Správa finančnej komisie (vyraďovacej a škodovej) zo dňa 4.12.2019

Dňa 04.12.2019 sa zišla finančná komisia vo veci prerokovania nasledovného programu:
Program
1. Prehodnotenie nedokončených investícií v majetku obce
2. Rozpočtové opatrenie 5/2019
3. Príspevky z rozpočtu obce na rok 2020 – žiadosti
4. Návrh rozpočtu na rok 2020, orientačne na roky 2021 a 2022
5. Prerokovanie platu starostu obce
K bodu 1:
finančná komisia vykonala dokladovú inventúru nedokončených investícií za účelom prehodnotenia ich
použiteľnosti. Jedná sa prevažne o projektovú dokumentáciu ktorá v súčasnosti vzhľadom na svoju
zastaranosť a nevyužiteľnosť neplní už investičný zámer:
1. Bytový dom – Prestavba Bacúch, projekt stavby, 4/1997, projektant Ing. Július Belic, v investičnej
hodnote 24.594,44 Eur
2. Vodovod Bacúch Predĺženie k časti obce stanica 9/2001, Vodovod Bacúch Predĺženie k časti obce
stanica 4/2009, projektant Ing. Vladimír Rojík, v investičnej hodnote 2.234,82 Eur
3. Územný plán obce Bacúch – návrh upravený po pripomienkovaní v 9/2009, autor: Ing. arch.
Vladimír Paško, autorizovaný architekt, v investičnej hodnote 4.573,75 Eur
4. Projekt – Otočka Mlyn, 2007, projektant Milan Hlinka, Selce, v investičnej hodnote 1.709,63 Eur
5. Zameranie Motorest, ZŠ, v investičnej hodnote 967,76 Eur
Zmarené investície možno definovať ako prevádzkovú škodu, ktorá ovplyvňuje výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti. Zmarené investície rovnako ako manká, schodky a z rôznych dôvodov
vzniknuté škody v podmienkach účtovných jednotiek sa považujú z účtovného hľadiska za mimoriadny
úbytok majetku, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci výkonu hospodárskej činnosti. Zmarenými
investíciami treba rozumieť rozhodnutie o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného
dlhodobého majetku.
Stanovisko: finančná komisia navrhuje uvedený majetok v rozostavanosti v celkovej investičnej
hodnote 34.080,40 Eur odpísať z majetku ako zmarenú investíciu.
K bodu 2:
finančná komisia v súlade s návrhom rozpočtového opatrenia 5/2019 zo dňa 02.12.2019, podľa
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z., presunom rozpočtových prostriedkov
v celkovej výške 26.000 eur z dôvodu:
- preklasifikovania účelovej dotácie z MF SR vo výške 12.000 eur na čiastočnú úhradu výdavkov
akcie havarijného stavu elektroinštalácie v budove kultúrneho domu z bežných výdavkov
(312001) na kapitálové výdavky (322001),
- presun prostriedkov vo výške 13.000 eur z položky kanalizácia – realizácia novej stavby
(717001) na položku prípravná a projektová dokumentácia (716), nakoľko táto zahŕňa
inžiniersko-technickú pomoc a práce súvisiace s plánovanou výstavbou (monitoring, grafické
podklady a zamerania)
- presun prostriedkov vo výške 1.000 eur z položky rozvojové štúdie (637011) na položku
cestovné výdavky (632001) z titulu výkonu plánovaných pracovných ciest starostom obce

Stanovisko: finančná komisia navrhuje schváliť obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie 5/2019
zo dňa 2.12.2019.
K bodu 3:
na podateľňu obecného úradu boli podané nasledovné žiadosti o príspevok z rozpočtu obce na rok 2020:
1. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 25.09.2019
2. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 25.09.2019
3. Žiadosť Priateľov športu Bacúch o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 27.09.2019
4. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev farnosť Bacúch o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 27.09.2019
5. Žiadosť Rodičovské združenie Hron o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 20.11.2019
6. Žiadosť ŠK BCF Dukla Banská Bystrica o príspevok na rok 2020, doručenej dňa 02.12.2019
Stanovisko:
po posúdení všetkých žiadostí finančná komisia navrhuje:
a) obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenie obce č.
2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce schváliť:
1) príspevok pre FK 09 Bacúch vo výške 9.000 eur v poradí 1. platby futbalovým zväzom
5.000 eur, 2. prenájom trávnika a šatní 1.000 eur, 3. preprava 3.000 eur
2) príspevok pre FS Bacúšan vo výške 2.500 eur na bežné výdavky spojené s 85. výročím
založenia Folklórnej skupiny
3) príspevok pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Bacúch vo výške 4.000 eur na opravu
obvodového muriva kostola sv. Jozefa v Bacúchu (národná kultúrna pamiatka a kultúrna
dominanta obce)
4) príspevok pre Rodičovské združenie Hron vo výške 900 eur na výdavky spojené so
vzdelávacími, kultúrnymi a športovými aktivitami zameraných na prácu s deťmi
a mládežou (prednášky, besedy, súťaže, workshopy a návšteva kultúrnych a športových
zariadení) navštevujúcich Základnú školu Beňuš s ktorou má obec Bacúch spoločný
školský obvod (33 detí s trvalým pobytom v obci Bacúch)
5) príspevok pre ŠK BCF Dukla Banská Bystrica vo výške 500 eur na výdavky spojené so
zabezpečením tréningovej činnosti a účasti detí na súťažiach v chôdzi (8 detí Základnej
školy Bacúch)
b) starostovi obce schváliť rozhodnutím v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného
nariadenie obce č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, príspevok
Priateľom športu Bacúch vo výške 300 eur na výdavky spojené s prípravou a zabezpečením
športových podujatí v priebehu roka roku 2020.
K bodu 4:
Návrh rozpočtu vytýčil priority predovšetkým v investičnej oblasti vo výške 383.000 eur, kde jednou
z prvých priorít bude doriešiť stavajúcu kanalizáciu a zabezpečiť kontinuálne ďalšie investičné kroky
pre jej pokračovanie. Základom financovania investičných zámerov pre rok 2020 je fond rozvoja vo
výške 360.000 eur. V súvislosti s týmto finančná komisia konštatuje, že následkom náročného
investičného zámeru v roku 2020, bude potrebné v roku 2021 nastaviť kapitálový rozpočet len
v obmedzenom rozsahu. V bežnom rozpočte okrem zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy
a výkonu samosprávnych funkcií obce je prioritou čiastočná údržba ciest, jarkov a budov v majetku
obce. Na originálne školstvo budeme doplácať cca 20 tisíc eur a na základnú školu cca 18 tisíc eur,
opatrovateľská služba je rozpočtovaná na 3 opatrovateľky v zamestnaneckom pomere, z tohto titulu je
bežný rozpočet nastavený ako prebytkový.

Stanovisko: na základe uvedeného takto skoncipovaný a zostavený rozpočet na rok 2020 a orientačne
na roky 2021 a 2021, zverejnený na pripomienkovanie občanom a po následnom pripomienkovaní
finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 5:
Plat starostu obce sa riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z., kde plat starostu
nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Stanovisko: vzhľadom na náročnosť práce starostu obce ako predstaviteľa obce, najvyššieho
výchovného orgánu obce, štatutárneho orgánu obce a vzhľadom na dobré výsledky pri výkone funkcie
starostu obce, finančná komisia navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. rozhodlo o zvýšení platu starostu obce o 35 %.
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