
Obec Bacúch 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

Zapísaná v  Bacúchu dňa 03.06.2021 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z  18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bacúchu konaného dňa 03.06.2021 o 18.00 hod.  

v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 

 

Predsedajúci – starosta obce : 

Ing. Michal Chovanec 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 

P r í t o m n í : 

Ing. Michal Kán,   Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán, Stanislav Jančo 

 

N e p r í t o m n í : 

Ing. Milan Boroš, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel 

 

O s p r a v e d l n e n í : 

Ing. Milan Boroš ,Tomáš Medveď, Miroslav Nikel 

 

O s t a t n í   p r í t o m n í  : 

Marta Zlúkyová – zapisovateľka, Ing. Soňa Bridišová- hlavná kontrolórka obce, Romana 

Molentová – pracovníčka obecného úrad 

 

Program  rokovania :  

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Informácia o činnosti obecného úradu  

6. Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce o zrušení Základnej školy Bacúch a jej 

súčastí 

7. Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako 

súčasti Materskej školy Bacúch 

8. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020  

9. Prerokovanie návrhu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického 

rozvodného zariadenia  

10. Zmena pracovného kalendára zasadnutí na rok 2021 

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom 

12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

13. Rozpočtové opatrenie 2/2021  

14. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod objektom vybavenosti – kúpna cena 

15. Interpelácia poslancov 

16. Záver 

 



1. Otvorenie 

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

prítomných a ospravedlnil poslancov Ing. Milana Boroša, Tomáša Medveďa, Miroslava 

Nikla, ktorí svoju neúčasť telefonicky ospravedlnili.   Oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo 

zvolané v stanovenom termíne a 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. 7 zákona SNR č. 369/90 

Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.   

   Na  úvod rokovania oznámil, že obecný úrad bude robiť zvukový záznam pre potreby OcÚ . 

 

2 . Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch    

 

     Predsedajúci predniesol návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý navrhol doplniť 

o bod č. 14. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod objektom vybavenosti – kúpna 

cena a dal hlasovať za schválenie  programu  zasadnutia. 

 

Uznesenie číslo 190/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Predsedajúci   predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie číslo 191/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Michal Kán , Ján Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4    ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

 



4. Voľba návrhovej  komisie 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na určenie predsedu a členov  návrhovej komisie 

 

Uznesenie číslo 192/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Stanislav Jančo za predsedu návrhovej komisie, Ing. Zdenko Šándor, Ing. Michal Kán za 

členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:    4  ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

5. Informácia o činnosti obecného úradu 

 

Starosta informoval prítomných : 

 

- dňa 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, 

ktorá posilňuje kompetencie obcí v oblasti pokutovania porušenia pravidiel cestnej 

premávky v súvislosti so zákazmi zastavenia a státia vozidiel. Obciam v rámci novelizácie 

zákona pribudnú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou 

objektívnej zodpovednosti, 

- novelou zákona o rozpočtových pravidlách môže obec vyčleniť prostriedky na výdavky  

spojené s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy 

a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel. V mnohých prípadoch ide o 

komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do 

správy obce, 

- obec uzatvorila zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých psov s OZ Tuláčik Brezno, 

súčasný dodávateľ služieb (Bc. Slaná, Revúca)  bol vypovedaný, 

- obec vyhlásila výberové konanie na riaditeľku Materskej školy, uzávierka do 15.06.2021, 

- pripravuje sa žiadosť prostredníctvom VSP Horehron na workoutové ihrisko, financovanie 

bude prebiehať z EU s 5% spoluúčasťou, 

- obecný úrad kompletizuje stanoviská k žiadosti na stavebný úrad vo veci projektu 

„zastávka pri pomníku“. Projekt na dočasné a trvalé dopravné značenie.  

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 193/2021: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie 

informácie o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení:  

- dňa 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, 

ktorá posilňuje kompetencie obcí v oblasti pokutovania porušenia pravidiel cestnej 



premávky v súvislosti so zákazmi zastavenia a státia vozidiel. Obciam v rámci novelizácie 

zákona pribudnú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou 

objektívnej zodpovednosti, 

- novelou zákona o rozpočtových pravidlách môže obec vyčleniť prostriedky na výdavky  

spojené s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy 

a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel. V mnohých prípadoch ide o 

komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do 

správy obce, 

- obec uzatvorila zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých psov s OZ Tuláčik Brezno, 

súčasný dodávateľ služieb (Bc. Slaná, Revúca)  bol vypovedaný, 

- obec vyhlásila výberové konanie na riaditeľku Materskej školy, uzávierka do 15.06.2021, 

- pripravuje sa žiadosť prostredníctvom VSP Horehron na workoutové ihrisko, financovanie 

bude prebiehať z EU s 5% spoluúčasťou, 

- obecný úrad kompletizuje stanoviská k žiadosti na stavebný úrad vo veci projektu 

„zastávka pri pomníku“. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce o zrušení Základnej školy Bacúch a jej 

súčastí 

 

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

   Obec Bacúch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 177 zo dňa 18.02.2021 

požiadala MŠVVaŠ SR o vyradenie Základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských 

zariadení SR. MŠVVaŠ SR vydalo Rozhodnutie č. 2021/12275:2-A2130 zo dňa 18.05.2021 

(ďalej len „rozhodnutie“) o vyradení Základnej školy a jej súčastí zo siete škôl k 31.08.2021. 

Obec Bacúch využila možnosť vzdania sa odvolania voči rozhodnutiu a podala na MŠVVaŠ 

SR dňa 26.05.2021 oznámenie o vzdaní sa odvolania. Rozhodnutie tak nadobudne 

právoplatnosť dňom podania tohto oznámenia o čom MŠVVaŠ SR vystaví doložku o 

právoplatnosti.  

   Základnú školu podľa § 6 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v z.n.p. zriaďovateľ zruší všeobecne záväzným nariadením. Podmienkou pre 

zrušenie Základnej školy a jej súčastí v návrhu všeobecne záväzného nariadenia je súhlasné 

právoplatné rozhodnutie vydané MŠVVaŠ SR. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj 

na webovom sídle obce dňa 13.05.2021, rozhodnutie MŠVVaŠ SR nadobudlo právoplatnosť 

dňa 26.05.2021. Podmienka VZN bola splnená. Na základe toho odporúčam schváliť VZN 

o zrušení Základnej školy Bacúch a jej súčastí. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 194/2021: 
 

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. 1   



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 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 

13.05.2021 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o zrušení Základnej školy Bacúch a jej súčastí, 

s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v z.n.p. a na základe právoplatného  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 

2021/12275:2-A2130 zo dňa 18.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2021 

III. žiada 

starostu obce vystaviť zrušovaciu listinu dňom nadobudnutia platnosti všeobecne záväzného 

nariadenia obce o zrušení Základnej školy Bacúch a jej súčastí Školského klubu detí 

a Výdajnej školskej jedálne. 
 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4    ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako 

súčasti Materskej školy Bacúch 

 

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

 

Obec Bacúch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 178 zo dňa 18.02.2021 

požiadala MŠVVaŠ SR o zaradenie Výdajnej školskej jedálni ako súčasti Materskej školy 

Bacúch do siete škôl a školských zariadení SR. MŠVVaŠ SR vydalo Rozhodnutie č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 (ďalej len „rozhodnutie“) o zaradení Výdajnej 

školskej jedálni ako súčasti Materskej školy Bacúch od 01.09.2021. Obec Bacúch využila 

možnosť vzdania sa odvolania voči rozhodnutiu a podala na MŠVVaŠ SR dňa 26.05.2021 

oznámenie o vzdaní sa odvolania. Rozhodnutie tak nadobudne právoplatnosť dňom podania 

tohto oznámenia o čom MŠVVAŠ SR vystaví doložku o právoplatnosti rozhodnutia.  

   Výdajnú školskú jedáleň ako školské zariadenie podľa  § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. zriaďovateľ zriadi všeobecne 

záväzným nariadením. Podmienkou pre zriadenie Výdajnej školskej jedálne v návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia je súhlasné právoplatné rozhodnutie vydané MŠVVaŠ SR. 

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce dňa 13.05.2021. 

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2021. Podmienka VZN bola 

splnená. Na základe toho odporúčam schváliť VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako 

súčasti Materskej školy Bacúch. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898233&f=3


Uznesenie číslo 195/2021: 

 
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   

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 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch zverejnený na 

pripomienkovanie  vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 

13.05.2021 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o zriadení Výdajnej školskej jedálne ako 

súčasti Materskej školy, s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:    4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

8. Prerokovanie záverečného účtu obce Bacúch za rok 2020 

 

Starosta obec uviedol, že všetky dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 196/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a správa k ďalším 

požiadavkám zákonov a iných predpisov za účtovné obdobie končiace 31.12.2020 

 

II.  schvaľuje 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

Prebytok celkového hospodárenia rozpočtu  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

19.539,01 €, upravený o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR o sumu 10.018,48 € to je 

prebytok  v sume 9.520,53 €  vysporiadať: 

- prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 1.000,00 €  

- prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 8.520,53 €  

 

b) Usporiadanie zostatku disponibilných zdrojov vzniknutých z rozdielu príjmových 

a výdavkových finančných operácií v sume 57.107,09 € previesť do fondu rozvoja 

 



c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní kladný výsledok hospodárenia 

obce vo výške 58.419,36 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :          4    ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

9. Prerokovanie návrhu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického 

rozvodného zariadenia  

 

Starosta obec uviedol, že poslanci mali k dispozícií návrh zmluvy, ktorá je  zverejnené na 

internetovej stránke obce. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 197/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. prerokovalo 

návrh zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 

v súvislosti s vyčlenením územia pre investičný zámer obce vybudovať stavebné pozemky pre 

výstavbu rodinných domov na parcele KN-E č. 2708/57. 

II. súhlasí 

s uzavretím návrhu zmluvy na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného 

zariadenia. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :          4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

10. Zmena pracovného kalendára zasadnutí na rok 2021 

 

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

 

Z dôvodu uskutočnenia mimoriadneho zasadnutia dňa 03.06.2021, kde bude prerokovaný 

záverečný účet navrhujem aby pracovné zasadnutie dňa 25.06.2021 bolo vypustené a aby sa 

pracovný kalendár doplnil v júli na pracovné zasadnutie dňa 29.07.2021, kde hlavným bodom 

rokovania bude schválenie dodatku k zriaďovacej listine – zriadenie Výdajnej školskej 

jedálne ako súčasti MŠ Bacúch, dodatky o zriadení spoločného školského obvodu so 

susednými obcami, voľba hlavného kontrolóra a doriešenia majetku obce do nájmu 

sociálneho podniku. 

 



Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

 

Uznesenie číslo 198/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

zmenu pracovného kalendára zasadnutí na kalendárny rok 2021 a to vypustením pracovného 

zasadnutia dňa 25.06.2021 a  doplnením  pracovného zasadnutia ktoré sa bude konať dňa 

29.07.2021 
 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom 

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

 

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  funkcia poslanca 

sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí 

náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, 

podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Poskytnutie 

odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva teda nie je povinnosťou, na druhej strane ale 

býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania 

poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona o 

obecnom zriadení. Poslanec môže vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu len vtedy, 

ak vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu a zásady 

odmeňovania poslancov umožňujú vzdať sa tohto práva. 

 

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou 

od 1. 4. 2018 priniesla zásadné zmeny v odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva. Táto zmena spočíva aj v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú týmto 

osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku odmeny 

nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. 

 

S prihliadnutím na uvedené odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby schválil nové zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 199/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom 



Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

 

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

     Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa prerušuje plynutie lehôt na 

vyhlásenie a uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra. Predlžuje sa funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie. Hlavnému  kontrolórovi 

obce Bacúch skončilo funkčné obdobie 31.03.2021. Mimoriadna situácia trvá naďalej. 

   Keďže neplynú lehoty na vyhlásenie, podanie prihlášky a voľbu hlavného kontrolóra obce 

(§ 18a ods. 2 a 4 zákona o obecnom zriadení), podľa § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení 

funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa 

predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie 

je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového 

hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený. 

    Z uvedeného máme za to, že cieľom zákonodarcu bolo odpustiť zmeškanie všetkých lehôt 

a vďaka tomu aj doriešiť uplynutie obdobia hlavné kontrolóra. V prípade ak ale obecné 

zastupiteľstvo má záujem uvedené riešiť a teda vyhlásiť voľbu máme sa za to, že vďaka 

druhej vete je to možné a teda obecné zastupiteľstvo má právo aj v tomto období vyhlásiť 

voľbu a následne zvoliť nového hlavného kontrolóra.  Výkon funkcie doterajšieho hlavného 

kontrolóra zaniká dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený. 

Uvedené bolo prekonzultované našou advokátskou kanceláriou. Na základe uvedeného 

navrhujem obecnému zastupiteľstvu vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 200/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

I.  vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov voľby hlavného kontrolóra obce Bacúch, 

ktoré sa uskutočnia dňa 29.07.2021 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Bacúch na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva 

v prípade, že sa prihlásia minimálne dvaja uchádzači. 

 

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 



     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určilo  hlavnému kontrolórovi obce Bacúch pracovný čas, ktorého dĺžka je 7,5 hodín 

týždenne (úväzok 0,2).  

 

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.     

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby to je 

do 15.07.2021 do 14.00 hod.  na podateľňu obecného  úradu obce Bacúch v zalepenej 

obálke s označením „Voľby hlavného kontrolóra – neotvárať“, alebo poštou  na adresu: 

Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch (neakceptujú sa prihlášky, ktoré prišli po termíne 

uzávierky). Súčasťou prihlášky je fotokópia dokladu o vzdelaní (originál na overenie 

predkladá víťazný uchádzač), profesijný životopis, čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti 

a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení            

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie   bez  súhlasu  

obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom 

riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   

podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne 

požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   

zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo  dozorných 

orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. 

II.  schvaľuje  

a) volebnú komisiu na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra v zložení:  

- Jana Bevelaquová, predseda komisie, 

- Ing. Janka Jančová, člen komisie, 

- Romana Molentová, člen komisie. 

b) priebeh hlasovania:  

- poslanec hlasuje osobne, 

- po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka poslanec vstúpi do priestoru určeného na 

úpravu hlasovacieho lístka. V tomto priestore poslanec vloží do obálky hlasovací 

lístok pre voľby hlavného kontrolóra. Na hlasovacom lístku pre voľby hlavného 

kontrolóra zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje, 

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka 

vloží obálku do volebnej schránky, 

- neplatný je hlasovací lístok, ak poslanec na hlasovacom lístku neoznačil 

zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac 

kandidátov 

III.  ukladá  

volebnej komisii na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra:  

- zabezpečiť otváranie obálok a posúdenie náležitostí podaných prihlášok aspoň 7 

dní pred vykonaním volieb, 

- zabezpečiť vykonanie volieb tajným hlasovaním, t. j. príprava hlasovacích lístkov, 

príprava urny na vhadzovanie hlasovacích lístkov, zabezpečenie osobitného priestoru 

na úpravu hlasovacích lístkov, tak aby bola zaručená tajnosť hlasovania, 

- vypracovať zápisnicu o výsledku volieb hlavného kontrolóra a bezodkladne ju 

predložiť obecnému zastupiteľstvu 

- v zápisnici o výsledku volieb hlavného kontrolóra sa uvedie:  

1. celkový počet poslancov prítomných na zasadaní obecného zastupiteľstva, 

2. počet poslancov, ktorým boli vydané obálky a hlasovací lístok, 



3. počet odovzdaných obálok, 

4. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na hlavného 

kontrolóra 

IV.  žiada  

a) starostu obce Bacúch zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra uvedené                     

v I. bode tohto uznesenia na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

b) starostu obce Bacúch poskytnúť súčinnosť volebnej komisii na voľby hlavného 

kontrolóra po stránke administratívnej a materiálnej. 

 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :          4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo,  Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

13. Rozpočtové opatrenie 2/2021 

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

 

Ide o rozpočtové opatrenie  v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – presun, povolené 

prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií na základe týchto opatrení: 

Za bežný rozpočet: 

-prognóza podielových daní za obec Bacúch v roku 2021 v sume 304.967 eur, navýšenie  

o 14.967 eur 

-na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení Základnej školy Bacúch a jej súčastí zo 

siete škôl a následne zrušenia týchto prevádzok k 31.08.2021 je nevyhnutná úprava rozpočtu 

tak v príjmovej ako i výdavkovej časti.  Na odstupné zamestnancov školstva je v zmysle 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2021(čl. II. ods. 4 KZ) úprava odstupného nad 

rozsah stanovený Zákonníkom práce v sume funkčného platu.   Za prevádzku Materskej školy 

bolo vyhlásené výberové konanie na novú riaditeľku, úprava rozpočtu sa týka odstupného 

odstupujúcej riaditeľky 

-výdavky na úpravu trávnika futbalového ihriska (nákup osiva, hnojív) v sume 1.000 eur 

-úpravy spojené so servisom kancelárskeho  zariadenia o 1.000 eur. 

Bežné príjmy budú navýšené v celkovej výške o 10.497 eur (to je 481.163 eur), pričom bežné  

výdavky ostanú nezmenené (to je 470.666 eur). 

 

Kapitálové výdavky: 

- v súlade s prerokovaním návrhu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky   

elektroenergetického rozvodného zariadenia cca 70.000 eur 

- projektová dokumentácia Komunálny dvor – garáž v sume 2.040 eur 

-projektová dokumentácia na workoutové ihrisko v sume 750 eur 

-prípravná dokumentácia týkajúca sa zníženia energetickej náročnosti vrátane auditu 3.150 

eur  

Za príjmové finančné operácie: 

krytie kapitálových výdavkov v súlade s týmto opatrením príjmovými finančnými operáciami 

v sume 3.282 eur (z minulých rokov) a  z fondu rozvoja obce v sume 72.658 eur. 

 



Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 201/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové opatrenie  

2/2021 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4     ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 

 

14. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod objektom vybavenosti – kúpna cena 

p. Molentová prečítala dôvodovú správu, ktorú predložil starosta obce 
 

Slovenský pozemkový fond oslovil listom doručeného na podateľňu obecného úradu dňa 

31.05.2021 obec vo veci doriešenia majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod 

objektom vybavenosti, parcela KNC 919/4 zastavaná plocha o výmere 148 m2 vo vlastníctve 

SR v správe SPF. SPF navrhol kúpnu cenu vo výške 5,50 eur/m2, to je celková cena 

nehnuteľnosti vo výške 814 eur. 

 

Navrhnutá kúpna cena zodpovedá cenám za nehnuteľnosti stanovené primerane trhovou 

hodnotou v tejto lokalite. Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu prijať 

súhlasné stanovisko k doriešeniu majetkovo-právnemu  vysporiadaniu pozemkov pri 

futbalovom ihrisku. 

 

Predseda návrhovej komisie  prečítal návrh uznesenia a predsedajúci  dal hlasovať: 

 

Uznesenie číslo 202/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

súhlasí 

s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemku pod objektom vybavenosti, KNC parc. číslo 

919/4, zastavaná plocha o výmere 148 m2, k.ú. Bacúch, zapísaného na LV 746, vo vlastníctve 

SR v správe SPF za kúpnu cenu vo výške 5,50 eur/m2, t.j. celkovú cenu nehnuteľnosti 

vo výške 814 eur. 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov : 7 

Prítomní poslanci:   4    ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor, Ján Kán)      

                                        

Hlasovali za :           4   ( Ing. Michal Kán,  Stanislav Jančo, Ing. Zdenko Šándor,  Ján Kán)      

            proti : 0 

     zdržali sa : 0 



 

15. Interpelácia poslancov 

 

K tomuto bodu neboli vznesené žiadne podnety ani interpelácia.  

 

16. Záver 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a  ukončil rokovanie zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnicu zapísala : Marta Zlúkyová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Kán 

 

Ján Kán 

 

 
 

             Ing. Michal Chovanec 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


