
 
 

   OBEC BACÚCH 

   ROZPOČET OBCE  

                                      

  ROZPOČET 

OBCE  BACÚCH NA ROK 2022, ORIENTAČNE NA ROKY 2023, 2024 

 

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 : 22.11.2021 

Vyvesený na webovom sídle obce dňa : 22.11.2021 

Pripomienky zasielať  do 7.12.2021 (vrátane) : 

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk 

Vyhodnotenie pripomienok dňa: 08.12.2021 

 

Schválenie Rozpočtu : 

Na zasadnutí OZ dňa : 15.12.2021 

Uznesením č.   

 

                                                                                                               

                                                                             

 

 

 



 
 

 

 

 

NÁVRH 

ROZPOČET OBCE 2022, ORIENTAČNE 2023, 2024 

 

Vnútorné členenie rozpočtu: 

● BEŽNÝ rozpočet  je zostavený ako prebytkový 27.788 EUR 

● KAPITÁLOVÝ rozpočet je zostavený ako schodkový, so schodkom vo výške 363.289 

EUR  

● FINANČNÉ operácie tvoria príjmové finančné operácie z fondu rozvoja obce na 

vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 363.289  EUR. 

Tabuľka  Prehľad navrhnutého rozpočtu na rok 2022, orientačne 2023, 2024 

     
  Schválený 

rozpočet 
2021 

v EUR 

Návrh  

rozpočet 

2022 
v EUR 

Orientačný  

rozpočet 

2023 
v EUR 

Orientačný  

rozpočet 

2024 
v EUR 

BEŽNÝ ROZPOČET         

          
bežné príjmy 470,666 483.181 479.434  453.254 
bežné výdavky 470.666 455.393 403.080 406.300 

          
hospodárenie za bežný rozpočet    0         27.788 76.354 46.954 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET         
kapitálové príjmy 0 15.986  0 0 
kapitálové výdavky 165.349  379.275  50.000 50.000 
          
hospodárenie za kapitálový rozpočet - 165.349 -363.289  -50.000 -50.000 

Hospodárenie rozpočtu -165.349 -335.501 26.354 -3.046 

FINANČNÉ OPERÁCIE         
 príjmové finančné operácie    165.349    363.289  50.000 50.000 
 výdavkové finančné operácie 0 0  0 0 

          

          

Príjmy celkom: 636.015 862.456 529.434 503.254 

Výdavky celkom: 636.015 834.668 453.080 456.300 

Celkové hospodárenie:     0 0 76.354 46.954 

     

 



 
 

 

PRIORITY  OBCE  BACÚCH  NA ROK 2022 

 

1. Verejná kanalizácia - vybudovanie prepojenia kanalizačných zberačov vetiev BB-BC 

na vetvu B-BA  (ulice Boženy Němcovej – Hlavná) a príprava podkladov potrebných 

na kolaudáciu tejto časti verejnej kanalizácie, predpokladaná výška z vlastných zdrojov 

35.000 Eur.  

Vypracovanie projektovej dokumentácie k novej kanalizácii - príprava na „veľké“ 

výzvy + potreba vybavenia nového stavebného povolenia, predpokladaná výška 30.000 

Eur 

 

2. Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov - príprava podkladov pre 

investičný zámer v predpokladanej sume 100.000 Eur (vrátane preložky VN) 

 

3. Výstavba komunálneho domu pre potreby garážovania v sume 102.289 EUR  

 

4. Chodník pri dome smútku - vybudovanie chodníka pri dome smútku (stavebné práce) 

s predpokladanou finančnou čiastkou z vlastných zdrojov obce vo výške 30.000 Eur 

 

5. Výstavba miestnej komunikácie k ČOV - s predpokladanou finančnou čiastkou 

z vlastných zdrojov obce vo výške 50.000 Eur 

 

6. Výstavba Workoutového ihriska v areáli futbalového ihriska – v sume 18.986 EUR 

so spoluúčasťou obce vo výške 3.000 EUR 

 

7. Vybudovanie novej autobusovej zastávky pri pomníku v sume 8.000 Eur 

 

8. Údržba budov v majetku obce  (oprava striešky nad schodiskom kultúrneho domu), 

oprava ciest a údržba ciest a verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom cez 

obecný registrovaný sociálny podnik)- podľa zadaného rozpočtu 

 

 

 


