
 
 

Správa o hospodárení obce v priebehu roka 2017 

 

Členovia finančnej komisie:  

Predseda:  Stanislav Jančo 

Členovia:  Ing. Peter Piliar, Iveta Muchová 

Ostatní prítomní:  Ing. Janka Jančová, zamestnanec obce 

Dňa 14.08.2017 sa zišla finančná komisia za účelom prejednania hospodárenia obce v priebehu 
roka 2017 so zameraním na: 

1. Plnenie kapitálových výdavkov a priority vytýčené v rozpočte k 31.7.2017 
 

2. Daňové pohľadávky – zoznam dlžníkov  
 

3. Hospodárenie v rozpočtovom provizóriu v roku 2017 
 

4. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

K bodu1: 

Finančná komisia konštatovala, že v rámci kapitálového rozpočtu k 31.7.2017 neboli doposiaľ 

plnené nasledovné položky: 

1. ČOV a kanalizácia (prepojenie) 

2. Dom smútku – stavebné úpravy 

3. Verejné osvetlenie – projektová dokumentácia 

4. Verejné osvetlenie - rekonštrukcia 

5. KD – ozvučenie, elektroinštalácia 

6. Solárny panel na objekt pri ihrisku 

 

V bežnom rozpočte (vytýčené priority) neboli doposiaľ plnené: 

1. Program rozvoja obce 

2. Verejné obstávanie na stavebné práce spojené s domom smútku s verejným 

osvetlením,  s elektroinštaláciou KD 

3. Oprava radiátorov na obecnom úrade 

4. Údržba miestnych komunikácií 

 

V priebehu roka boli realizované autobusové zastávky a oplotenie cintorína okrem vstupnej 

brány.  

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie, 

aby na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2017 bolo predložené plnenie 

kapitálového rozpočtu k 31.10.2017 a bola prehodnotená činnosť starostu obce. 

K bodu 2: 

Finančná komisia v súlade so správou o dodržiavaní VZN o miestnych daniach prehodnotila 

aj možnosť zverejnenia daňových dlžníkov podľa § 52 daňového poriadku a odporúča 



 
 

obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie o zverejňovaní zoznamu daňových dlžníkov 

k 31.12 predchádzajúceho kalendárneho roka.                

K bodu 3: 

Finančná komisia bola oboznámená so správou o zúčtovaní rozpočtových príjmov a výdavkov 

uskutočnených počas rozpočtového provizória za  obdobie od 1.1.2017 do 23.02.2017 

s rozpočtom obce po jeho schválení a odporúča obecnému zastupiteľstvu uvedenú správu vziať 

na vedomie. 

K bodu 4: 

Finančná komisia bola oboznámená s návrhom rozpočtového opatrenia 5/2017, s navýšením 

príjmov a výdavkov bežného rozpočtu vo výške 5882 eur a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu  takto predložený návrh  rozpočtového opatrenia 5/2017 schváliť.  V tejto 

súvislosti dáva obecnému zastupiteľstvu do pozornosti položku na údržbu prevzdušnenia 

trávnika vo výške 5000 eur a to v prípade, že táto nebude klasifikovaná ako mechanický zásah 

do stavby futbalového ihriska. 

 
V Bacúchu, dňa 14.8.2017 

 

Zapísala:  Ing. Janka Jančová 

Stanovisko k bodom podpísal: Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie 

  


