 

ohľadom kontrol a zastupiteľstvo to neschvaľovalo ani zastupiteľstvu nebola smernica predložená. 

Podľa neho to zastupiteľstvu malo byť predložené.  

Ing. Soňa Bridišová – zmenil sa zákon , kontrola prešla pod obec ona kontroluje či kontrolu vykovala 

obec.  Kontrolu robí obec a aj v minulosti príspevok pre folklórnu skupinu kontrolovala Ing. Jančová. 

Povinnosť so zákona bola vydať smernicu a vypracoval nám ju JUDr. Hlinka. Nie je to nad rámec 

zákona, je to zákon. Sú to finančné kontroly na každú faktúru, jedna faktúra je kontrolovaná 

niekoľkokrát.   

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 5/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Bacúch na I. polrok 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

8. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 k bodu:   

  Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Predsedajúci uviedol, že na základe konzultácie s advokátom obce JUDr. Hlinkom, kde na 

internetovej stránke obce je zverejnený plán zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2017, a to 

23.2.2017, 25.5.2017, 24.8.2017 a 30.11.2017, podal advokát obce nasledovné vyjadrenie: 

„Plán zasadaní obecného zastupiteľstva nie je vypracovaný v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, pretože obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však raz za 3 

mesiace. Tri mesiace nie sú dodržané v pláne zasadaní v mesiaci máj, a to o dva dni, taktiež 

v mesiaci august o jeden deň a v mesiaci november o 7 dní. Podľa vyššie citovaného ustanovenia 

zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo musí zasadať najneskôr 23.5.2017, 23.8.2017 

a 23.11.2017.“ 

Na základe zistenej skutočnosti, odporúčam obecnému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie č. 74/2016 

zo dňa 15.12.2016 a prijať nové uznesenie k  plánu zasadnutí. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 6/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  zrušuje  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 

15.12.2016 k bodu: Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

9.  Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

V súlade s návrhom na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 74/2016 zo dňa 15.12.2016 

k bodu: Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017, ku ktorému sa vyjadril 

advokát obce JUDr. Hlinka s odôvodnením, že plán zasadaní obecného zastupiteľstva nie je 

vypracovaný v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pretože obecné 

zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace,  odporúčam dodržať 

nasledovné termíny zasadnutí: 

23.02.2017, 23.5.2017, 23.8.2017 a 23.11.2017. Samozrejme v prípade potreby sa môže doplniť.  

Takto upravený plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2017 je v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a preto ho odporúčam schváliť.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 7/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje  pracovný kalendár zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2017 v týchto termínoch: 

23.02.2017 ( štvrtok), 23.05.2017 (utorok), 23.08.2017(streda) a 23.11.2017(štvrtok) v rovnakom 

čase o 18.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

10. Žiadosť   o príspevok na rok 2017 (FK 09 Bacúch) 

 

Žiadosť o príspevok prečítala p. Molentová. Občianske združenie Futbalového klubu 09 Bacúch 

žiada Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch o finančný príspevok z rozpočtu obce pre činnosť 

Futbalového klubu na rok 2017. Jedná sa o finančnú podporu na bežné výdavky spojené s činnosťou 
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Futbalového klubu ( mužstvo dorastu a mužstvo mužov). Jedná sa o servisné poplatky, služby za 

rozhodcov, prenájom hracích plôch a prepravu na zápasy a tréningy ( prepravu doposiaľ futbalový 

klub prevažne zabezpečoval cez sponzorov. Futbalový klub žiada o príspevok vo výške 7000,- eur. 

 

p. Stanislav Jančo prečítal stanovisko finančnej komisie - dňa 21.12.2016, bola na podateľňu 

obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Futbalového klubu 09 Bacúch o finančný príspevok 

na činnosť klubu na rok 2017 vo výške 7000 eur. Futbalový klub svoju žiadosť okrem iného 

zdôvodňuje, že príspevok potrebuje aj na financovanie nákladov na prepravu mužstiev dorastu a 

mužov, ktorú doposiaľ zabezpečoval cez sponzorov.  

Uvedenú žiadosť prerokovala finančná komisia na svojom stretnutí dňa 7.2.2017, ktorá  zaujala 

stanovisko vzhľadom na nastavený kľúč v nadväznosti na skutočnú nákladovosť spojenú 

s prevádzkovaním areálu futbalového ihriska za rok 2016.  Bežné  náklady na nevyhnutné 

prevádzkovanie areálu futbalového ihriska boli vyčíslené nasledovne: 

-energie  1300 eur 

-voda 100 eur 

-hnojivá 1000 eur 

-náhradné diely a servis do kosačky 200 eur 

-palivá do kosačky 750 eur 

-vývoz odpadových vôd 150 eur 

 

Celkom vo výške 3500 eur 

Do tejto kalkulácie neboli zahrnuté jednorazové platby na zariadenie (pračka, sušička, vozík, 

zavlažovacie zariadenie) ako i upratovanie a poistenie ihriska. Zároveň finančná komisia zvážila aj 

možnú úsporu energie formou zakúpenia solárneho panelu na ohrev vody v objekte vybavenosti 

a navrhla prostriedky v sume  4000 eur vyčleniť do rozpočtu na rok 2017. 

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre 

FK 09 Bacúch na rok 2017 vo výške 4000 eur. 

Mgr. Martin Duraj – nemá nič proti futbalu, je rád že hráme v takej vysokej lige. Vieme, že naša obec 

je dosť zaťažená a dosť veľa vecí treba riešiť. Prečo si nepodávajú príspevkové organizácie žiadosť 

do 30.09. podľa VZN 2/2005 o poskytovaní dotácií. Čítal zápisnice z obdobia , keď vo futbalovom 

klube bol p. Molent a p. Marek Nikel povedal, že obec nemá toľko finančných prostriedkov, nech si 

zháňajú sponzorov. Koľko nákladov máme na to ihrisko. Kúpila sa práčka, traktor o čom sa hovorilo, 

že sa to kúpi sponzorsky. Načo idú do takej vysokej triedy, keď na to nemáme. Nemáme dokončenú 

kanalizáciu ,ČOV,  cesty v zlom stave a využime tie financie aj pre ostatných občanov nie len pre 

futbalistov, máme problémy s vodou . Myslíme aj na ostatných občanov. On pôjde aj pomôcť len 

finančne na to nemá. Aj p. Miroslav Nikel sa ozýval, keď vznikal futbalový klub, že treba si hľadať 

sponzorov. Podporiť áno, ale aby aj ostatní občania niečo z toho mali. Podporujeme tým, že sa 

staráme o to ihrisko. Ihrisko užíva len futbalový klub, sú to veľké investície. Ten kto predkladal tú 

žiadosť, naozaj sa už nedajú zabezpečiť iné financie, len ťahať od tej obce. K tomu VZN 2/2005 

o poskytovaná dotácií  nech sa vyjadrí predsedajúci. Starosta mal dať návrh na rozpočtové 

provizórium  

Ing. Soňa Bridišova – podľa VZN je možné v odôvodnených prípadoch podať žiadosť aj po 30.09. Je 

tam tá možnosť .  Všetci to vykonávajú dobrovoľne v rámci svojho voľného času. Nie je to 

schválnosť. Možno nevedeli ešte čo budú robiť.  

p. Miroslav Nikel –  pán Duraj si myslí, že oni nemajú sponzorov, že tých 4.000 od obce by im bolo 

dosť? Koľko ľudí robí dobrovoľne a koľko času tomu venujú. Nik netvrdí, že ihrisko je len pre 

futbalový klub. Žiadosť si nedala ani škola ani nikto iný.  
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Ing. Zdenko Šándor – také veľké ihrisko niečo stojí . Nemôže byť ziskové, nemôžu vyberať vstupné,  

je vybudované cez projekt. Teraz riešime žiadosť o finančný príspevok nie celkovú ekonomiku. 

Ohľadom toho VZN 2/2005 , ako by to ovplyvnilo, keby podali žiadosť do 30.9. a nemali sme tiež 

rozpočet.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 8/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Futbalového klubu 09 

Bacúch zo dňa 21.12.2016 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov Futbalovému klubu 09 

Bacúch na bežné výdavky spojené s jeho činnosťou  na rok 2017 vo výške 4000 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  5      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1  ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

11. Žiadosť o príspevok na rok 2017 (Folklórna skupina Bacúšan) 

 

Žiadosť o príspevok prečítala p. Molentová. Folklórna skupina  Bacúšan si dovoľuje požiadať 

o príspevok v sume 1500 € na krojové vybavenie, zakúpenie rekvizít a zaplatenie hudby na 

vystúpeniach FSk Bacúšan a na dopravu autobusom. Každý rok po častiach doplňujú vybavenie 

potrebné pre vystúpenia. Nakoľko krojové vybavenie pre t.č. 25 dospelých a 30 detí je finančne  

veľmi náročná záležitosť, predložili aspoň orientačne to , čo by chceli kúpiť v roku 2017  : krpce, 

opravy krojov, muzika, opasky - celkom 1500 €. Prostriedky sú čerpané podľa aktuálnych potrieb. 

Všetky zakúpené krojové súčiastky sú majetkom FSk Bacúšan, nie jednotlivcov z radu súboristov.  

 

-p. Stanislav Jančo prečítal stanovisko finančnej komisie - dňa 7.2.2017, bola na podateľňu 

obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Folklórneho súboru Bacúšan o finančný príspevok na 

jeho činnosť  a krojové vybavenie na rok 2017 vo výške 1500 eur. Folklórny súbor Bacúšan svoju 

žiadosť aj zdôvodňuje, že krojové vybavenie sa každým rokom dopĺňa nakoľko súbor má 25 činných 

členov a zaoberá sa aj nácvikom detí v počte 30.  

Finančná komisia prerokovala dňa 7.2.2016 uvedenú žiadosť a nakoľko folklór v obci Bacúch tvorí 

neoddeliteľnú súčasť ľudovej kultúry, odporúča finančná komisia folklór každoročne podporovať 

a tým aj zveľaďovať ľudové kultúrne dedičstvo v obci. 

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre 

Folklórny súbor Bacúšan v plnej výške 1500 eur. 

Mgr. Martin Duraj – znova porušenie VZN 2/2005, keď žiadosť nebola podaná do 30.09.  

Príspevkové organizácie vedeli , že majú žiadať do 30.09., žiadajú už niekoľko rokov, stále sa im 

vyhovelo. Farský úrad vie, že si má podať žiadosť do 30.9. aj keď nežiada každý rok. Takže 

porušujeme VZN.  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 9/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Folklórnej skupiny 

Bacúšan zo dňa  07.02.2017 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre  Folklórnu skupinu 

Bacúšan na bežné výdavky  spojené s činnosťou Folklórnej skupiny Bacúšan na rok 2017 vo výške 

1500 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  5      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa:  1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

12.Žiadosť o príspevok (Farnosť Bacúch) 

 

Žiadosť o príspevok, ktorá bola na obecný úrad doručená dňa 27.09.2016  prečítala p. Molentová : 

Mgr. Pavol Pribula, administrátor farnosti Bacúch v mene veriacich farnosti Bacúch , sa obracia na p. 

starostu a poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou o finančný príspevok z rozpočtu obce na 

umelecko- remeselné a reštaurátorské práce maliarske v interiéri rímskokatolíckeho kostola v obci 

Bacúch. Celkový rozpočet prác : 27 700,- €.  Reštaurátorské práce by sa mali začať na jar roku 2017 

a trvať by mali cca 2,5 mesiaca. Rímskokatolícka cirkev robí medzi veriacimi farnosti aj zbierku na 

tento účel. Doteraz ( 27.09.2016 ) sa podarilo vyzbierať zo zbierok a darov veriacich farnosti 9000,- € 

Veľmi nám záleží na tom, aby sa zachovalo kultúrno- duchovné dedičstvo našich predkov aj pre 

budúce generácie, a zároveň aby náš pekný kostol, ktorý mnohí návštevníci obce obdivujú slúžil 

dôstojnému sláveniu bohoslužieb a slávnosti obce. Verí, že aj Vaším rozhodnutím prispieť z rozpočtu 

obce sumou 7000,- € sa nám podarí zrealizovať tieto práce na obnovení nášho rímskokatolíckeho 

kostola, aby sme mohli byť hrdí na náš kostol a zachovali dedičstvo pre budúce generácie.  

 

p. Stanislav Jančo prečítal stanovisko finančnej komisie - dňa 27.9.2016, bola na podateľňu 

obecného úradu obce Bacúch doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Bacúch o finančný 

príspevok na reštaurátorské práce nástenných malieb v kostole Sv. Jozefa v obci Bacúch v sume 7000 

eur. Farnosť Bacúch svoju žiadosť aj zdôvodňuje, že celkový rozpočet na tieto práce predstavuje 

27700 eur, pričom bola už rozbehnutá zbierka veriacich na tento účel a bolo zozbieraných 9 tisíc eur. 

Finančná komisia dňa 7.2.2017 prerokovala uvedenú žiadosť a nakoľko sa jedná o podporu kultúrno-

duchovného dedičstva a zároveň v nadväznosti na vyťaženosť   rozpočtu obce, odporúča finančná 

komisia obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre Farnosť Bacúch vo výške 5000 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 10/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi 

Farnosť Bacúch doručenej dňa  27.09.2017 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre  
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Rímskokatolícku cirkev Farnosť Bacúch na reštaurátorské práce nástenných malieb v kostole Sv. 

Jozefa v Bacúchu vo výške 5000 €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

13.  Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie (ZŠ Beňuš) 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov 

a voľno-časových aktivít v školskom roku 2016 - 2017 prečítala p. Romana Molentová.  

Vzhľadom k tomu, že financovanie záujmovej činnosti je cez obce, žiadajú o finančnú dotáciu na 

krúžkovú činnosť uskutočňovanú na Základnej škole Beňuš pre deti vo veku 6-15. Počet detí 

v školskom roku 2016/2017 s trvalým pobytom Bacúch , ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít 

usporiadaných ZŠ Beňuš je 28. Z tejto dotácie žiadajú poskytnúť na zabezpečenie činnosti 

záujmových krúžkov a voľno – časových aktivít za mesiace september 2016 – jún 2017 alikvotnú 

čiastku, tak ako v minulom školskom roku.    

Financovanie sa využije na zakúpenie pomôcok a materiálu, odmien pri súťažiach. Zabezpečenie 

regionálnej súťaže cezpoľného behu ( odmeny, občerstvenie ), workshopov, dopravy, vstupné na 

zimný štadión, plaváreň, na prenájom  telocvične a pod., pomôcky pre futbalové krúžky, cestovné na 

zápasy, kultúrne podujatia a pod.  

- p. Stanislav Jančo prečítal stanovisko finančnej komisie - dňa 14.12.2016, 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 za obdobie január až jún 2017 v počte  detí 28.  

 Obec Bacúch každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie pre Základnú 

školu Beňuš, ktorá sa aktívne uchádza o takúto formu podpory. Finančná komisia dňa 7.2.2017 

prerokovala uvedenú žiadosť o príspevok na krúžkovú a voľnočasovú činnosť, ktorú Základná škola 

Beňuš realizuje pre deti s trvalým pobytom v obci Bacúch a hodnotí  ju pozitívne. 

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok pre 

Základnú školu Beňuš podľa nastavených ukazovateľov vychádzajúc z jednotkového koeficientu 

vyčísleného na žiaka  pre rok 2017 a koeficientu pre záujmové vzdelávanie vo výške 50% príspevku 

na obdobie január až jún 2017, čo činí príspevok vo výške 607,30 eur. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 11/2017 

 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších nariadení a na základe žiadosti Základnej školy Beňuš zo dňa 08.12.2016 
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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 50% dotácie 

(vychádzajúc z predpokladu jednotkového koeficientu vyčísleného na žiaka pre rok 2017 78,87 € 

vynásobeného koeficientom pre záujmové vzdelávanie 1,1 na jedného žiaka za kalendárny rok) na 

obdobie január až jún 2017 pre 28 žiakov navštevujúcich záujmové krúžky v sume 607,30 eur. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

Stanovisko hlavého kontrolóra spracované v zmysle §18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov spracovala a na zasadnutí predniesla Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka 

obce.  

Mgr. Martin Duraj – v správe tvrdí, že je všetko v súlade so zákonom a s VZN. V roku 2014 bolo 

schválené VZN o odpadoch a daniach a  zaujalo ho , že VZN o odpadoch je platné na obdobie 

jedného  roka. Nevie ako sa mohol pripravovať ten rozpočet.  

p. Stanislav Jančo – sadzba poplatku sa určuje  na obdobie jedného kalendárneho roka,  myslí sa 

účtovné obdobie 1 roka, každý rok a VZN je platné naďalej.  

 

Mgr. Martin Duraj - podľa zákona č. 583/2004 § 4 ods. 5 rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, 

ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len "program obce"), to neplatí, ak 

obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. 

Ani jeden rok  toto uplatnenie programu obce nebolo, čiže nie je to v súlade so zákonom, nech sa mu 

kontrolóra vyjadrí. Ak nebudeme robiť programové rozpočtovanie , ktoré by malo byť. Ak 

neuplatníme ten program obce, ktorý by mal by byť spracovaný, mal by byť klasický rozpočet . Sú 

potom iné podmienky.  Nevie či je to v súlade so zákonom nech sa kontrolórka vyjadrí. Navrhuje 

prijať uznesenie, že nebudeme uplatňovať programový rozpočet obce. Zmení sa to, že ten program 

nebudeme spracovávať.  

Ing. Soňa Bridišová – v rozpočte máme ciele a priority,  bolo predsa dohodnuté, že sa to bude robiť 

takouto formou. Aj teraz máme navrhnuté investovať 180 000 €,  ale kto s tým bude fyzicky robiť. 

Starosta je  práceneschopný . Prípravy začínajú teraz. Audítor nemal výhrady k rozpočtu .  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu na rok 2017 

 

Hlasovanie: 
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Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

15. Návrh rozpočtu na rok 2017, orientačne na roky 2018, 2019 

 

Predsedajúci uviedol, že návrh  rozpočtu bol v zákonnej lehote zverejnený na internetovej 

a informačnej  stránke obce a tiež v písomnej forme doručený poslancom obecného zastupiteľstva.  

p. Jančo Stanislav – predseda finančnej komisie prečítal stanovisko finančnej komisie, ktoré tvorí 

prílohu zápisnice.  

Predsedajúci uviedol, že na obecný úrad boli doručené pripomienky Ing. Jozefa Duraja, s ktorými 

boli všetci poslanci oboznámení. Na zasadnutí pripomienky prečítal. Finančná komisia dňa 

21.01.2017  vyhodnotila pripomienky občanov  a k pripomienkam občana Ing. Jozefa Duraja zo dňa 

17.02.2017 prijala nasledovné stanovisko :  

Pripomienky občana sa predovšetkým dotýkajú požiadavky vyhodnotenia plnenia investičných ako 

i neinvestičných akcií za rok 2016 a požiadavky zdôvodnenia ich príčin plnenia či neplnenia 

v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2017 ( vyhodnotenie plnenia rozpočtu sa predkladá 

v záverečnom účte). Pripomienky neobsahovali konštruktívny návrh, ktorý by mal priamy dosah na  

zakomponovanie finančných prostriedkov do návrhu rozpočtu. 

Na základe uvedeného finančná komisia požiadavky občana uvedené v pripomienkovaní k návrhu 

rozpočtu považuje za nedôvodné a navrhuje, aby  obecné zastupiteľstvo nezohľadnilo tieto 

pripomienky pri rokovaní obecného zastupiteľstva v bode: Návrh rozpočtu na rok 2017, orientačne 

na roky 2018,2019. 

Pripomienku č.3 uznávame ako podnetnú a navrhujeme podľa pripomienky názov Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bacúch zmeniť  podľa § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja na názov: Program rozvoja obce. 

 

Mgr. Martin Duraj – k pripomienkam Ing. Jozefa Duraja nech sa najprv vyjadrí hlavná kontrolórka.  

Ing. Soňa Bridišová – ona sa už vyjadrila 

Mgr. Martin Duraj – priamo ku každému bodu pripomienok sa finančná komisia mala vyjadriť. Mali 

sme mať schválený program rozvoja obce a doteraz nemáme územnoplánovaciu dokumentáciu, 

ukladá nám to zákon. Ako  chceme aby sa obec rozvíjala, na základe čoho budeme pokračovať ? 

Prečo nezoberieme pripomienky  toho občana ? Mali sme do rozpočtu  dať územnoplánovaciu 

dokumentáciu. Prečo  by občan nemal vedieť čo sa splnilo  a nesplnil a prečo sa nesplnilo, prečo sa 

navýšili prostriedky ? 

Ing. Soňa Bridišová – teraz preberáme návrh rozpočtu . Keď sa bude preberať záverečný účet, tak sa 

bude riešiť prečo sa neurobilo čo sa malo. Teraz v správach predsa čítala čo sa malo robiť a neurobilo 

sa.  

Mgr. Martin Duraj – takže všetko sa bude riešiť rozpočtovým  opatrením . Ide hlavne o to, že 

v rozpočte boli  financie navrhnuté  na  kanalizáciu, rekonštrukcia domu smútku  - neposkytli nám 

dotáciu, zateplenie kultúrneho domu, vypracovanie programu rozvoja obce, spustenie ČOV do 

prevádzky, splnilo sa len zriadenie kancelárií. Za 6 rokov nemá starosta výsledky, stále len tvrdí, že 

na tom robí . Ak chceme schváliť rozpočet musíme vedieť, čo sa má robiť a musíme to urobiť.   

p. Miroslav Nikel – teraz prvý krát počuje od Mgr. Duraja aby sme konečne začali robiť. Doteraz len 

kritizoval a  napádal .  
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Mgr. Martin Duraj – na začiatku ako nastúpil za poslanca volal poslancov aby si sadli. Starosta za 4 

roky len sľuboval. V zemi máme zakopaných niekoľko miliónov a nič sa s tým nerobí. Číslovanie 

stavieb sa začalo ale nie je dokončené. Štúdia na prípravu komplexnej projektovej dokumentácie pre 

splaškovú kanalizáciu. On nikdy nevidel dokumentáciu ku kanalizácií. Príprava projektu zberného 

dvora. Prečo sa navýšil rozpočet pri číslovaní hrobov ? 

p. Stanislav Jančo – musia sa zakúpiť čísla a hlavne, kto to bude fyzicky robiť.  

Mgr. Martin Duraj – starosta nepripravil harmonogram a preto to dopadlo takto. Mali sme prijať 

uznesenie, že obec bude v rozpočtovom provizóriu. V reprezentačnom máme navrhnuté 5000 €, ani 

jedna obec nemá takú vysokú čiastku a vie, že z tejto položky sa financuje akcia chôdza na Bacúchu. 

Reprezentačné je predsa na niečo iné, nemáme smernicu. Jarky sa neriešia, ľuďom sa robí škoda. 

Cesty sú v dezolátnom stave, môže dôjsť k úrazu. Treba dať do rozpočtu , navrhovaných 6000 € je 

málo.  

Ing. Soňa Bridišová – v rozpočte je navrhnuté na reprezentačné 4000 € a nie 5000 € a aj tak sa tieto 

financie nikdy nečerpali v takej výške.  

p. Stanislav Jančo – v návrhu rozpočtu priority navrhla účtovníčka , finančná komisia a niektoré 

starosta . Starostom  nebolo nič vytknuté ani vyradené. Na údržbu jarkov a mostíkov bolo vyčlenené 

6000 €.  

Ing. Peter Piliar – projekt na dom smútku máme pripravený. Cesty a jarky to sú malé veci ale 

aktivační pracovníci to neurobia. Musíme sa rozhodnúť či to dáme urobiť ako veľkú akciu a urobí to 

firma. Starosta povedal, že obec Bacúch sa neprihlásila na výzvu , lebo nemáme vysporiadané všetky  

cesty.  

Mgr. Martin Duraj – starosta mal v tomto pravdu , chceli sme robiť kanalizáciu  a potom cesty. Stále 

sa dá argumentovať, a treba povedať , že máme peniaze zakopané a musí sa za tým chodiť a nie sa 

stále vyhovárať ,  že máme málo občanov a preto  nemôžeme reagovať na výzvy. Obec nemá fekálny 

voz  a koľko musia občania zaplatiť ak si majú objednať prostredníctvom vodárenskej spoločnosti. 

Podľa zákona je obce povinná zmluvne zabezpečiť  pre občanov fekálny voz.  

Ing. Zdenko Šándor – zabezpečiť, ale nie kúpou fekálneho voza . Teraz zastupuje starostu a rieši to .  

PaedDr. Monika Brozmanová – mali kontrolu z hygieny, ktorá dala zápis, že majú nevhodné podlahy 

na chodbách. Riaditeľka materskej školy dala žiadosť o zakúpenie preliezok , nakoľko sú v zlom 

stave, ale tomu sa nevyhovelo. Do zápisu dali maľovanie, majú problém so stenou. Základná škola 

má normatívne príspevky od štátu a za minulý rok ušetrili 2000 €, ktoré sa musia do konca marca 

vyúčtovať. Z normatívnych príspevkov pravdepodobne nevyjde na to aby sa mohlo niečo 

dofinancovať na maľovanie.  

p. Stanislav Jančo – ak sa ušetrí na chodbách , rozpočtovým opatrením sa bude môcť dať na 

preliezky.  

Mgr. Martin Duraj – či budeme dávať rozpočtovým opatrením, kto to bude riešiť. Je to veľmi 

dôležité – územnoplánovaciu dokumentáciu, komplexnú projektovú dokumentáciu pre kanalizáciu. 

On chce pomôcť, ale obec mu nechce poskytnúť dokumentáciu ohľadom kanalizácie. Či sa to vôbec 

dá dokončiť. Starosta tvrdí, že musí byť komplexná dokumentácia. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 13/2017 

 

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 2017, po pripomienkovaní v tomto členení: 
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Bežný rozpočet ako vyrovnaný 

-v príjmovej časti               467.139 € 

-vo výdavkovej časti          467.139 €    

Kapitálový rozpočet schodkový, schodok vo výške 172.500 € 

-v príjmovej časti                         0 € 

-vo výdavkovej časti           172.500 €    

Schodok v rozpočte celkom  vo výške 172.500 € 

Príjmové finančné operácie na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu a príjmov z minulého roka 

na Základnú školu vo výške 174.728  € 

II.berie na vedomie 

a)stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2017 

b)orientačný návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  5      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 1 ( Mgr. Martin Duraj ) 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

16. Návrh finančnej komisie k prehodnoteniu prebytočnosti nevyužívaných stavieb v majetku 

obce 

 

Predseda finančnej komisie p. Stanislav Jančo uviedol - dňa 31.1.2017 sa na svojom zasadnutí 

finančná komisia zároveň aj ako ústredná inventarizačná komisia zaoberala súčasným stavom 

objektov v majetku obce a predovšetkým sa zamerala na nevyužívané stavby : bývalá jedáleň č. 

11, komunálny dom č. 244,245 a dom služieb č. 238. Na základe evidencie v majetku obce sa 

jedná o stavby s 30 ročnou dobou odpisovania pričom: 

-komunálny dom č.244,245 v obstarávacej cene 4120 eur,  je zaradený v majetku obce  od 

dátumu vzniku obecných úradov tj. k 1.1.1991, zostatková hodnota k 31.12.2016 je 548 eur 

a bude sa ešte odpisovať 4 roky, 

-dom služieb č. 238 v obstarávacej cene 26138 eur, je zaradený v majetku obce od dátumu vzniku 

obecných úradov tj. k 1.1.1991, zostatková hodnota k 31.12.2016 je 3480 eur a bude sa ešte 

odpisovať 4 roky, 

-bývalá školská jedáleň č. 11 v obstarávacej cene 15825 eur,  je zaradená v majetku obce  od   

dátumu prechodu kompetencií na úseku pôsobnosti školstva zo štátu na obce tj.  k 1.7.2002, 

zostatková hodnota k 31.12.2016 je 7910 eur a bude sa ešte odpisovať 15 rokov. 

         Vzhľadom na ich súčasnú nevyužiteľnosť alebo len čiastočnú využiteľnosť (dom služieb), 

je potrebné prekontrolovať ich fyzický stav,  či je zachovaná primeraná starostlivosť o tieto 

stavby a v akom rozsahu resp. či je potrebná ich údržba.   

         Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby uložila komisii životného 

prostredia a výstavby vykonanie obhliadky týchto budov a aby bolo obecné zastupiteľstvo 

oboznámené o ich fyzickom stave, poprípade o možnostiach ich využiteľnosti .  

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 14/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch u k l a d á komisii životného prostredia a výstavby, aby 

vykonala fyzickú obhliadku nevyužívaných stavieb v majetku obce (budovy č, 11, 245, 238) 

a predložila obecnému zastupiteľstvu informáciu o ich fyzickom stave a návrhy na prerokovanie 

prebytočnosti týchto stavieb resp. ich použiteľnosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

17. Žiadosť poslanca Mgr. Martina Duraja o vykonanie kontroly dodržiavania VZN  o    

 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady zo dňa    

 2.1.2017 

 

Predseda finančnej komisie p. Stanislav Jančo uviedol -  

     Dňa 7.2.2017 na svojom zasadnutí finančná komisia prerokovala Žiadosť poslanca Mgr. Duraja 

o vykonanie dodržiavania VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. V prvom rade finančná komisia posúdila v akom rozsahu môže naplniť čl. 

10 ods. 2 Štatútu obce a konštatovala, že právomoc finančnej komisie pri vykonávaní dodržiavania 

VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady má charakter fakultatívny.  

    Zároveň, žiadateľ v závere listu požaduje, aby bola za každý rok (od roku 2011 až 2016)  

vykonaná kontrola a predložená správa o aké daňové subjekty sa jedná, o ich výške daňovej 

povinnosti a o nedoplatkoch, o výške uplatnenia odpustenia daní, dôvodu odpustenia za jednotlivé 

daňové subjekty ap. V tomto ohľade finančná komisia konštatuje, že sa takto formulovaná 

požiadavka dotýka uplatňovania ustanovení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (podliehajú správe zodpovedného zamestnanca a daňovému 

tajomstvu).  

Na základe uvedeného finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu tieto  možnosti : 

v zmysle § 18f  písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže obecné 

zastupiteľstvo požiadať hlavného kontrolóra  o vykonanie kontroly, v tomto prípade sa jedná o 

dodržiavanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady vo veci dani za ubytovanie (odporúča za roky 2014 až 2016) 

požiadať hlavného kontrolóra, aby zakomponoval vykonanie dodržiavania VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na daň za ubytovanie do plánu 

svojej činnosti na 2. kalendárny polrok 2017. 

Ing. Soňa Bridišová – ona urobila kontrolu daní, či sa vyrubujú ako sa vyberajú , ako sa vymáhajú 

nedoplatky. Robila aj kontrolu dane za ubytovanie. Čo sa týka dane za ubytovanie nie je to dobré. 

Vyzývali sme aj v roku 2011 a 2014, tých ktorí boli zverejnení na internete, nepodal si nikto. Len na 

naše priame vyzvanie si niečo kus priznali. Tento rok sme im  opätovne posielali upozornenie. 
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Mgr. Martin Duraj – daň za ubytovanie -  vykonajte kontrolu. Mali by si priznať daň. Občania si 

musia platiť a ak má niekto  na internete, že ponúka ubytovanie, treba ho vyzvať. Treba vykonať 

kontrolu na základe nariadenia starostu. Vytvoriť komisiu a ísť na kontrolu. Je to dané zákonom 

a v iných obciach s tým problém nemajú. Vieme, že tu podnikajú a nám sa smejú do očí. Zostavme 

komisiu a chodievajme na kontroly. Ide tu o princíp, zákon platí , tak nech si to priznajú. Musia mať 

knihu ubytovaných. Ak odmietajú platiť tak na daňovom úrade zistiť účel podnikania. Upozorniť ich, 

že ak nebudú platiť budeme konať inak. Ako by to bolo občania si musia platiť a podnikatelia nie.  

Ohľadom tej žiadosti na kontrolu dodržiavania VZN – nejedná sa o daňový zákon ale v súlade so 

štatútom obce vykonať kontrolu nie občana ale či obec dodržiava  , či sa vyberá musí skontrolovať 

finančná komisia. Vykonať kontrolu obce , vyberanie daní,  nie občanov za roky 2014 až 2016 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 15/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  ukladá finančnej komisii vykonanie kontroly dodržiavania 

všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo vzťahu k výberu dani  za ubytovanie za roky 2014 

až 2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

18. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov,      

  zriadených  obecným zastupiteľstvom  

 

Predsedajúci prečítal Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov,  zriadených  obecným zastupiteľstvom  

Predseda finančnej komisie p. Stanislav Jančo uviedol : 

Dňa 7.2.2017 na svojom zasadnutí finančná komisia prehodnotila Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom, 

predovšetkým z titulu plánovaných účastí poslancov na prípravách materiálov pre  rokovanie 

obecného zastupiteľstva, z nevyhnutnosti zastupovania starostu obce ako i zvýšených nárokov na 

vypracovanie odborných stanovísk komisií pri obecnom zastupiteľstve. 

     Nakoľko rozsah úprav v Zásadách odmeňovania je rozsiahly a boli prijaté už 2 dodatky, finančná 

komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať novo vypracované  Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených obecným 

zastupiteľstvom. Takto vypracované a zároveň prekonzultované Zásady  odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva s advokátom obce JUDr. Hlinkom, zohľadňujú nové požiadavky 

odmeňovania  poslancov v súlade s ich činnosťou. 

Vzhľadom na uvedené, finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených obecným 

zastupiteľstvom schváliť. 
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Mgr. Martin Duraj – vie že je to motivačné ale podľa neho poslanci pracujú dobrovoľne , odmeňovať 

ich s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu napr. na 

prípravách a organizovaní slávností k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, výročia SNP, športové 

a iné kultúrne podujatia. Malo by to byť povinnosťou poslanca sa zúčastňovať a nie aby sa mu za to 

ešte platilo.  

p. Miroslav Nikel – odmenu za účasť na podujatiach v živote nedostal ani nežiadal  a na podujatia 

chodil a tiež mnohé organizoval ako aj ostatní poslanci.  

Ing. Peter Piliar – jedná sa o prípravu podujatia ak si poslanec bude musieť brať voľno z práce .   

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 16/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených  obecným zastupiteľstvom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov:   6 

Hlasovali za:  6      (  Stanislav Jančo , Miroslav Nikel, Ing. Peter Piliar, Ing. Zdenko Šándor,  

                                   Mgr. Martin Duraj,  Anna Senková )       

                proti : 0 

                   zdržali sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

19. Interpelácia 

 

Mgr. Martin Duraj interpeláciu má na hlavnú kontrolórku a na starostu obce aj keď neboli prítomní. 

Ak bude vedieť odpovie zástupca starostu.  

Kontrolórka má jeden krát za rok vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zásad o finančnej 

kontrole a predkladá obecnému zastupiteľstvu  písomnú správu o výsledku kontroly  hospodárenia 

s majetkom obce a dodržiavaní ustanovení týchto zásad, ktoré boli schválené zastupiteľstvom. 

Neurobila to ani jeden rok  .  

Minule zasadnutie starosta podával správu, kde hovoril o príspevku , ktorý nebol schválený ohľadom 

zriadenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo vynaložených 1180 €  na projekt. 

Ktorý poslanec si to pozrel ? Povedal, že nebol schválený projekt ale nepovedal, že sme nesplnili 

podmienky uložené výzvou. Tvrdil, že všetko je v poriadku a z ministerstva prišlo, že sme nesplnili 

podmienky výzvy a žiada aby to bolo starostovi zosobnené. Zbytočne sme vyhodili 1180 €, ktoré sa 

mohli dať napríklad futbalistom .  On vie o nesplnení podmienok výzvy obcou Bacúch,  nakoľko 

požiadal ministerstvo o sprístupnenie informácií .  

Ing. Zdenko Šandor – vyrieši sa to keď tu bude starosta 

Mgr. Martin Duraj – bola spracovaná a starostom podpísaná nová zmluva s právnikom  a poslanci 

nemali možnosť sa k nej ani vyjadriť. Doteraz chýba mnoho zásad a smerníc, ktoré by nám mal 

právnik vypracovať ale v zmluve to nie je. Boli podpísané zmluvy s Telekomom a v zmluve je, že 

čísla majú byť utajené a poslanci o tom nevedia. Starosta podpisuje bez poslancov. V škole nech sa 

zruší pevné linka, keď majú mobil. Na internetovej stránke obce nie sú hasiči, folklórny súbor, 

základná škola,  všetko bolo zrušené na stránke nie je nič a nevie prečo.   

 

20.  Diskusia  
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PaedDr. Monika Brozmanová –  predpokladá, že sa jedná o telefón , ktorý má základná škola 

a kázala správcovi webovej stránky aby číslo  zverejnil. Pevnú linku nemôže škola zrušiť.  

p. Romana Molentová  - druhý telefón má starosta a platí ho obecný úrad. Predošlé číslo bolo 

pôvodné , ktoré mal starosta, ktoré teraz zmenil .   

p. Branislav Bevelaqua – keď si ako občan chce prenajať sálu a za akých podmienok a kto to 

schvaľuje. Jeho známe si chcela prenajať sálu v piatok a nejaká komisia jej to zamietla a obec mohla 

mať financie za prenájom.  

Ing. Zdenko Šándor – sála sa dá prenajať ale nesmie mať vtedy akciu obec 

Ing. Jozef Duraj – chce sa opýtať ohľadom fotopascí či máme vedomosti, či slúžia alebo neslúžia, 

keď sa vynaložili financie.   

Mgr. Martin Duraj – máme tu kultúrnu komisiu a komisia má pripravovať spravodaj, už minulý rok 

nevyšlo ani jedno číslo prečo ? 

p. Anna Senková – keď pán Duraj vedel, že  máme registrovať časopis, prečo nám to nepovedal . 

   

21. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť  a uzavrel toto zasadnutie. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Anna Senková  

 

Miroslav Nikel   

 

 

 
 

             Ing. František Kán 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


