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Stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

     Finančná komisia na základe prerokovaného návrhu rozpočtu dňa 30.11.2015 konštatuje, 

že pri návrhu rozpočtu na rok 2016 sa tento v prevažnej časti zostavoval podľa upraveného 

rozpočtu na rok 2015, pričom sa zohľadňovalo aj plnenie rozpočtu za rok 2014.  Celkový 

návrh rozpočtu na rok 2016 finančná komisia charakterizuje nasledovne: 

Základným pilierom pri zostavovaní rozpočtu sú príjmy z výnosu podielových daní 

poukazované obci a tvoria 52 % bežných príjmov a príjmy  z miestnych daní a poplatkov, 

ktoré tvoria 25 % bežných príjmov. Z nedaňových príjmov, treba poukázať hlavne na príjmy  

z vlastníctva, kde zo strany obce je potrebné zvážiť prenájom poľnohospodárskej pôdy ako 

i využiteľnosť zastavanej plochy na hospodárskom dvore Bacúch. Dôvodom je ukončenie 

zmluvného vzťahu s Agrospoločnosťou Polomka s.r.o. k 31.12.2015 ako i jeho finančná 

nesolventnosť.  

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 432.044 eur na strane príjmov 

i výdavkov. Vzhľadom na pokles žiakov sa predpokladá s nižším transferom na Základnú 

školu o 7000 eur, takže výdavky na energie sú nastavené z rozpočtu obce. Do rozpočtu obce 

boli zakomponované aj výdavky s pripravovanou novelou týkajúcou sa zrovnoprávnenia 

postavenia nárokov starostov obcí so zamestnancami vo verejnej správe (týka sa to stravného, 

dovolenky ap.) 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa finančná komisia zaoberala podrobnejšie štruktúrou 

výdavkov na prevádzkovanie futbalového ihriska a dospela k názoru, že je potrebné na 

energie, vodu, palivá do kosačiek a materiál vyčleniť 3000 eur. Zároveň však navrhuje, aby 

vo veci poskytovania príspevku na činnosť Futbalového klubu boli financie prideľované vo 

väzbe k nákladom na prevádzkovanie ihriska. Na rok 2016 navrhuje finančná komisia 

príspevok vo výške 4500 eur a na ďalšie roky po zohľadnení skutočnej nákladovosti za 

predchádzajúce roky. 

Priority kapitálového a bežného rozpočtu na rok 2016  (tak ako sú predložené v textovej 

správe pre navrhovaný rozpočet) boli zakomponované v tabuľkovej forme podľa rozpočtovej 

klasifikácie, pričom kapitálový rozpočet je zostavený len vo výdavkovej časti. O doplnení 

príjmovej časti kapitálového rozpočtu budeme uvažovať až po úspešnom schválení konkrétnej 

výzvy rozpočtovým opatrením. Jedná sa o výzvy pre nasledovné aktivity: 

- rekonštrukcia domu smútku 

- zateplenie kultúrneho domu 

- pokračovanie na výstavbe kanalizácii  

- zriadenie zberného dvora 
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Schodok v kapitálovom rozpočte v predpokladanej výške 31500 eur bude vyrovnaný 

finančnými operáciami z  fondu rozvoja obce. 

Vzhľadom na uvedené finančná komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu takto zostavený 

návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť. 

 

V Bacúchu, dňa 30.11.2015    

 

 

 

                                                                            Stanislav Jančo 

                                                                        predseda finančnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


