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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU 
 

Vážení spoluobčania,  

 

táto výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým  rokom. Rok 

2011 bol  pre obec  náročný a pracovný. Nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávnych 

orgánov bude trvať dlhšie a samozrejme bude musieť byť opretý o skúsenosti a prax, no už 

teraz nám občania dali najavo, že hľadať sa oplatí. 

 

Nastúpili sme cestu konsolidácie písomnej agendy OcÚ, konsolidácie rozpočtu obce a vykonali 

sme podrobný audit nehnuteľného majetku obce, ktorý poskytuje reálny pohľad na to čím obec 

naozaj disponuje. Je potrebné v krátkej budúcnosti realizovať  projekty, ktoré priamo súvisia so 

znižovaním finančnej náročnosti v kategórii bežných výdavkov a  tým uvoľnenia 

disponibilných zdrojov pre ďalšiu investičnú činnosť. Aj v oblasti životného prostredia sme 

vytýčili novú cestu a začali sme zlepšovať životné prostredie prácou priamo  v teréne.   

 

Investovali sme hlavne do sanácie havarijného stavu základov budovy školy a vybudovania 

výdajne stravy pre žiakov Materskej a  Základnej školy. Pokračovali sme v čistení jarkov 

v intraviláne obce  s cieľom ich sfunkčnenia a tak zníženia priesakov povrchových vôd do 

pivničných priestorov obydlí.  Začali  sme si opravovať obecné komunikácie a mostíky. 

Významným počinom bolo vyčistenie potokov Čerchľa a Betková pretekajúcich intravilánom 

obce. Korytá týchto potokov boli značne zanesené a ich prietok vody v nich bol značne 

obmedzený. Opodstatnenosť tohto vykonania týchto prác sa ukázala počas veľkého dažďa 

v noci z 19. na 20. 7. 2011. Upravili sme exteriér za Obecným úradom, zlikvidovali sme 

množstvo odpadu v hospodárskom dvore v strede obce. Bolo toho samozrejme omnoho viacej. 

Mnoho vykonaných úloh poskladaných z práce všetkých zamestnancov OcÚ, poslancov a Vás 

občanov ochotných pomôcť. Čo ma veľmi teší je, že sa  nezabudlo na kultúru a šport. Určité 

vákuum v prenose informácií z OcÚ k občanom sa nám podarilo vyplniť vydávaním nových 

obecných novín, v ktorých prinášame zaujímavé témy a informácie zo života obce.  

 

Obmedzené finančné prostriedky a skutočnosť, že obec Bacúch je zaradená k skupine obcí 

ktoré nie sú pólom rastu mimo záujmových území nás významným spôsobom diskvalifikuje 

z možností čerpania finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu. Napriek 

tomu sme nezabudli ani na projekty a výzvy ponúkané ministerstvami a ostatnými štátnymi 

orgánmi. Obec reagovala na výzvy Environmentálneho fondu, Úradu vlády SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a za rok 2011 sme sa o finančnú podporu resp. dotáciu 

uchádzali v niekoľkých projektoch. Úspešnosť sa zatiaľ nedá reálne kvantifikovať a to 

vzhľadom na skutočnosť, že väčšina z nich ešte nie je posúdených a rozhodovať sa bude až 

v priebehu roka 2012. Úspešne sme zvládli aj náročné a štátnymi orgánmi nie celkom 

zvládnuté sčítanie ľudu. 

 

Toto všetko sa udialo okolo nás  a pri práci ktorá nás obklopuje sme si to ani neuvedomovali.  

Chcem poďakovať všetkým občanom, podnikateľom a dobrým ľuďom, ktorí svojou ochotou,  

obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu. Uplynulý rok teda priniesol aj 

viacero pozitívnych zmien v mnohých oblastiach.  

 

 

    

        Ing. František Kán 

                                                                                                   starosta obce 
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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 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  

 

Hustota  a počet obyvateľov : k 31.12.2011  počet obyvateľov 1010  

 

Národnostná štruktúra : 98,65 % slovenská, 0,86 česká, 0,10 poľská,  2 % iná   

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 92 % rímsko-katolícka, 1,5 % 

evanjelická, 0,2 % grécko-katolícka,  6,3 nezistené 
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Vývoj počtu obyvateľov :  vývoj počtu obyvateľov 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. 

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci : približne 18% 

 

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Brezno dosiahla v roku 2011 

približne hodnotu 17 %. 

 

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 Logo obce 

 

Predstavuje v podstate erb obce navrhnutý akademickým maliarom rodákom z Bacúcha  

Jozefom Cesnakom. 

 

1.6 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, 
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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. 

 

1.7 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 

a Budapešti. 

 

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. 

 

 

1.8 Významné osobnosti obce 

 

Rodáci z Bacúcha zastávali významné postavenie v rámci spoločnosti či už na poli politiky, 

spoločenského, kultúrneho ako športového života spoločnosti. Za všetkých môžeme spomenúť 

významného slovenského ilustrátora akademického maliara 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.     

 

1.9 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 

kapacít v prístavbe budovy školy sa javí zriadenie špecializovaných športových tried pre 

talentovanú mládež, či poskytovanie priestorov iným školským zariadeniam ako školy 

v prírode.     
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1.10  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.  

 

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.  

 

1.11  Sociálne zabezpečenie 
 

Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2011 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. 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja a 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.  

 

1.12  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, SZPB a Jednoty dôchodcov 

Slovenska. V obci je počas roka 

realizované už mnoho akcií 

medzinárodného, čí regionálneho 

a miestneho významu.  

 

 

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 prípadne 

zvýšiť angažovanosť občanov obce v rámci organizačného zabezpečovania kultúrno – 

spoločenských a športových podujatí organizovaných v obci.     
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1.13  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 kúpischopnosť väčšiny obyvateľstva obce nie je predpoklad 

trvalejšie udržateľnej prevádzky v segmente služieb. Istým oživením v ponuke služieb 

v oblasti pohostinských služieb bola rekoštrukcia budovy mlyna a začatie prevádzky 

penziónu Starý mlyn, ako aj rekonštrukcia budovy Jednoty COOP Brezno na prevádzkovanie 

zariadenia pohostinských služieb Belveder Pub.     

 

Maloobchodné predajne a pohostinské zariadenia: COOP Jednota, Pohostinstvo Espresso 

Club - Stanislav Horáček, Optimabar – Drahomíra Betková,  Horans potraviny – Anna 

Horáčková, penzión Starý Mlyn – Vladimíra Murínová, Autodieľňa – Jozef Libič, Belveder 

Pub – Alena Berčíková. 

 

   Významejšie výrobné jednostky v obci :  v obci pôsobia dielne zamerané na spracovanie 

dreva a stolársku výrobu - Tomáš Medveď,  Marián Baboľ.  

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

poľnohospodársky podnik Agrospoločnosť  Polomka a.s., dvor Bacúch. 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja a existujúcich možností je 

možné očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na 

potrebu využitia domácich kapacít. Možnosti vytvorenia produktívnych 

pracovných miest vidíme primárne v oblasti výroby elektrickej energie  

z obnoviteľných zdrojov, poľnohospodárskej produkcie a rozvoja 

turistky.   

 

 

 

1.14  Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: Ing. František Kán 

 

Zástupca starostu obce : PaedDr. Dušan Bubelíny 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Soňa Bridišová 

 

Obecné zastupiteľstvo: tvorí ho zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov (Stanislav Jančo,  

Stanislav Horáček, Mgr. Radoslav Kán, Jaroslav Baboľ,  PaedDr. Dušan Bubelíny, Jozef Libič, 

Ladislav Škantár).  

 

Komisie:   

- Komisia životného prostredia a výstavby  (Stanislav Jančo, Zdenko Šándor, Miroslav 

Nikel)  

- Finančná komisia (Stanislav Horáček, Ing. Marek Nikel, Alena Kánová) 
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- Komisia kultúrno-školská a športová (Mgr. Radoslav Kán, Mgr. Edita Niklová, Milena 

Bubelínyová) 

- Komisia na ochranu verejného poriadku (Jaroslav Baboľ, Eugen Dúll, Otto Kán) 

- Komisia sociálno-zdravotná (PaedDr. Dušan Bubelíny, Mgr. Mária Cesnaková, Mária 

Tomajková) 

- Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce (Ladislav Škantár,  

Stanislav Horáček, PaedDr. Dušan Bubelíny) 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce (Jozef Libič, 

Jaroslav Baboľ, Ladislav Škantár, Mgr. Radoslav Kán, Stanislav Jančo) 

 

Obecný úrad: 3 administratívni zamestnanci : Ing. Janka 

Jančová – mzdová a finančná účtovníčka, Romana 

Molentová – matrikárka, administratívna agenda,  

Marta Zlúkyová – pracovník pre dane a poplatky.   

 

 

Obec netvorí konsolidovaný celok. 

 

 

 

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie 
 

Základným    nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   

obce   na  rok   2011. Obec v roku 2011 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. 14/2011 zo dňa 24.02.2011. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schválený 

rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný. 

 

   Prehľad schváleného rozpočtu a jeho zmien v priebehu roka 2011  

   v celých EUR 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežný rozpočet: 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

      

 Hospodárenie za bežný rozpočet - prebytkový 

 

517 023 

387 811 

 

  129 212 

 

  517 023 

  387 811 

 

    129 212 

Kapitálový rozpočet: 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky   

 

 Hospodárenie za kapitálový rozpočet – schodkový 

 

  0 

             84 250 

 

- 84 250 

 

  0 

  84 250 

 

- 84 250 

Hospodárenie rozpočtu celkom – prebytok:             44 962         44 962 

Finančné operácie:   
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- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

84 250 

114 212 

  84 250 

             114 212 

Príjmy celkom: 601 273  601 273 

Výdavky celkom: 586 273 586 273 

Disponibilné zdroje rozpočtu: 15 000 15 000 

 

2.1  Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €  

 
      Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu obce dosiahlo 87 %. V tejto súvislosti však treba 

podotknúť, že obec očakávala nižšie príjmy na výnosoch dane z príjmov fyzických osôb, čomu 

prispôsobila aj rozpočet. Celkový objem prostriedkov na výnose dane poukázanej územnej 

samospráve tvorí 38% príjmov bežného rozpočtu. 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, za stravné (tzv. režijné 

poplatky) a iných nedaňových príjmov a tvoria približne 6% z bežných príjmov obce.  

 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

601 273               523 922                     87 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

311 571               306 852                            98 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

39 854                 33 211                    83 

 

3) Bežné príjmy – granty a transfery:  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

165 598               169 440                  102 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR Brezno 377,49 Rodinné prídavky – osobit. príjemca 

2. Krajský školský úrad  B.B. 47 973,00 Základná škola 

3. Krajský školský úrad  B.B. 1 228,00 Materská škola (predškolské deti) 

4. Krajský úrad ŽP  B.B. 332,64 Životné prostredie 

5. Obvodný úrad Brezno 1 108,00 Sčítanie ľudu 

6. Obvodný úrad  Brezno 1 790,40 Matrika 

7. Obvodný úrad Brezno 332,64 Register obyvateľov 

8. ÚPSVaR Brezno 1 446,82 Stravné  a potreby pre deti v HN 

9. Platobná jednotka SIA 101 536,17 Projekt POZRI 

10. VUC B.B 500,00 Nákup krojov 



                                                                        11 

11. Železiarne Podbrezová 100,00 Podpora športu v škole 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

4) Kapitálové príjmy:  

V rámci kapitálových príjmov obecné 

zastupiteľstvo schválilo odpredaj nehnuteľností 

uznesením č. 80/2010 zo dňa 23.11.2010 

(pozemok v podiele 1/112) a uznesením č. 

27/2011 zo dňa 28.04.2011 (stavba č. 100 

a prislúchajúce pozemky).  

  

Obec v rámci kapitálových príjmov získala 

prostriedky z MF SR na havarijný stav kotolne 

vo výške 10.000 €, ktoré presunula do roku 

2012. 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0,00 15 043  

 

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

 Ministerstvo financií SR 10 000,00 Výmena kotla v KD  

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

 

   Finančné operácie, ktoré predstavujú prevody z mimorozpočtových zdrojov predovšetkým za 

účelom spolufinancovania na kapitálových výdavkov súvisiacich s plánovanou výstavbou 

kanalizácie a ihriska, ktoré sa v roku 2011 neuskutočnili. 

 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

84 250 31  

 

 

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

586 273               473 900                 80 

 

 

1) Bežné výdavky: 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

387 811              362 452                        93   
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v tom : 

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2011 

% 

plnenia 

01.Všeobecné verejné služby (činnosť  

     úradu, matrika, zabezpečenie volieb) 

135 103 135 103 125 625 93 

03.Verejný poriadok 

     (činnosť hasičského zboru) 

4 050 4 050 662 16 

04. Ekonomická oblasť 

     (správa a údržba ciest) 

4 980  4 980 1 219 24 

05.Ochrana životného prostredia  

     (nakladanie s odpadmi) 

16 600 16 600 16 898 102 

06.Občianska  vybavenosť  

    (aktivačná činnosť, údržba verejných 

     priestranstiev, verejné osvetlenie, správa 

     nebytových priestorov) 

17 392 17 392 26 674 153 

08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo  

    (športové akcie, kultúra, knižnica, správa 

      domu smútku a pohrebiska, príspevky 

      iným subjektom) 

  

28 320 28 320 18 370 65 

09.Vzdelávanie (školstvo) 113 454 113 454 132 607 117 

10.Sociálne služby  

     (opatrovateľská služba, zabezpečenie 

     detí v hmotnej núdzi) 

 

67 912 67 912  40 397 59 

Spolu: 387 811 387 811 362 452 93 

  

     Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa za oblasť verejnej správy aj na úseku štátnej 

správy (matrika, register hlásenia obyvateľov, životné prostredie, zabezpečenie sčítania ľudu) 

zabezpečila predovšetkým nevyhnutná prevádzka administratívneho aparátu (mzdy, odvody, 

tovary a služby), ktoré tvoria 35% výdavkov bežného rozpočtu. V rámci čerpania financií bola 

prekročená položka (637011-expertízy, posudky), ktorá zahŕňa náklady na spracovanie žiadosti 

pre získanie prostriedkov z európskych fondov „Rozšírenie separovaného zberu“, ďalej 

vypracovanie zdravotno-hygienického auditu a posudkov týkajúcich sa odpredaja majetku obce 

v celkovej výške 2.645 €.  Avšak jednotlivé výdavky boli prerokované a schválené na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

   V oblasti verejného poriadku a ekonomickej oblasti bolo čerpanie rozpočtu úsporné. 

Hasičský zbor nečerpal prostriedky tak na tovary ako služby, hlavne na školenia 

a rekvalifikáciu. Oprava mostíkov bola realizovaná len svojpomocne pri zachovaní  minimálnej 

finančnej náročnosti.  

   Ochrana životného prostredia – na úseku odpadového hospodárstva boli vykázané 

nevyhnutné výdavky súvisiace so zvozom, triedením  a uložením odpadov na skládku TKO, 

resp. skládkach separovaného odpadu. 
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    V rámci občianskej vybavenosti  (okrem bežného zabezpečenia prevádzky verejného 

osvetlenia) boli realizované aktivačné práce od 1.6.2011 do 30.09.2011, v rámci ktorých sa 

zúčastnili 5 nezamestnaní občania. V rámci protipovodňových opatrení § 50 j zákona 

o službách zamestnanosti obec zamestnala 6 pracovníkov na dobu 5 mesiacov. V zmysle 

Zákonníka práce poskytla týmto pracovníkom aj príspevok na stravovanie. Uvedené položky 

týkajúce sa aktivačnej činnosti a zamestnania neboli rozpočtované. Celkovo je možné 

konštatovať, že tieto projekty boli pri nízkej finančnej náročnosti pre obec značným benefitom. 

Počas trvania projektov boli vyčistené miestne vodné toky v správe Lesy SR š.p.    

    V oblasti športu, kultúry a náboženstva boli zabezpečené kultúrne a športové akcie, 

prevádzka knižnice a domu smútku a vydanie novín Spravodaj obci (4x). Pre celkovo 

nesystémové riešenie oplotenia miestnych cintorínov nebola táto akcia realizovaná a teda 

nedošlo ani k čerpaniu vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 8.000 €. Podporila sa 

činnosť Futbalového klubu Bacúch vo výške 7.000 € a občianskeho združenia priateľov športu 

vo výške 3100 €.  

  Čo sa týka bežných výdavkov na školstvo, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bacúch bola 

zabezpečená prevádzka Základnej školy vo výške 47.973 € zo zdrojov štátneho rozpočtu, 

(z vlastných zdrojov vo výške 2.876 € obec zabezpečila nevyhnutnú sanáciu havarijného stavu 

časti základového muriva a interiérovej časti suterénu budovy Základnej školy), prevádzka 

Materskej školy vo výške 42.499 €,  prevádzka Školskej jedálne vo výške  31.056 € 

a Školského klubu vo výške 8.103 €.   

 

V oblasti sociálnych služieb obec k 31.12.2011 zamestnávala 7 opatrovateliek a poskytla 

opatrovanie 12 občanom. Taktiež zabezpečila stravu a nákup pre deti v hmotnej núdzi. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

                                                                                                                         

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

84 250                   9 911                12 

   
v tom:           

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2011 

% 

plnenia 

01.Všeobecné verejné služby 

     (havarijný stav  kotolne) 

10 000 10 000      0  

05.Ochrana životného prostredia  

     (výstavba ČOV a kanalizácia) 

44 250 44 250 0  

06.Občianska  vybavenosť  

     (nákup vozidla Avia) 

0 0 2 700  

08. Rekreácia, kultúra a 

náboženstvo  

    (športové ihriská- výstavba) 

  

20 000 20 000 0  

09.Vzdelávanie  

     (zriadenie výdajne pri ZŠ) 

10 000 10 000 7 211 72 

Spolu: 84 250 84 250 9 911 12 

  

    V rámci plánovaných kapitálových výdavkov sa realizovali dve položky. Nákup nákladného 

vozidla AVIA A 30 vo výške 2.700 € bol plánovaný v kapitole Odpadové hospodárstvo. Keďže 
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účelom auta je predovšetkým zvoz odpadov z jarkov, pokosenej zelene z verejných 

priestranstiev realizáciou aktivačných prác, častejšieho zvozu plastových odpadov bola položka 

zaúčtovaná v kapitole Občianska vybavenosť.  

   

V rámci uznesenia obecného zastupiteľstva č. 37/2011 a 38/2011 zo dňa 23.06.2011, ktoré 

súvisia s vyradením Školskej jedálne a zaradením Výdajnej školskej jedálne a následne 

s Rozhodnutím MŠ SR, bola zriadená Výdajná školská jedáleň v priestoroch Základnej školy. 

Stavebné úpravy (zmena  účelu časti stavby základnej školy) predstavovali náklady vo výške 

7.211 €, nákup zariadenia vo výške 7.408 €. Realizáciu tohto projektu si vyžiadala potreba 

plnenia požiadaviek a nárokov z hľadiska existujúcich hygienických noriem. Pôvodné priestory 

boli vonkoncom nevyhovujúce a ich oprava, resp. úprava by predstavovala nepomerne vyššie 

finančné nároky. Investícia do prestavby priestorov v škole by mala znamenať úsporu 

finančných prostriedkov na zabezpečenie stravovania žiakov, ako aj zvýšenie úrovne stolovania 

pri podávaní jedál.   
 

2) Výdavkové finančné operácie : 

 

V súvislosti so Zmluvou o poskytnutí krátkodobej pôžičky na preklenutie finančnej situácie 

počas realizácie projektu „POZRI“, obec uskutočnila splátku vo výške 101.536 € (finančná 

čiastka bola poukázaná obci v príjmovej časti z platobnej jednotky SIA). 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

114 212           101 536                         89 

 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013 

 

2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Plán na rok 2012 Plán na rok 2013 

Príjmy celkom 523 921 408 311 418611 

z toho :    

Bežné príjmy 508 848 408 311 418 611 

Kapitálové príjmy 15 043 0 0 

Finančné príjmy                            31 0 0 

      

2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Plán na  rok 2012 Plán na  rok 2013 

Výdavky celkom 473 900 390 378 393677 

z toho :    

Bežné výdavky 362 452 375 378 378 677 

Kapitálové výdavky 9 911 15 000 15 000 

Finančné výdavky 101 536 0 0 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 
     

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Čerpanie 

rozpočtu 

Bežný rozpočet: 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

      

      Hospodárenie za bežný rozpočet 

 

517 023 

387 811 

 

129 212 

 

  517 023 

  387 811 

 

   129 212 

 

508 848,43 

362 452,40 

 

146 396,03 

Kapitálový rozpočet: 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky   

 

       Hospodárenie za kapitálový rozpočet 

 

    0 

           84 250 

 

- 84 250 

 

  0 

84 250 

 

     -84 250 

 

15 042,75 

9 911,18 

 

5 131,57 

Hospodárenie rozpočtu – PREBYTOK           44 962      44 962 151 527,60 

Finančné operácie: 

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

 

84 250 

   114 212 

 

  84 250 

        114212 

 

30,59 

101 536,17 

Príjmy celkom: 601 273 601 273 523 921,77 

Výdavky celkom:  586 273 586 273 473 899,75 

Disponibilné zdroje rozpočtu 15 000                 15 000 50 022,02 

 

Disponibilné zdroje k 31.12.2011: 

 

Stav na bankových účtoch : 

 

- Základný bežný účet  (221*)                                          68.713,99 € 

      z toho analytické účty: 

1. bežný účet sociálneho fondu (221 013)                          67,55 € 

2. depozitný účet (221 014)- prevod finančných prostriedkov na  

     mzdy a odvody zamestnancov za mesiac december 2011                 19.290,67 € 

      3. zostatok na ZBU (221 01/B) :                                    49.355,77 € 

          Stav pokladne                                                                       222,64 € 

          Peniaze na ceste                                                                    828,70 € 

          Spolu:                                                                                50.407,11 € 

       

3.1  Vysporiadanie prebytku hospodárenia 
 

Prebytok rozpočtu v sume 151 527,60 €  zistený 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR 

v sume 10.000 € navrhujeme použiť na: 

   

- tvorbu rezervného fondu(min. 10% z prebytku)    14.200,00 € 

- splátky krátkodobej pôžičky v rámci projektu POZRI  101.536,17 € (finančná operácia 

bola schválená v rozpočtovom zadaní) 

- tvorbu fondu rozvoja obce 25.791,43 € 
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Rozdiel vykázaný porovnaním disponibilných zdrojov v účtovnej evidencii (50.022,02 €) 

a fyzickým stavom  (50.407,11 €) vo výške 358,09 € navrhujem vysporiadať do fondu rozvoja 

obce. 

         

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10 000 €, a to na výmenu kotla 

v kultúrnom dome,  ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 

§ 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

3.2 Hospodárenie fondov obce 

 
V roku 2011 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR): 

 
 Stav 1.1 Tvorba Čerpanie Stav k 31.12. 

Rezervný fond         40 610,98                 40 610,98 

Fond pre rozvoj obce       230 452,80 1 118,85  231 571,65 

         

Sociálny fond        165,14   1 769,19    1 866,78 67,55 

 

Rezervný fond 

Rezervný fond sa v priebehu roka netvoril (výsledok hospodárenia za rok 2010 bol schodkový) 

a taktiež sa v priebehu roka nečerpal. 

Fond pre rozvoj obce 

Obecné zastupiteľstvo schválilo v záverečnom účte za rok 2010 uznesením č. 23/2011 zo dňa 

28.04.2011 prevod finančných prostriedkov do fondu pre rozvoj obce vo výške 1.118,85 €. 

Z fondu sa finančné prostriedky v priebehu roka nečerpali.  

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 v školskej jedálni a na stravné lístky vo výške 0,45 € na jedno hlavné 

 

4. Bilancia aktív a pasív v celých €  

4.1  A K T Í V A  

AKTÍVA  v celých EUR                                                       brutto korekcia netto 

a) Neobežný majetok  vrátane obstarania spolu                  

z toho: 

   1.dlhodobý  nehmotný majetok     

   2.dlhodobý hmotný majetok 

   3.dlhodobý finančný majetok                                      

2 133 864 

 

6 353 

1 940 330 

187 181 

363 041 

 

1 779 

361 262 

 

1 770 823 

 

4 574 

1 579 068 

187 181 
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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, bankové účty)/pozn.2                                               

   6. poskyt. návratné fin. výpomoci dlhodobé                         

   7. poskyt. návratné fin. výpomoci krátkodobé                                                           

377 839 

 

10 

 

 

35 427 

342 402 

 

 

 

 

 377 839 

 

10 

 

 

35 427 

342 402 

 

 

c) Časové rozlíšenie 1 568  1 568 

d) Vzťahy k účtom štátnej pokladnice    

Celkom: 2 513 271 363 041 2 150 230 

 

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 33,19 €/ks. 

 

Pozn.1 : pohľadávky obce k 31.12.2011 sú súčasťou dokladovej inventúry ako  odoslané 

faktúry súvisiace s prenájmom majetku obce a so službami s tým súvisiacich a poplatok za 

komunálne odpady  vo výške 16.970 €, odberatelia stravy  školskej jedálne 258 €, daňové 

pohľadávky vo výške 5199 € a iné pohľadávky ako pohľadávka očakávajúca z platobnej 

jednotky na projekt POZRI vo výške 12.675,87 € a pohľadávka z úhrady opatrovateľskej 

služby za obdobie 12/2011 o výške 323,75 €.  

 

Pozn.2: stav finančného majetku k 31.12.2011 tvoria finančné prostriedky na účtoch tj. ZBÚ 

68.713,99 € ( z toho analytické účty k ZBÚ: základný účet 49 355,77 €,  účet sociálneho fondu 

67,55 €,  depozitný účet 19.290,67 €), potravinový účet 357,98 €, účet rezervného fondu 

40.610,98 €, účet fondu pre rozvoj obce 231 571,65 €, pokladňa 222,64 €, ceniny (stravné 

lístky , poštové známky) 96,45 €, peniaze na ceste 828,70 €. 
 

4.2 P A S Í V A 

PASÍVA  v celých EUR                                                       poznámky 

a)Vlastné imanie                             

z toho:           

   1. nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov                                      

   2. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                  

 

1 295 859 

 

1 251 131 

44 728 

 

b)Záväzky                                                              

z toho: 

   1. krátkodobé rezervy                                                                   

   2. dlhodobé záväzky                                                  

   3. krátkodobé záväzky                                                   

   4. bankové úvery a výpomoci                                                       

    

41 817 

 

6 600 

68 

22 473 

12 676 

 

 

nevyč. dovolenky 

soc. fond  
dodávatelia, 

mzdy12/2011 

pôžička 

c) Časové rozlíšenie 812 554  

Celkom: 2 150 230  
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2010 

Stav 

k 31.12 2011 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   130 896 35 427 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

Pohľadávky a ich rapídny  pokles oproti roku 2010 možno odôvodniť z titulu poukázania 

finančných prostriedkov z platobnej jednotky SIA v rámci vyúčtovania vzdelávacieho  projektu 

„POZRI“,  ako aj získanie pohľadávok od daňových dlžníkov (právnické osoby). 

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2010 

Stav 

k 31.12 2011 

Záväzky do lehoty splatnosti   38 318 22 541 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

6. Hospodársky výsledok v celých eurách  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2010 

Skutočnosť 

k 

31.12.2011 

Predpoklad 

rok 2012 

Predpoklad 

rok 2013 

Náklady       625 870     388 623   

50 – Spotrebované nákupy         92 813      69 273   

51 – Služby        272 204      45 483   

52 – Osobné náklady        207 702    226 719   

53 – Služby           2 836        1 299   

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

          9 318        7 479   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

         27 384      26 183   

56 – Finančné náklady           2 126       1 923   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

         11 000     10 100   

59 – Dane z príjmov               487          164   

Výnosy        499 141   433 350   

60 – Tržby za vlastné výkony          26 353     18 091   
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a tovar 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

       269 396   308 324   

64 – Ostatné výnosy          16 191     27 773   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

           7 093       6 688   

66 – Finančné výnosy            3 118          851   

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

       171 282      71 623   

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

- 126 729      44 728   

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: pohľadávka v rámci preklenutia finančných prostriedkov na vzdelávací projekt 

POZRI vo výške 114.212 € bola zaúčtovaná na výnosy z transferov (účet 693), oprava 

zaúčtovania na základe správy audítora za rok 2010 sa previedla v roku 2011. 

 

7. Ostatné  dôležité informácie  

 7.1 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 

V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.  2/2005     

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov v € 

Futbalový klub 09 Bacúch Materiál a služby (preprava, materiál, 

pranie) 

 7 000,00 

OZ priateľov športu Materiál a služby pre rozvoj folklóru 

(kroje, preprava) 

 3 100,00 
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7.2 Významné investičné akcie v roku 2011 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré obec  realizovala v roku 2011: 

 

- zriadenie Výdajnej školskej jedálne v priestoroch Základnej školy Bacúch, 

- sanácia havarijného stavu budovy školy, 

- pokračovanie výstavby ČOV. 

 

 

7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia prestrešenia a okolia prameňa B. Němcovej (projekt financovaný z podpory 

Úradu vlády SR a vlastných zdrojov), 

- vytipovanie a realizácia výmeny vhodnej technológie na výrobu tepla TÚV v kultúrnom 

dome, 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia (projekt financovaný z programu rozvoja vidieka 

a vlastných zdrojov) 

- spustenie ČOV do skúšobnej prevádzky, 

- pokračovanie na realizácii stavby kanalizácie (financovanie z prostriedkov 

Environmetálneho fondu), 

- rekonštrukcia futbalového ihriska (vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov 

s vlastníkom pozemkov SPF a prípadná zmena projektu pred dokončením,)    

- rekonštrukcia obvodového plášťa Základnej školy (vypracovanie energetického auditu),  

- rekonštrukcia obecného rozhlasu (podaný projekt na MF SR),  

- získanie inštitucionálnej podpory pre  financovanie nedokončenej  prístavby Základnej 

školy (predloženie príslušnej dokumentácie a požiadavky na MŠ SR), 

- vytipovanie vhodnej budovy a príprava pre zhotovenie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu budovy pre denný stacionár , 

- vypracovanie urbanistickej štúdie pre lokalitu „Podleštiny“, dokončenie Územného plánu 

obce a príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu infraštruktúry, 

- definitívne vysporiadenie problematiky projektu ovocný sad  
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7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

V  Bacúchu dňa 15.03.2012 

 

Vypracoval :   Ing. Janka Jančová  

 

Schválil : Ing. František Kán, starosta obce                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Fotografie 
 

 

 

 

Fotografie:  
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Potok Čerchľa pred a po vyčistení 

        

Pôvodný stav základu (škola)            Výdajňa stravy   

    

Čistenie jarkov   

 


