OBEC BACÚCH
ROZPOČET OBCE

NÁVRH ROZPOČTU
OBCE BACÚCH NA ROK 2020, ORIENTAČNE NA ROKY 2021, 2022

NÁVRH tohto ROZPOČTU je v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pred schválením zverejnený najmenej na dobu 15 dní, aby sa
k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :

25.11.2019

Vyvesený na webovom sídle obce dňa :

25.11.2019

Pripomienky zasielať do 4.12.2019 (vrátane) :
-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch
- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk
Vyhodnotenie pripomienok dňa:

Schválenie Rozpočtu :
Na zasadnutí OZ dňa :
Uznesením č.

06.12.2019

PRIORITY OBCE BACÚCH NA ROK 2020

1. Verejná kanalizácia
Vybudovanie prepojenia kanalizačných zberačov vetiev BB-BC na vetvu B-BA (ulice
Boženy Němcovej – Hlavná, v prípade realizácie vetvy BE aj prepoj na ulicu
Chalupkova) a dopracovanie všetkých podkladov potrebných na kolaudáciu VK,
predpokladaná výška z vlastných zdrojov 120.000 Eur.
Vypracovanie kompletne novej projektovej dokumentácie k novej kanalizácii -príprava
na „veľké“ výzvy + potreba vybavenia nového stavebného povolenia, predpokladaná
výška 30.000 Eur.
2. Komunálny dvor
Vybudovanie komunálneho dvora na garážovanie dopravnej techniky s predpokladanou
výškou z vlastných zdrojov obce 105.000 Eur, z toho 5.000 Eur na prípravné práce a
projektovú dokumentáciu.
3. Komplexné zhodnotenie stavby kultúrneho domu a elektroinštalácia :
- prípravná a projektová dokumentácia z vlastných zdrojov 25.000 Eur
- čiastočná elektroinštalácia z prostriedkov MF SR vo výške 12.000 Eur so
spoluúčasťou obce vo výške 4.000 eur
4. Chodník pri dome smútku
Vybudovanie chodníka pri dome smútku (stavebné práce) s predpokladanou finančnou
čiastkou z vlastných zdrojov obce vo výške 20.000 Eur.
5. Fasáda – Hasičská zbrojnica
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – fasáda, predpokladaná výška z vlastných
zdrojov 5 000 Eur.
6. Pracovné stroje a zariadenie – báger v sume 25.000 Eur
7. Kamerový systém v sume 5.000 Eur
8. Oprava ciest, jarkov a mostíkov v sume 5.000 Eur
9. Údržba budov v majetku obce v sume 7.000 Eur
10.Detské ihrisko z prostriedkov Úradu vlády 8.000 Eur so spoluúčasťou obce vo výške
2.000 Eur (projekt z roku 2019).

NÁVRH
ROZPOČET OBCE 2020, ORIENTAČNE 2021, 2022
Všeobecná časť
Vnútorné členenie rozpočtu:
●
●
●

BEŽNÝ rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 20.971 Eur
KAPITÁLOVÝ rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 383.000 EUR
FINANČNÉ operácie tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na
vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 380.000 EUR.
Tabuľka Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2020, orientačne 2021,2022
Schválený
rozpočet
2019
v EUR

Návrh
rozpočet
2020
v EUR

Orientačný
rozpočet
2021
v EUR

Orientačný
rozpočet
2022
v EUR

BEŽNÝ ROZPOČET
bežné príjmy
bežné výdavky
hospodárenie za bežný rozpočet

468.730
468.730

518.903
497.932

520.295
481.651

540.205
487.483

0

20.971

38.644

52.722

63.321
157.584

0
383.000

0
50.000

0
50.000

- 94.263
-94.263

-383.000
-362.029

-50.000
-11.356

-50.000
2.722

94.263
0

380.000
0

50.000
0

50.000
0

626.314
626.314
0

898.903
880.932
17.971

570.295
531.651
38.644

590.205
537.483
52.722

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
hospodárenie za kapitálový rozpočet
Hospodárenie rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Celkové hospodárenie:

