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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám výročnú správu našej obce, ktorá poskytuje komplexný prehľad a výsledky
hospodárenia za rok 2017 a podáva informácie o dianí vo všetkých odvetviach činnosti obce v
uplynulom roku.
Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o
hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Obec prezentuje v záverečnom účte svoju
činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj
hospodárenia svojich organizácií v príslušnom rozpočtovom roku. Podkladom na vypracovanie
záverečného účtu sú finančné a účtovné výkazy, v ktorých sú prezentované výsledky celoročného
rozpočtového hospodárenia obce a výsledky hospodárenia ňou zriadených a založených
organizácií. Záverečný účet obce Bacúch za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rok 2017 pre obec resp. obecný úrad pracovný a z hľadiska komunikačných pravidiel so
zastupiteľstvom veľmi náročný a podobne ako v roku 2016 neraz bohužiaľ značne konfrontačný.
Opätovne musím konštatovať že nájsť a následne zrealizovať optimálny model vo fungovaní
samosprávnych orgánov nie proces vôbec ľahký a ukazuje sa že nájsť optimálny kompromis
medzi predstavami a možnosťami je úloha viac ako zložitá. Bohužiaľ tento jav trvá už dlho a to
nielen na lokálnej úrovni, no ako sme čoraz častejšie svedkami aj na celoslovenskej.
Decentralizácia kompetencií z úrovni ústredných orgánov štátnej správy na samosprávu je síce
správnym krokom, no bez kvalitného technického a technologického vybavenia a zaškolenia
personálu je len bremenom pre samosprávu. Postupujúca elektronizácia komunikácie občana
s úradmi je vskutku ambiciózny projekt, no vzhľadom na riešenie technických možnosti
jednotlivých modalít značne náročný tak pre obyvateľa ako používateľa príslušnej služby, ako aj
orgány verejnej správy ako poskytovateľa tejto služby.
Za akciu roka 2017 možno považovať dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Podarilo
sa nám vybudovať oplotenie starého cintorína a vstupnej brány do tohto objektu, no vzhľadom
na zrušenie výzvy a oneskorené vypísanie novej výzvy na poskytnutie NFP sa nám projekt
rekonštrukcie Domu smútku zrealizovať nepodarilo. Bola však novo podaná žiadosť na tento
rok. Podarilo sa nám však zrealizovať niekoľko menších projektov, ktoré sú však svojím
významom pre obec dôležité. Vybudovali sme v okolí KD nové parkovacie miesta, sála KD
dostala nové ozvučenie, boli vybudované nové prístrešky na zastávkach pri ceste I/66. V budove
školy vykonané viaceré rekonštrukčné práce. Významnou akciou bola aj rekonštrukcia vodovodu
na ulici Chalupkova. Po intenzívnych rokovaniach a vecnej argumentácii so SSVS a.s. ako
majiteľom vodovodnej siete v obci bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia vodovodu pričom
financovanie projektu zastrešila stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica.
Technický stav vodovodnej siete je v zlom stave a rekonštrukcia potrubia musí pokračovať aj
budúcom období.
V roku 2017 sme pokračovali v čistení jarkov v intraviláne obce s cieľom ich sfunkčnenia
a zníženia priesakov povrchových vôd do pivničných priestorov obydlí. Priebežne prebieha
čistenie a ďalšia údržba toku potokov Čerchľa a Betková pretekajúcich intravilánom obce, ktoré
sú v prípade prívalových vôd potenciálne veľkým ohrozením života obyvateľov a majetku.
Korytá týchto potokov sú v priebehu roka neustále zanášané a ich prietok vody v nich je
postupom času obmedzený. Nemôžeme byť spokojný s prístupom správcov týchto tokov
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s mierou ich starostlivosti o stav korýt týchto tokov. Dôležitou úlohou bolo aj započatie
kolaudácie ČOV s výhľadom do jej uvedenia skúšobnej prevádzky. Úlohou nasledujúceho roka
je dokončiť kolaudáciu ČOV a započať kolaudáciu kanalizačného zberača a výstavby prepojenia
kanalizačných vetiev ulica B. Němcovej na Ul. Hlavnú a ich napojenie na hlavný kanalizačný
zberač, čo s odstupom času od jeho výstavby nie je ľahká úloha. Upravili sme exteriér v okolí
obecného úradu, zlikvidovali sme množstvo odpadu v obci, resp. v okolí obce.
Bolo toho samozrejme omnoho viacej. Mnoho vykonaných úloh poskladaných z práce všetkých
zamestnancov obecného úradu, poslancov a Vás občanov ochotných pomôcť. Čo ma veľmi teší
je, že sa opätovne nezabudlo na kultúru a šport. Záujmové združenia FK09 a FS Bacúšan a AK
Bacúch aj v minulom roku vzorne reprezentovali našu obec a stali sa neodmysliteľnou súčasťou
spoločenského a športového diania nielen v regióne. Podobné aktivity sú neodmysliteľnou
súčasťou verejného života a zasluhujú si náležitú pozornosť a primeranú podporu.
V roku 2018 sa otvárajú mnohé možnosti participácie na rôznych projektoch či už v rámci
integrovaného regionálneho operačného programu IROP, ale aj programov pre rozvoj vidieka,
či programov v rámci OPŽP, či MAS. Potrebné je však pre elementárne splnenie požiadaviek
riadiacich orgánov však zabezpečiť patričné formálne náležitosti, projektovú dokumentáciu,
energetické audity budov školy a kultúrneho domu, bez ktorých predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP jednoducho v budúcnosti nebude možné. Bude dôležité dohodnúť a presadiť
dôležité projekty, lebo rozhodovacie právomoci by mali byť sústredené v rámci odborných
kapacít na regionálnej úrovni. Dohoda bude pravdepodobne niekedy zložitá, no dôležité je, že
celý rozhodovací systém bude bližšie k občanovi, bližšie k potrebám sídiel. Kvalita projektu,
jeho dôležitosť a v nemalej miere aj spôsob prezentácie budú meritórne pre presadenie projektu
do života. Ušetríme tak mnoho finančných prostriedkov, ktoré boli vynakladané na projektovú
dokumentáciu bez akéhokoľvek pozitívneho efektu. Je potrebné venovať výberu projektov
náležitú pozornosť a priorizovať projekty smerujúce k zhodnocovaniu majetku obce, ochrany
životného prostredia, sociálnych služieb. Treba sa orientovať na projekty pre občana, mám na
mysli jeho bezpečnosť a komfort.
Dôležitým faktorom rozvoja obce je aj jej pozitívne mediálne zviditeľňovanie. Počas roka mal
starosta obce ako aj občania obce niekoľko mediálnych vystúpení tak v lokálnych ako aj
celoštátnych médiách. Svojim pôsobením v regionálnych štruktúrach rôznych stavovských resp.
odborných orgánoch sme významnou mierou prispeli k riešeniu regionálnych problémov.
Spomenúť môžem hlavne aktivity pri ďalšom presadzovaní potrieb ďalších opráv cesty I/66,
ktorá je pre obyvateľov Horehronia jedinou spojnicou a participácii na činnosti neformálnych
aktivít pri presadzovaní cestného prepojenia Horehronia cez Hiadeľské sedlo.
Vážení spoluobčania,
záverom mi dovoľte, aby som Vám poďakoval v prvom rade za dôveru, poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu, ako aj všetkým zamestnancom obce za vykonanú prácu a vyslovil
presvedčenie, že sa občanom spoločne so starostom a zastupiteľstvom podarí naplniť ciele
a zámery pre ďalšie obdobie. Ďakujem všetkým občanom, podnikateľom a dobrým ľuďom, ktorí
svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu.
Ing. František Kán
starosta obce Bacúch
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I.

Všeobecná časť

1. Základná charakteristika účtovnej jednotky
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : obec Bacúch leží v severnej časti Banskobystrického kraja,
v okrese Brezno. Katastrálne územie obce patrí do geomorfologického celku Horehronské
podolie. Časť katastrálneho územia severne od obce sa rozprestiera v geomorfologickom celku

Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry, oddiel Priehyba). Rieka Hron preteká
Horehronským podolím a oddeľuje severnú a južnú časť. Južná časť katastrálneho územia patrí
do geomorfologického celku Veporských vrchov (podcelok Fabova hoľa).
Susedné mestá a obce : katastrálne územie obce Bacúch na východe susedí s katastrálnym
územím Polomky, na juhu s Pohronskou Polhorou a Michalovou, na západe s Beňušom
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a Braväcovom, na severozápade a severe
s Jarabou a Vyšnou Bocou. Najdlhšia hranica
je na východe s katastrálnym územím
Polomky, najkratšia je na juhu s Pohronskou
Polhorou.
Celková rozloha obce : 3819 ha
Nadmorská výška : je v rozmedzí 590 - 630
m. n. m

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov :
k 31.12.2017 počet obyvateľov 960
Národnostná štruktúra :
98,65 % slovenská, 0,86 česká, 0,10 poľská, 0,39 % iná
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 92 % rímsko-katolícka, 1,5 %
evanjelická, 0,2 % grécko-katolícka, 6,3 nezistené
Vývoj počtu obyvateľov : vývoj počtu obyvateľov od roku 1970 má mierne stúpajúcu a mierne
klesajúcu tendenciu. Obec dosiahla v roku 1970 stav s najvyšším počtom obyvateľov – 1743
obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Naopak najnižší počet obyvateľov bol v roku 1989. Od
tohto roku počet obyvateľov narastal až do roku 1970, a v priebehu 21 rokov rapídne klesal, a až
do roku 2003 klesal na počet 1017. Od roku 2003 sa počet obyvateľov mierne zvýšil na 1032
a potom znova začal klesať. V súčasnosti v rámci sčítania obyvateľov v roku 2011 bolo
sčítaných 1013 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. V súčasnej dobe má počet obyvateľov
obce naďalej degresívny vývoj. Táto skutočnosť je realitou aj v ďalších obciach regiónu. Tento
jav je spôsobený hlavne značne obmedzenými možnosťami získania pracovného miesta v okolí
a nedostatkom ekonomickej infraštruktúry. Bez realizácie opatrení na zvýšenie ekonomickej
výkonnosti vidieckych regiónov zo strany štátu bude tento trend pokračovať.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : približne 7%-12%
Nezamestnanosť v okrese: miera nezamestnanosti v okrese Brezno dosahuje hodnoty od 12 do
15 %. V okrese Brezno okrem Železiarne Podbrezová neexistuje žiadny ekonomický pilier, ktorý
by následne generoval multiplikačný efekt a vytváral produktívne pracovné miesta aj pre
obyvateľov našej obce. Z dlhodobého hľadiska si je treba uvedomiť, že absencia takéhoto
ekonomického piliera sa bude negatívne podpisovať aj na demografickom vývoji obcí a regiónu.
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1.4 Symboly obce
V súčasnosti obec Bacúch používa novotvar obecného erbu navrhnutý akademickým maliarom,
rodákom z Bacúcha Mgr. Jozefom Cesnakom. Erb bol potvrdený Heraldickou komisiou pri MV
SR v roku 2005. V tom istom roku obecný erb schválilo na svojom zasadnutí obecné
zastupiteľstvo.
Erb obce : erb obce Bacúch má podobu „v zelenom štíte nad troma
striebornými pruhmi strieborný kopáč a valaška so zlatými
skríženými poriskami“.
Vlajka obce : vlajka obce Bacúch pozostáva zo šiestich pozdĺžnych
pruhov vo farbách žltej, bielej, zelenej, bielej, žltej a zelenej. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce : pečať obce Bacúch je okrúhla, uprostred s obecným
symbolom a kruhopisom OBEC BACÚCH. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi
zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
1.5 História obce
Počiatky písaných dejín Bacúcha, ako najstaršej obce Horehronia, spadajú do druhej polovice
13. storočia a sú spojené s významným liptovským rodom Bogomíra. Bogomírov rod
(spomínaný aj ako Bogomer a Bohumír) patril medzi najstaršie rody kolonizujúce východnú
oblasť Liptova. V donačnej politike v prospech Bogomíra pokračoval aj Ladislav IV. Kumánsky
(1272-1290). V listine z roku 1274 je prvýkrát písomne doložené aj územie Bacúcha. Táto
listina mu zaručovala právo ryžovať zlato na potoku Bacúch. Oblasť sa spomína ako ,,silva
Wazuch” (les ,,Bacúch“). Osada však vznikla až v polovici 15. storočia v chotári Brezna okolo
baní na drahé kovy. Kvalitná železná ruda sa ťažila v r. 1470-1545, 1561-1563 a v r. 1602. Od
konca 16. storočia bola komorskou osadou a osadníci boli prevažne drevorubači. Obec zasiahli
požiare v rokoch 1905, 1921, 1935 a 1953. Ničivý bol hlavne požiar v roku 1921.
1.6 Pamiatky
Bacúšsky Tajch : kultúrno- technická pamiatka, údolná priehrada na Bacúšskom potoku, ktorá
do roku 1953 slúžila na akumulovanie vody. Po naplnení sa voda vypustila, čím sa zvýšil prietok
na rieke Hron, kde boli pripravené plte s drevom a tie sa splavovali do Banskej Bystrici.

Tajch pred spadnutím
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Kostol sv. Jozefa – kultúrna pamiatka postavená v r.
1863 a predĺžený v r. 1936. Hlavný oltár z r. 1863
s klasicistickou prestavanou menzou s oltárnym
obrazom sv. Jozefa, v pozadí pohľad na Bacúch so
schémou zvážania dreva.
Gazdovské domy – zachované 4 obytné domy
bacúšskych gazdov, z ktorých jeden je zaradený do
zoznamu kultúrnych pamiatok.

1.7 Významné osobnosti obce
Rodáci z Bacúcha zastávali významné postavenie v rámci spoločnosti či už v oblasti politiky,
spoločenského, kultúrneho ako športového života spoločnosti. Za všetkých môžeme spomenúť
významného slovenského ilustrátora akademického maliara Mgr. Jozefa Cesnaka a významného
vysokoškolského učiteľa a jedného z osobností moderného slovenského bankovníctva Prof. Ing.
Jozefa Medveďa PhD., ktorý pôsobil aj vo vláde SR ako minister životného prostredia. Okrem
týchto mien je spojených s obcou aj niekoľko ďalších významných osobností, či už
podnikateľov, lekárov, vedcov, umelcov, športovcov, ale aj významných predstaviteľov
verejného života. V minulosti po niekoľko rokov navštevovala obec Bacúch významná osobnosť
Československej vzájomnosti česká spisovateľka Božena Němcová v spoločnosti slovenského
lekára a vedca Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského.

Areál Prameňa Boženy Němcovej v jeho súčasnej a historickej podobe
1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Bacúch
- Materská škola Bacúch
- Školský klub detí pri Základnej škole
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na udržanie prevádzky škôl a následný rozvoj úrovne základného školstva. V tejto
otázke je však nevyhnutne potrebné dobudovanie priestorových kapacít školy. Prioritou je
zabezpečiť primerané podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí obyvateľov obce. Otázka
zabezpečenia kvalitného vzdelávania v obci je dôležitou otázkou v rámci ďalšieho vývoja
demografickej štruktúry obyvateľstva obce. Ako ďalšia možnosť po dobudovaní priestorových
9

kapacít v prístavbe budovy školy sa javí zriadenie špecializovaných športových tried pre
talentovanú mládež, či poskytovanie priestorov iným školským zariadeniam ako školy v prírode.
Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy školy bolo vzhľadom na nastavenie
parametrov operačného programu IROP pre našu obec značne obmedzené, resp. nemožné. Boli
zrušené mnohé výzvy, čo okrem zbytočných nákladov a energie prináša aj nedôveru
k podmienkam získania NFP. Do budúcnosti je nutné zachovanie, resp. vytváranie lepších
podmienok pre mladé rodiny a ich deti. Vzdelávanie a mimoškolské vzdelávanie modernými
vzdelávacími formami a metódami musia zostať prioritou obce aj naďalej. Budúcnosťou rodiny,
národa, krajiny sú deti a mladí ľudia a limitovať ich rozvoj a vzdelanie by bolo krátkozraké.
Treba zachovať to čo je dobré, no je potrebné rozvíjať nové projekty.
1.9 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje:
- Nemocnica s poliklinikou v Brezne, koncové zdravotnícke zariadenie Nemocnica F. D.
Rooswelta v Banskej Bystrici,
- Zdravotnú starostlivosť poskytuje sieť neštátnych zdravotníckych v obci Polomka,
Beňuš a okresnom meste Brezno,
- LSPP Brezno a Závadka n. Hronom
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na potrebu budovania lokálnych kapacít v rámci všeobecného lekárstva, resp.
zavedenie služby tzv. sociálneho taxíka pre obyvateľov obce, ktorí sú vzhľadom na svoj vek resp.
zdravotný stav odkázaní pri preprave za vyšetrením na takúto službu.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2017 bola v obci
zabezpečená opatrovateľská služba 12 občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku. Tento počet neustále narastá a narastajú aj náklady na
zabezpečenie tejto originálnej kompetencie, čo vo finančnom vyjadrení ako aj zabezpečení
personálnych kapacít bude znamenať pre obce značnú záťaž.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a aktuálneho demografického vývoja možno očakávať,
že rozvoj sociálnych služieb sa bude prioritne orientovať na potrebu vybudovania denného
stacionára a neskôr aj zariadenia pre seniorov s poskytovaním 24 hodinovej starostlivosti. Je
potrebné vyvinúť príslušné aktivity s cieľom zabezpečenia projektovej prípravy a následnej
rekonštrukcie vhodnej nehnuteľnosti na zariadenie pre seniorov. Obec pri súčasnom
demografickom vývoji jednoducho musí participovať na budovaní kapacít pre zabezpečenie
starostlivosti o seniorov. Schodnou cestou sa opätovne javí aj využívanie NFP z príslušných
programov.
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1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci
je realizovaný vďaka významnej
podpore zo strany obecného úradu a
zabezpečujú hlavne dobrovoľníci,
organizovaní
do
občianskych
združení, spolkov. Obecný úrad má
v tejto otázke nezastupiteľné miesto
a podporuje činnosť občianskych
združení a spolkov, ktoré sa
sústreďujú práve na činnosť v rámci
týchto aktivít. Podpory sa spolkom
a organizáciám dostáva tak vo finančnej forme, ako aj materiálovej. V obci je počas roka
realizované už mnoho akcií medzinárodného, čí regionálneho a miestneho významu. Významné
miesto v rámci zachovávania kultúrneho dedičstva má činnosť Folklórnej skupiny Bacúšan a jej
detskej skupiny. Svojim vystúpením už zaujali naši folkloristi mnoho divákov. Za veľmi úspešné
je možné považovať jej vystúpenia na mnohých folklórnych festivaloch, kde sa už dostávajú do
hlavných programov. Osobitné uznanie si členovia FS zasluhujú aj za ich činnosť pri výchove
deti v detskom súbore.
1.12 Šport
V športovej oblasti sa naša obec znovu presadila vo svojich dominantných športových
disciplínach a to futbale a športovej chôdzi. Futbalisti v dospelí úspešne pôsobia v 5. lige
a pomerne významný úspech dosiahli v rámci Slovenského pohára kde sa v 2. kole stretli
s účastníkom Fortuna ligy MfK Michalovce. Futbal a Bacúch sú už dnes vnímané v očiach ľudí
ako úspešný projekt, ktorý pokračuje a má aj vďaka sponzorom a značnému podielu
dobrovoľníckych aktivít tendenciu úspešne pokračovať.
Už mnoho rokov je Bacúch spájaný aj konaním medzinárodných chodeckých pretekov. Toto
podujatie zviditeľňuje našu obec nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Chodci AK Bacúch
zaznamenali mnoho medailových umiestnení a tak sa po čase stala naša malá obec bola istý čas
akýmsi druhým centrom a druhou najpočetnejšou zásobárňou reprezentácie v tejto disciplíne
v mládežníckych kategóriách. V roku 2017 sme úspešne zorganizovali už 10. ročník tohto
významného podujatia.
1.13 Dobrovoľný hasičský zbor obce
Nedá mi nespomenúť významný kvalitatívny posun výkonnosti jednotky DHZO, ktorá za
vlaňajší rok dosiahla v súťažiach niekoľko výrazných úspechov. Aktivity nových členov našli
podporu a dnes sú hasiči dobre organizovanou jednotkou, ktorá vie čo chce a v prípade potreby
je schopná poskytnúť pomocnú ruku pri záchrane majetku či života obyvateľov obce. Svoje
profesionálne majstrovstvo si testujú na regionálnych súťažiach, na ktorých získavajú čoraz viac
skvelých umiestnení, ale čo je dôležitejšie získavajú viac skúseností a rešpekt súperov a divákov.
Som presvedčený, že podpora aktivít obyvateľov obce musí pokračovať. V priebehu roka 2017
došlo k ďalšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu jednotky a súčasne aj sme vyškolili
personál pre tak pre obsluhu automobilu IVECO DAILY, ako aj ostatných členov JDHZ.
Hasičská jednotka v počte 11 členov zasahovala v roku 2017 3 x a to pri hasení pomerne
rozsiahleho lesného požiaru v lokalitách aj mimo obce. Príslušníci JDHZ opätovne preukázali
svojím nasadením vysoké majstrovstvo, kompetentnosť a ochotu pomáhať.
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1.14 Ostatné spoločenské organizácie
Jednota dôchodcov Slovenska: Činnosť tejto organizácie je pestrá a rôznorodá. Seniori sa
zúčastňujú aktivít organizovaných vlastnými kapacitami, či okresnou organizáciou JDS ako sú
zraz turistov - seniorov, na okresná prehliadka speváckych skupín seniorov. Seniori vystupujú
v kultúrnych podujatiach organizovaných obcou. Podieľajú sa na príprave resp. sami pripravujú
výstavky rôznych ručných prác s aktuálnou tematikou. Uskutočňujú sa spoločné návštevy
kultúrnych podujatí, turisticko-poznávacie zájazdy, krúžková činnosť a prednášky s besedami a
aktuálnymi témami. Spevácka skupina sa zúčastňuje pravidelne prehliadok a súťaží, kde vždy
čestne reprezentuje našu obec. Významným momentom bola účasť členov JDS na regionálnych,
resp. celoslovenských podujatiach.

ZPB : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Občania
združení v tejto organizácii sú ešte z časti priamy účastníci bojov za národné oslobodenie a proti
fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, no sú tam už aj občania, ktorí súhlasia s jeho
pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.
Členovia tejto organizácia sa aktívne podieľajú na prípravách osláv významných udalostí v rámci
obce, aj z hľadiska celospoločenského významu. V spolupráci s OcÚ sa starajú sa o hroby
padlých ako aj pomník v centre obci. Členovia ZO SPB majú vytvorené podmienky pre ich
stretávanie, prípadne pre vytvorenie akejsi pamätnej izby, kde budú sústredené významné
artefakty pripomínajúce národnooslobodzovací boj v našej obci.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na rozvoj aktivít v oblasti folklóru, aktivít v rámci udržiavania starých ľudových
zvykov a rozvoja kultúrnych aktivít pestovaných a prezentovaných občanmi obce. Do budúcnosti
bude dôležité udržať a zvýšiť zvýšiť dobrovoľnú angažovanosť občanov obce v rámci
organizačného zabezpečovania kultúrno – spoločenských a športových podujatí organizovaných
v obci. Podpora činností záujmových združení je významnou devízou do budúcnosti a napomáha
udržiavať športové tradície obce, ľudové a folklórne tradície, svojbytnosť a národné povedomie.
V neposlednej miere je to aj cenný nástroj na propagáciu obce.
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1.15 Hospodárstvo
V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu a pohostinskej činnosti.
Ponúkaný sortiment je zameraný hlavne na potraviny a drogistický tovar. V obci chýbajú hlavne
služby, no vzhľadom na kúpyschopnosť väčšiny obyvateľstva obce nie je predpoklad trvalejšie
udržateľnej prevádzky v segmente služieb.
V segmente reštauračných a pohostinských služieb má svoje dominantné miesto prevádzka
penziónu Starý mlyn, ktorá je schopná ponúkať svoje služby na trhu turistických služieb. Obec
disponuje ubytovacími kapacitami v nehnuteľnostiach súkromných osôb, no presný počet miest
obecnému úradu nie je známy. Opätovne je v tejto súvislosti nutné pripomenúť, že priznávanie
dane z ubytovania a tým aj vlastne presné zmapovanie kapacít a ich využívania má vážne
nedostatky. V prvom rade je to v nedokonalosti príslušnej legislatívy, ktorá je značne nejasná
a v mnohých ustanoveniach defakto nevykonateľná.
Maloobchodné predajne a pohostinské zariadenia: COOP Jednota, Pohostinstvo Espresso Club,
pohostinstvo Optimabar, Reštaurácia a bar - Starý Mlyn, Autodieľňa garáž JL– Jozef Libič.
Významnejšie výrobné jednotky v obci: v obci pôsobia dielne zamerané na spracovanie dreva a
stolársku výrobu - Tomáš Medveď, BKM stolárstvo Marián Baboľ.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : poľnohospodársky podnik Agrospoločnosť
Polomka a.s., dvor Bacúch.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja, zmene vlastníckych práv k spoločnosti Agrospoločnosť
Bacúch, ako aj existujúcich možností je možné očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
v budúcnosti orientovať na potrebu využitia domácich kapacít. Možnosti vytvorenia
produktívnych pracovných miest naďalej vidíme primárne v oblasti výroby elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov a hlavne v poľnohospodárskej produkcie a rozvoja turistky. Skúsenosti
z podobných regiónov v zahraničí ukazujú, že vidiecke aglomerácie sú bytostne odkázané na
zveľadenie poľnohospodárskej prvovýroby, ktorý by zabezpečil stabilizáciu v rámci
demografického vývoja vidieka a taktiež by sa pozitívne odrazil aj v rámci krajinotvorby regiónu
a efektívnom využití potenciálu krajiny.
Obec bude v rámci svojich kompetencií a existujúcich možností všemožne podporovať projekty
na oživenie poľnohospodárskej produkcie a vznik malých rodinných fariem. Rozvoj aktivít
v rámci turistického ruchu v obci naráža na zlú dopravnú infraštruktúru regiónu, ale aj na lokálnu
nepriechodnosť chodníkov v NAPANT, resp. Muránska planina, ktoré sú často zavalené
nespracovanými zostatkami z ťažby dreva. Istým impulzom rozvoja turistického ruchu by mohla
byť realizácia pripravovaného projektu cyklotrasy Bacúch – Muráň, ktorá by sa významným
spôsobom mohla prejaviť v rámci rozvoja regiónu ako turisticky atraktívnej lokality. Avšak do
budúcnosti je potrebné vzhľadom na akútnu potrebu radikálnej zmeny nepriaznivého
demografického vývoja vybudovať regionálny ekonomický pilier rozvoja, ktorý by vytáral
v rámci rastu miery zamestnanosti potrebný pozitívny efekt. Samospráva však vzhľadom na
svoje kompetencie nemôže k riešeniu problematiky ekonomického rozvoja prispieť zásadným
spôsobom. Významným problémom sa nielen v našej obci javí narastajúca kriminalita, ktorá má
väčšinou charakter ekonomický. Boli však zaznamenané aj činy násilného charakteru páchané
hlavne na obyvateľoch vyššieho veku.
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1.16 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce
Zástupca starostu obce
Hlavný kontrolór obce
Zastupiteľský zbor

Komisia životného prostredia
a výstavby
Finančná komisia
Komisia kultúrno-školská
a športová
Komisia na ochranu
verejného poriadku
Komisia sociálno-zdravotná
Komisia na prešetrovanie
sťažností na hlavného
kontrolóra obce
Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcie starostu obce

Volebné obdobie
2014-2018
Ing. František Kán
Ing. Zdenko Šándor
Ing. Soňa Bridišová
Stanislav Jančo
Ing. Zdenko Šándor
Ing. Peter Piliar
Mgr. Martin Duraj
Miroslav Nikel
Anna Senková
Iveta Muchová
Mgr. Martin Duraj
Ing. Norbert Nikel
Ing. Dušan Kopták
Stanislav Jančo
Ing. Peter Piliar
Iveta Muchová
Ing. Zdenko Šándor
Anna Senková
Ingrid Bevelaquová
Miroslav Nikel
Mgr. Martin Duraj
Anna Senková
Iveta Muchová
RNDr. Edita Niklová
Alena Škantárová
Anna Senková
Stanislav Jančo
Ing. Zdenko Šándor
Ing. Peter Piliar
Iveta Muchová
Miroslav Nikel

Obec netvorí konsolidovaný celok.
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II. Ekonomická časť
2. Záverečný účet obce
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. Obec Bacúch predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení ako súhrnný
dokument spracovaný do záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä :
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
(finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-12 zostavený k 31.12.2017),
b) bilancia aktív a pasív (súvaha k 31.12.2017),
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti (obec nemá príspevkové
organizácie),
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (obec nevedie podnikateľskú činnosť),
g) hodnotenia plnenia programov obce (obec nevedie programový rozpočet).
2.1 Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie
Základným
nástrojom finančného hospodárenia
obce bol rozpočet obce schválený na rok 2017.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa
ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Finančné hospodárenie obce Bacúch sa riadilo
rozpočtom obce, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva obce Bacúch č. 13/2017 zo dňa 23.02.2017. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 172.500 EUR.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami, ktoré boli
schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/2017 zo dňa 23.05.2017, uznesením č.
25/2017 zo dňa 23.05.2017, uznesením č. 26/2017 zo dňa 23.05.2017, uznesením č. 27/2017 zo
dňa 23.05.2017, uznesením č. 42/2017 zo dňa 23.08.2017, uznesením č. 58/2017 zo dňa
23.11.2017 a uznesením č. 59/207 zo dňa 23.11.2017.
Prehľad schváleného rozpočtu a jeho zmien v priebehu roka 2017
v celých EUR
Schválený
Rozpočet po
rozpočet
zmenách
Bežný rozpočet:
- bežné príjmy
467.139
477.327
- bežné výdavky
467.139
464.027
Hospodárenie za bežný rozpočet

0

13.300
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Kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
Hospodárenie za kapitálový rozpočet – schodkový
Hospodárenie rozpočtu celkom – prebytok:
Finančné operácie:
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

0
172.500

0
193.800

-172.500
-172.500

-193.800
- 180.500

174.728
0
641.867
693.639

182.728
0
660.055
657.827

2.2 Bežný rozpočet
2.2.1 Plnenie bežných príjmov za rok 2017 v celých €
Rozpočet na rok 2017
477.327

Skutočnosť k 31.12.2017
493.386

% plnenia
103

Plnenie bežného rozpočtu bolo prekročené, dosiahlo 103 % . Celkový objem prostriedkov na
výnose dane poukázanej územnej samospráve tvorí 56% bežných príjmov. Ďalšími významnými
položkami v príjmovej časti sú miestne dane a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady,
ktoré predstavujú 22% z bežných príjmov obce. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami
z vlastníctva majetku obce a služieb s tým spojených, z administratívnych poplatkov a iných
nedaňových príjmov a tvoria približne 8% z bežných príjmov obce. Granty a transfery tvoria
zvyšných 14% príjmov bežného rozpočtu.
1) Bežné príjmy - daňové:
Rozpočet na rok 2017
373.095
2) Bežné príjmy - nedaňové:
Rozpočet na rok 2017
39.312

Skutočnosť k 31.12.2017
380.030

% plnenia
102

Skutočnosť k 31.12.2017
44.984

% plnenia
114

3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok 2017
64.920

Skutočnosť k 31.12.2017
68.371

% plnenia
105

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.

Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva

49.199,00 Základná škola - normatív

16

11.

Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Brezno
Organizačný odbor
Okresný úrad Brezno
Organizačný odbor
Okresný úrad Brezno
Organizačný odbor
ÚPSVaR Brezno

12.

ÚPSVaR Brezno

13.

DHZ SR, Bratislava

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

627,00 Základná škola – vzdelávacie
poukazy
173,00 Základná škola – sociálne
znevýhodnené prostredie
17,00 Základná škola – učebnice
4.612,00 Základná škola – asistent učiteľa
489,00 Materská škola (predškolské deti)
90,27 Životné prostredie
561,77 Voľby do VUC
1.932,48 Matrika
1.119,18 Register obyvateľov a adries
371,65 Stravné a potreby pre deti
v hmotnej núdzi
7.578,92 Na podporu zamestnanosti a
aktivačnú činnosť
1.400,00 Grant na podporu hasičov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v súlade so zák. č.
523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a zároveň kontrola finančného zúčtovania prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu bola
vykonaná v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.2.2 Čerpanie bežných výdavkov za rok 2017 v celých €
Rozpočet na rok 2017
464.027

Skutočnosť k 31.12.2017
381.407

% plnenia
82

Čerpanie výdavkovej časti bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok
2017 v celých EUR:
Názov
Schválený Rozpočet Skutočnosť
%
rozpočet
po
k
plnenia
zmenách 31.12.2017
01.Všeobecné verejné služby (činnosť
81
152.862
152.942
123.597
úradu, matrika, voľby do VUC)
03.Verejný poriadok
4.830
4.830
5.636 117
(činnosť hasičského zboru, civil. ochrana)
04. Ekonomická oblasť
(správa a údržba ciest)
05.Ochrana životného prostredia
(nakladanie s odpadmi)

9.229

3.979

1.859

47

20.600

18.096

15.226

84

17

06.Občianska vybavenosť
(aktivačná činnosť, údržba verejných
priestranstiev, verejné osvetlenie, správa
nebytových priestorov)

25.233

27.953

22.352

80

08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
(športové akcie, kultúra, knižnica, správa
domu smútku a pohrebiska, príspevky
iným subjektom)

40.629

39.041

26.174

67

147.828

151.258

147.210

97

65.928

65.928

39.354

60

467.139

464.027

381.407

82

09.Vzdelávanie (školstvo)
10.Sociálne služby
(opatrovateľská služba, zabezpečenie
detí v hmotnej núdzi)
Spolu:

Pri zostavovaní výdavkovej časti bežného rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým z cieľov
zabezpečenia rutinného a štandardného chodu činností na jednotlivých úsekoch výkonu
samosprávnych funkcií ako i výkonu štátnej správy, pričom bližší popis uvádzame podľa hlavnej
skupiny funkčnej klasifikácie:
1) Všeobecná verejná správa
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu za oblasť verejnej správy aj na úseku štátnej správy sa
zabezpečila predovšetkým nevyhnutná prevádzka administratívneho aparátu úradu (mzdy,
odvody, tovary a služby), ktoré tvoria 37% výdavkov bežného rozpočtu. Činnosť aparátu úradu
predstavuje výkon samosprávnych funkcií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení
(činnosť orgánov obce) a výkon štátnej správy na úseku matriky, registra hlásenia pobytu
obyvateľov a adries, životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody
a ovzdušia, zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov.
Mzdy a odmeňovanie zamestnancov obce sú stanovené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravené v zmysle
predpokladaného legislatívneho procesu úprav v priebehu roka. Tovary a služby vychádzajú
z nevyhnutného zabezpečenia chodu prevádzky aparátu úradu, zo zmluvných dodávateľskoodberateľských vzťahov, zákonníka práce ako i nevyhnutných potrieb pre činnosť úradu, ako
i priorít ktoré si obec vyčlení v rámci roka. Reprezentačné výdavky sa vyčleňujú hlavne
s prioritami určenými kultúrno-školskou komisiou pri zostavovaní kultúrnych akcií. Komisie
a obecné zastupiteľstvo je rozpočtované v súlade s poriadkom odmeňovania, počíta sa aj
s prostriedkami v prípade zastupovania starostu.
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2) Verejný poriadok a bezpečnosť
Výdavky na DHZO sa obmedzili na nevyhnutnú potrebu, ako prevádzkové náklady spojené
s hasičskou zbrojnicou, dokúpenie uniforiem, zákonné a havarijné poistenie hasičských
vozidiel, školenie a odmeny na základe dohody o vykonaní práce spojenej s údržbou hasičskej
techniky. Aj v roku 2017 bolo obci poskytnutá dotácia z DPZ SR vo výške 1400 eur, ktorá bola
použitá na kompletný servis hasičskej striekačky.
Na úseku civilnej ochrany skladníka CO ako výkon štátnej správy finančne zabezpečuje
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Brezno. V nadväznosti od veľkosti
skladových zásob prideľuje finančné prostriedky na skladníka, v roku 2017 to bolo 270 eur.
3) Ekonomická oblasť
V ekonomickej oblasti bola vykonaná len nevyhnutná zimná údržbu miestnych komunikácii
spojená s pluhovaním a posypom miestnych komunikácii v celkovej výške 1.859 eur.
4) Životné prostredie
Rozpočet bol nastavený v rovine zabezpečenia odvozu komunálnych a drobných stavebných
odpadov podľa stavu predchádzajúceho roka. Ochrana životného prostredia – na úseku
odpadového hospodárstva boli vykázané nevyhnutné výdavky súvisiace so zvozom, triedením
a uložením odpadov na skládku.
Celkový schodok pri nakladaní s komunálnymi odpadmi za roky 2016 a 2017 možno vykázať:
Rok
Rok
2016
2017
Príjmy obce za poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné
12.159
11.849
odpady
Celkové náklady na ochranu životného prostredia spojené
15.515
14.408
s nakladaním odpadov
Rozdiel
-3.356
-2.559
Množstvo komunálneho odpadu z obce za roky 2016 a 2017 možno vykázať nasledovne:
Názov odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály
Jedlé oleje a tuky
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľné odpady
Zmesový komunálny odpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad

Hmotnosť v tonách
Rok 2016

Hmotnosť v tonách
Rok 2017
5,40
6,23
11,57
10,04
0,06
0,16
4,75
0,01

151,52
14,81
0,9

0,23
7,86
0,16
3,36
144,95
8,21
1,9
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5) Bývanie a občianska vybavenosť
Na úseku rozvoja obci, obec prijala do zamestnania podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
v rámci podpory rozvoja miestnej zamestnanosti 2 zamestnancov na obdobie od 1.9.2016 do
30.06.2017 a ďalších 2 zamestnancov na obdobie od 1.9.2017 do 31.5.2018.8. Obec do tohto
projektu vstupuje s 5% finančnou spoluúčasťou. Zároveň boli realizované aktivačné práce v
zmysle § 52 zákona o službách zamestnanosti formou menších obecných služieb, kde
z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Úradu práce a sociálnych vecí sa prispieva na
náradie, materiál a pracovné prostriedky uchádzačov.
Náklady na verejné priestranstvá, verejné osvetlenie a udržiavanie nebytových priestorov
v správe obce sú porovnateľné s predchádzajúcim rozpočtovým rokom, počítalo sa aj s nákladmi
na starostlivosť o nevyužívané budovy v majetku obce (bývalá školská jedáleň, komunálny dom
a dom služieb), avšak tieto neboli realizované.
6) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
V podstate tvoria štandardnú úroveň správy na jednotlivých úsekoch, pričom správa domu
smútku a pohrebiska ako i správa knižnici sa v roku 2017 prevádzala na základe dohôd
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na starom cintoríne bola prevedená kompletná údržba
starého dreveného oplotenia za nové formou plotového panelu. Správu futbalového ihriska
zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, ale i v spolupráci
s Futbalovým klubom 09 Bacúch. Na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkovaním
futbalového ihriska bolo v roku 2017 skutočne čerpaných 5.413 eur (energie, voda, palivá do
kosačiek, náhradné diely a servis, osivo a hnojivá, poistenie ihriska).
V oblasti kultúry a športu boli zabezpečené každoročne sa konajúce kultúrne a športové akcie:
10. ročník pretekov v atletickej chôdzi pod názvom Chôdza na Bacúchu - Cena J. Pribilinca,
Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Plody našich záhrad, Literárne
posedenia pri príležitosti mesiaca knihy, zároveň bola podporovaná spoluúčasť obce na akciách
Jednoty dôchodcov.
Podporila sa činnosť Futbalového klubu Bacúch formou finančného príspevku vo výške 4.000 €,
Folklórnej skupine Bacúšan sa prispelo na zabezpečenie krojových súčastí 1.500 €, na záujmové
vzdelávanie detí v Základnej škole Beňuš viazaný na počet detí s trvalým pobytom v obci Bacúch
vo výške 1.420,52 €.
Obec Bacúch je členom združenia právnických osôb: Asociácia horských sídiel, Mikroregión
Horehron, ZMOS, regionálne združenie ZMO-HsRu, Verejno-súkromné partnerstvo,
Partnerstvo sociálnej inklúzie. Obec prispela členskými príspevkami do týchto združení v roku
2017 vo výške 1.787 eur.
7) Vzdelávanie
Obec Bacúch vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti spravuje Materskú školu a v rámci výkonu
štátnej správy Základnú školu, súčasťou ktorej je originálna pôsobnosť na úseku Školského
klubu detí a Výdajnej školskej jedálne. Keďže prostriedky zo štátneho rozpočtu na Základnú
školu boli nedostačujúce, obec časť nákladov na prevádzku financovala zo svojich zdrojov.
Finančné prostriedky boli rozpočtované z prostriedkov štátneho rozpočtu (vypočítaného
normatívneho a nenormatívneho financovania na prevádzku na školský rok 2016/2017 a po
úprave nápočtu žiakov na školský rok 2017/2018) a z vlastných prostriedkov obce.
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Počty detí a žiakov k 15.9.2016 a k 15.9.2017 za jednotlivé prevádzky boli nasledovné:
Prevádzka
Počet žiakov k 15.9.2016
Počet žiakov k 15.9.2017
Materská škola
14
Základná škola
20
Výdajná školská jedáleň
20
(potenciálni stravníci)
Školský klub detí
16

11
19
19
14

Za rok 2017 čerpanie finančných prostriedkov na Základnú školu v celých eurách bolo
nasledovné:
- z prostriedkov presunutých z roku 2016 vo výške 2.228 eur, boli vyčerpané na energie,
- z prostriedkov ŠR pridelených v roku 2017 sa čerpalo 54.628 eur (normatívne a
nenormatívne prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie, vzdelávacie poukazy
a na asistenta učiteľa),
- z prostriedkov vlastných sa čerpalo 6.470 eur (energie 2.363 eur, telefón 161 eur,
pomôcky na záujmovú činnosť 252 eur, údržba priestorov školy 1.937 eur, vypracovanie
energetického certifikátu 350 eur, stravovanie zamestnancov 1.407 eur.
Na výchovu a vzdelávanie detí Materskej školy v predškolskom veku boli poskytnuté zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica nenormatívne prostriedky vo výške
489 eur, ktoré boli vyčerpané na odmeny pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na
priamej výchovnej činnosti detí.
Čerpanie finančných prostriedkov na originálne funkcie z pohľadu poskytnutých prostriedkov
z výnosu podielových daní v roku 2017 môžeme vykázať v celých EUR nasledovne:
Prevádzka

Skutočnosť

Materská škola
Výdajná školská
jedáleň
Školský klub detí
Spolu za prevádzky:

Orientačný prepočet
Rozdiel
výnosu z podielových
daní
47.426
55.970
21.236
5.966
10.098
78.760

7.227
69.163

8.544
-15.270
-2.871
-9.597

Pri prepočte výnosu podielových daní na školstvo sa vychádzalo z prepočtu detí a žiakov za
obdobie dvoch predchádzajúcich školských rokov a prepočítaného jednotkového ukazovateľa na
žiaka za rok 2017 (84,167 EUR/žiaka). Na základe uvedeného prehľadu obec dofinancovala
náklady na prevádzky na úseku školstva za originálne kompetencie vo výške 9.597 eur.
8) Sociálne zabezpečenie
Obec poskytuje opatrovateľskú služba pre imobilných občanov terénnou formou v domácnosti.
V roku 2017 poskytla opatrovanie 10 fyzickým osobám a zamestnávala 5,3 zamestnancov
(prepočítané na plne zamestnaných).
Kalkulácia na priemerné ekonomické oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej služby za
rok 2017 je nasledovná:
Ekonomicky oprávnené náklady 38.549 €.
Priemerný počet opatrovateliek 5,3
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Priemerné ročné náklady na 1 opatrovateľku 7.274 €
Priemerné ekonomické oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej služby 3,75 €.
Obec Bacúch vyberá úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu vo výške stanovenej
dodatkom č. 2/2016 všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby vo
výške 1,20 €. V roku 2017 to činí 32 % z priemerných ekonomických nákladov na 1 hodinu
opatrovateľskej služby.
2.3 Kapitálový rozpočet
2.3.1 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0
0
Obec Bacúch v roku 2017 neprijala žiadne kapitálové transfery.
2.3.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
193.800

Skutočnosť k 31.12.2017
101.115

% plnenia
52

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 v celých EUR:
Názov

Schválený
rozpočet

01.Všeobecné verejné služby
(rekonštrukcia elektroinštalácie)
03. Verejný poriadok (stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice)
04.Ekonomická oblasť
(parkovacie miesta zo zatrávňovacej
dlažby)

0

05. Ochrana životného prostredia
(zameranie ČOV)
06. Občianska vybavenosť
(rekonštrukcia verejného osvetlenia,
autobusové zastávky)
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
(solárny panel, rekonštrukcia domu
smútku a chodník, ozvučovacia
technika)
Spolu:

Rozpočet Skutočnosť
%
po
k
plnenia
zmenách
31.12.2017
0
27.000
0
0

0

3.000

0

0

5.882

5.881

0

0

300

0

83.500

91.462

88.184

96

40.000

47.418

6.750

14

172.500

193.800

101.115

52

100
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V priebehu roka bolo z kapitálových výdavkov realizované a zároveň zaradené do majetku obce:
technické zhodnotenie verejného osvetlenia v sume 85.102,09 €, autobusové zastávky 2 ks
v hodnote 3.082 €, ozvučovacia technika v hodnote 6.750 €, parkovacie plochy 5.881,12 €.
Zároveň bolo prevedené zameranie ČOV k procesu kolaudácie. V roku 2017 boli v rozpočte
vyčlenené aj peniaze na spoluúčasť na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice obce
Bacúch“ vrátane projektovej dokumentácie. Zo strany vyhlasovateľa MV SR však do konca roka
nedošlo k vyhodnoteniu projektov.
2.4 Finančné operácie
2.4.1 Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

182.728

87.330

% plnenia

V priebehu roka 2017 boli realizované prevody finančných prostriedkov z minulých rokov
poskytnutých z rezortu Ministerstva školstva SR na prevádzku Základnej školy, ktoré neboli
použité v roku 2016 a prešli do roku 2017 vo výške 2.227,66 €.
Zároveň boli prevedené z fondu rozvoja prostriedky vo výške 85.102,09 € na krytie
kapitálových výdavkov a to na rekonštrukciu verejného osvetlenia časti obce Bacúch a s tým
spojenú projektovú dokumentáciu.
2.4.2 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

0

0

% plnenia

V roku 2017 neboli uskutočnené žiadne výdavkové finančné operácie.

2.5 Plán rozpočtu na roky 2018 - 2019
2.5.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2017
575.154
487.824
0
87.330

Plán na rok 2018

Plán na rok 2019

470.320

460.320

460.320
0
10.000

460.320
0
0

2.5.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017
476.582
375.467
101.115
0

Plán na rok 2018

Plán na rok 2019

467.506

447.300

427.506
40.000
0

427.306
20.000
0
23

3. Hospodárenie obce a vysporiadanie výsledku za rok 2017
Výsledok hospodárenia možno prehľadne vykázať v EUR nasledovne:
Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet:
- bežné príjmy
- bežné výdavky
Hospodárenie za bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
Hospodárenie za kapitálový rozpočet
Hospodárenie rozpočtu
Finančné operácie:
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Disponibilné zdroje rozpočtu:

Rozpočet
po zmenách

Čerpanie
rozpočtu

467.139
467.139

477.327
464.027

487.824,21
375.467,20

0

13.300

112.357,01

0
172.500

0
193.800

0,00
101.115,21

-172.500
-172.500
174.728
0
641.867
639.639
2.228

-193.800 -101.115,21
-180.500
11.241,80
182.728
0
660.055
657.827
2.228

87.329,75
0,00
575.153,96
476.582,41
98.571,55

Disponibilné zdroje k 31.12.2017:
1. Základný bežný účet (analyt. účet 22101/B)
2. Základný bežný účet pre prenesený výkon (22104)
3. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 01/E)
4. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 0311)
5. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 0311)
6. Stav pokladne
7. Peniaze na ceste
8. Cudzie platby (odpísané)
Spolu:

82.706,23 € /Pozn.2
11.179,61 €
2.599,68 €
690,37 €
690,37 €
0,00 €
156,89 €
548,40 €
98.571,55 €

3.1 Vysporiadanie prebytku hospodárenia
Prebytok bežného a schodok kapitálového 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 11.241,80 € navrhujeme
vysporiadať:
a) príjmovými finančnými operáciami v rámci prevodov do rozpočtu obce 87.329,75 €
b) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 1.125,00 €
c) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 97.446,55 €
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3.2 Hospodárenie fondov obce
V roku 2017 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR):
Rezervný fond
Fond pre rozvoj obce
Sociálny fond

Stav 1.1
86.294,98
365.466,44

Tvorba
9.400,00
84.014,33

357,87

2.270,54

Čerpanie

Stav k 31.12.
95.694,98
85.102,09
364.378,68
2.304,60

323,81

Rezervný fond
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v záverečnom účte za rok 2016 schválilo uznesením č.
23/2017 zo dňa 23.05.2017 tvorbu rezervného fondu vo výške 9.400,00 €. Prostriedky
z rezervného fondu sa v priebehu roka 2017 nečerpali.
Fond pre rozvoj obce
Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v záverečnom účte za rok 2016 schválilo uznesením č.
23/2017 zo dňa 23.05.2017 prevod finančných prostriedkov do fondu pre rozvoj obce vo výške
84.014,33 €. Z fondu rozvoja sa čerpali prostriedky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu
verejného osvetlenia vo výške 85.102,09 €.
Aby sa finančné prostriedky fondu rozvoja lepšie zhodnocovali a zároveň aby sa zabezpečila
diverzifikácia financií, obec rozložila financie fondu rozvoja do troch bánk Prima banky
Slovensko, Všeobecnej úverovej banky, Tatra banky a Privat banky.
Sociálny fond
Sociálny fond sa tvoril mesačne vo výške prídelu 1% zo miezd bez náhrad zamestnancov obce
a ďalšieho prídelu vo výške 0,5 %. Zo sociálneho fondu sa prispievalo zamestnancom obce na
stravovanie formou stravných lístkov vo výške 0,60 € na jedno hlavné jedlo.

4. Bilancia aktív a pasív
4.1 A K T Í V A
AKTÍVA v celých EUR
a) Neobežný majetok vrátane obstarania spolu
z toho:
1.dlhodobý nehmotný majetok
2.dlhodobý hmotný majetok
3.dlhodobý finančný majetok
b) Obežný majetok spolu
z toho:
1. zásoby
2. zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
3. dlhodobé pohľadávky
4. krátkodobé pohľadávky/ Pozn.1
5. finančný majetok (peniaze, účty, ceniny)/Pozn.2
6. poskyt. návratné fin. výpomoci dlhodobé
7. poskyt. návratné fin. výpomoci krátkodobé

brutto
korekcia
2.904.598 522.011

netto
2.382.588

5.689
2.707.183
191.726
603.516

4.574
2.186.288
191.726
603.516

1.115
520.895

0

0

0
22.241
581.275

0
22.241
581.275
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c) Časové rozlíšenie
d) Vzťahy k účtom štátnej pokladnice
Celkom:

2.020
3.510.134

2.020
522.010

2.988.124

Dlhodobý majetok je v súvahe vykázaný v obstarávacej cene. V dlhodobom finančnom majetku
obce sú zahrnuté kmeňové akcie Vodárenskej spoločnosti a.s., 5639 ks v nominálnej hodnote
34,00 €/ks.
Pozn.1 : pohľadávky obce k 31.12.2017 sú súčasťou dokladovej inventúry a tvoria ich: ostatné
pohľadávky za nájomné hroby 15,78 €, nedaňové pohľadávky t.j. odoslané faktúry súvisiace s prenájmom
majetku obce a so službami s tým súvisiacich a poplatky za komunálne odpady spolu vo výške 13.815,96
€, daňové pohľadávky vo výške 4.822,05 € a iné pohľadávky 3.587,04 € (z toho za úhrady za
opatrovateľskú službu obdobie 12/2017 vo výške 643,20 €, žiadosti o platbu k Dohodám s Úradom práce
2.395,44 € a mylné platby odpísané 548,40 €)
Pozn.2: stav finančného majetku k 31.12.2017 tvoria finančné prostriedky na účtoch tj. ZBÚ 105.593,95
€ ( z toho analytické účty k ZBÚ: základný účet 82.706,23 €, účet sociálneho fondu 323,81 €, depozitný
účet 22.372,14 €, potravinový účet 191.77 €), účet pre prenesený výkon štátnej správy 11 179,61 €, účet
rezervného fondu 95.694,98 €, účty fondu pre rozvoj obce 364.378,68 €, analytické účty k fondom
rozvoja 3.980,42 €, pokladňa 0 €, ceniny (stravné lístky, poštové známky) 290,95 €, peniaze na ceste
156,89 €.

4.2 P A S Í V A
PASÍVA v celých EUR
a)Vlastné imanie
z toho:
1. nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov
2. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

poznámky
1.654.243
1.562.983
91.260

b)Záväzky
z toho:
1. krátkodobé rezervy
2. dlhodobé záväzky
3. krátkodobé záväzky
4. bankové úvery a výpomoci
c) Časové rozlíšenie
Celkom:

24.744
600
323
23.821
0

dodávatelia,
mzdy12/2017

1.309.137
2.988.124

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky v celých eurách

Stav
k 31.12 2016

Stav
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

7.708

9.138

Pohľadávky po lehote splatnosti

21.829

13.103
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5.2 Záväzky
Záväzky v celých eurách
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2016

Stav
k 31.12 2017

25.145

24.144

Záväzky po lehote splatnosti

6. Informácie o výnosoch a nákladoch z vlastnej činnosti obce
Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovná jednotka vykazuje vo výkaze ziskov a strát v EUR.
Celkové výnosy rok 2017
508.516,67

Celkové náklady rok 2017
417.256,72

Kladný výsledok
hospodárenia
91.259,95

Kladný výsledok hospodárenia sa vysporiadava v prospech účtu 431 – výsledok hospodárenia
v schvaľovaní.
Prehľad o nákladoch a výnosoch v celých eurách:
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady v celých eurách

427.316

417.243

50 – Spotrebované nákupy

61.109

47.431

51 – Služby

52.468

48.056

250.825

259.792

53 – Služby

1.104

1.074

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

3.638

4.713

47.626

40.827

3.286

3.430

6.450

11.921

809

14

526.313

508.517

19.171

16.052

52 – Osobné náklady

Predpoklad
rok 2018

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy v celých eurách
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
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61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

364.540

380.408

38.262

13.139

7.077

7.165

2.013

160

95.249

91.592

98.997

91.260

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu nasledovné dotácie:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Futbalový klub 09 Bacúch

Prenájom hracích plôch a platby
futbalovým zväzom
Folklórna skupina Bacúšan Zakúpenie krojových súčastí a služieb
s tým spojených
Základná škola Beňuš
Príspevok pre záujmové vzdelávanie

4.000,00
1.500,00
1.420,52

7.2 Vyhodnotenie významných investičných a neinvestičných akcií v roku 2017
Investičné akcie:
●

Rekonštrukcia verejného osvetlenia zostávajúcej časti (ulica Plaviarska, Potočná,
Záhradná, Lúčka, Brezová, Hasičská) vrátane projektovej dokumentácie.
Schválený rozpočet: 80.000 EUR
Upravený rozpočet: 87.962 EUR
Skutočnosť: 85.102,09 EUR
Prevzatie do majetku dňa: 15.12.2017
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● Rekonštrukcia domu smútku (v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou zastrešenie schodišťa, bezbariérový vstup aj pre nemobilných občanov, rekonštrukcia
fasády a interiéru) s predpokladanou finančnou čiastkou 36.000 eur.
Zdôvodnenie: žiadosť o poskytnutie NFP z prostriedkov PPA bola zrušená a bola
vypísaná nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Vzhľadom na stav domu smútku
sme sa rozhodli investičnú akciu odložiť a ešte raz požiadať o NFP.
● Kanalizácia – prepojenie kanalizačnej vetvy ulice Hlavnej a B. Němcovej a tlakové
skúšky zberného kanalizačného potrubia s predpokladanou finančnou čiastkou 22.000
eur.
Zdôvodnenie: investícia je združená s rekonštrukciou mostu pri predajni potravín
COOP Jednota. Začatie akcie je podmienené ukončením verejného obstarávania zo
strany úradu BBSK.
● Technické zhodnotenie budovy kultúrneho domu (elektroinštalácia, osvetlenie
a ozvučenie kinosály) s predpokladanou finančnou čiastkou 27.000 eur.
Zdôvodnenie: oprava elektroinštalácie nebola napriek snahe úradu realizovaná a zostáva
na rok 2018. Osvetlenie kinosály KD je značne náročná akcia a to nielen finančne.
Taktiež sa vzhľadom na využitie KD vynára otázka efektívnosti vynaloženia finančných
prostriedkov. Po konzultácii s projektantom by bolo potrebné spracovanie projektu.
● Technické zhodnotenie objektu vybavenosti pri futbalovom ihrisku zriadením solárneho
panelu na ohrev vody vo výške 4.000 eur.
Zdôvodnenie: akcia vzhľadom na potrebu riešenia problematiky údržby objektu
a záručných podmienok na stavbu sa považuje za neukončenú.
● Vybudovanie autobusových zastávok na rázcestí v počte 2 zastávky, s predpokladanou
finančnou čiastkou 3.500 eur.
Schválený rozpočet: 3.500 EUR
Skutočnosť: 3.082,00 EUR
Prevzatie do majetku dňa: 31.07.2017
● Ozvučovacia technika – nákup ozvučovacej techniky v kinosále kultúrneho domu.
Schválený rozpočet: 0 EUR
Upravený rozpočet: 6.750 EUR
Skutočnosť: 6.750,00 EUR
Prevzatie do majetku dňa: 01.12.2017
● Parkovacie plochy pred Základnou školou a kultúrnym domom.
Schválený rozpočet: 0 EUR
Upravený rozpočet: 5.882 EUR
Skutočnosť: 5.881,12 EUR
Prevzatie do majetku dňa: 01.12.2017
Neinvestičné akcie:
● Oprava oplotenia starého cintorína, s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce
vo výške 5.000 eur. Uvedená akcia bola realizovaná, skutočné čerpanie na založenie
nového plotového panelu vrátane odmien na dohodu o vykonaní práce vo výške 2.195,46
eur.
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● Oprava miestnych ciest a mostíkov (opatrenie na základe zápisov komisie výstavby
a životného prostredia), s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške
6.000 eur.
Zdôvodnenie: akcia vzhľadom na potrebu vyššieho finančného krytia a vzhľadom na
predpokladaný rozsah opráv vyžaduje dôkladnejšiu prípravu. Niektoré komunikácie
a mostíky boli opravované v priebehu roka svojpomocne.
● Vypracovanie Programu rozvoja obce Bacúch s predpokladom finančnej čiastky
z rozpočtu obce vo výške 2.000 eur . Akcia sa v priebehu roka nerealizovala.
● Oprava a údržba podláh a interiéru v budove školy (opatrenie vyplývajúce z výkonu
štátneho zdravotného dozoru v školách a zariadeniach prevádzkovateľa),
s predpokladom finančnej čiastky z rozpočtu obce vo výške 6.990 eur .
Zdôvodnenie: údržba podláh bola prehodnotená, s posúdením jej naliehavosti nákladov
na najbližšie 3 roky v nadväznosti na udržateľnosť školstva.
● Zabezpečiť číslovanie hrobov na miestnom cintoríne s predpokladom finančnej čiastky
z rozpočtu obce vo výške 3.500 eur .
Zdôvodnenie: neboli doposiaľ doriešené technické ako aj zmluvné záležitosti očíslovania
v súvislosti s jej fyzickým označením na náhrobných pomníkoch fyzických osôb.
● Podpora občianskych združení pôsobiacich na území obce (Futbalový klub 09 Bacúch,
Folklórny súbor Bacúšan), farského úradu v Bacúchu, základných škôl na voľnočasové
a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bacúch, v celkovej výške
z rozpočtu obce 12.700 eur, skutočné čerpanie 11.920,52 eur.
7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- kolaudácia zberača cca 1000 m a stavby ČOV, následne uvedenie ČOV do skúšobnej
a následne do riadnej prevádzky, po ukončení kolaudácie realizovať komplexnú opravu
miestnych komunikácií a rigolov, primárne v častiach obce s vybudovanou kanalizáciou,
- realizácia tlakových skúšok potrubia verejnej kanalizácie a následná kolaudácia
vybudovaných častí verejnej kanalizácie,
- pokračovanie na realizácii stavby kanalizácie, dokončenie prepojenia Ul. B. Němcovej –
Hlavná, prepojenie potrubia Hlavná - kanalizačný zberač (financovanie z vlastných resp.
z prostriedkov environmentálneho fondu), následné vybudovanie prípojok k nehnuteľnostiam,
- nastavenie efektívneho systému zberu a uskladňovania BRO s využitím prostriedkov EÚ,
nákup techniky na zber, odvoz a spracovanie BRO a drobného stavebného odpadu,
-

rekonštrukcia domu smútku (oprava schodišťa a prekrytie, interiérové úpravy),

- vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov s vlastníkom pozemkov SPF na futbalové
ihrisko a starý cintorín),
vypravovanie realizačného projektu a získanie finančných prostriedkov na opravu
a zateplenie budovy KD s vybudovaním jej nového prestrešenia sedlovou strechou,
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- vypracovanie investičného zámeru na realizáciu projektu získanie inštitucionálnej podpory
pre financovanie dostavby nedokončenej prístavby Základnej školy (predloženie príslušnej
dokumentácie a požiadavky na MŠ SR),
- dokončenie pôvodného resp. započatie realizácie Územného plánu obce Bacúch v zmysle
novely stavebného zákona,
vzhľadom na potrebu riešenia nepriaznivého demografického vývoja pripraviť vhodné
parcely pre IBV s cieľom prilákania mladých rodím na trvalý pobyt v obci,
príprava projektového zámeru pre zriadenie resp. vybudovanie denného stacionára pre
starších resp. opustených občanov obce.
7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
V Bacúchu dňa 30.04.2018
Vypracoval za všeobecnú časť: Ing. František Kán
Vypracoval za ekonomickú časť: Ing. Janka Jančová
Prílohy:





Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Finančné výkazy (FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04)
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Fotografie
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Fotografie:

10. ročník Chôdza na Bacúchu

Futbalový zápas na ihrisku v Bacúchu
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