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Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 15.06.2016

Čas konania: začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.15 hod.
podľa prezenčnej listiny
Prítomní:
K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OcZ je uznášania schopné.
Na začiatku rokovania bolo prítomných: 8 poslancov, neprítomný poslanec: Štefan Franko ospravedlnený.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ a požiadal prítomných
o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené pripomienky.
Hlasovanie za návrh programu:
za: 8 - EŠoltís, VAndraš, P.Františka, M Chromek, JKuzmík, F'Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- určil:
a) zapisovateľa: Annu Zacharovú
b) overovateľov zápisnice: Mariána Chromeka, Jaroslava Kuzmíka
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Marta Šerfelová, Ľubomír
Šoltís
Hlasovanie za návrh na voľbu členov návrhovej komisie:
za: 8 - EŠoltís, VAndraš, P.Františka, MChromek, LKuzmik; F'Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ zvolilo Martu Šerfelovú a Ľubomíra Šoltísa za členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

poslancov

Ing. Angelika Františková, hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrole plnenia
uznesení OcZ Č. 2016/04, v ktorej bolo skonštatované, že uznesenia sú splnené a 2 uznesenia
sú v plnení. Správa obsahuje uznesenia, ktoré ostávajú v plnení.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
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JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ing. František Lizák
- tráva pri ceste vedľa pozemkov p. Balogha bola vykosená;
Mgr. Cyril Nemec
- v obci bola vykonaná kastrácia psov a tiež odchyt túlavých psov
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO z vykonaných kontrol
Ing. Angela Františková predložila informáciu o závere z vykonaných kontrol na základe
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na l. polrok 2016.
- Použitie finančných prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie v subjekte Obecný
futbalový klub Batizovce za rok 2015.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav
dodržiavania podmienok pri poskytnutí a čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
formou dotácie. K zisteným nedostatkom boli navrhnuté odporúčania, opatrenia a lehota na
nápravu zistených nedostatkov. HKO skonštatovala, že prijaté opatrenia na nápravu
a zistené nedostatky boli odstránené.
- Výber poplatkov za hrobové miesta na cintoríne za rok 2015. Cieľom kontroly bolo zistiť
dodržiavanie VZN obce Batizovce č. 2/2007 o pohrebisku. Kontrolou neboli zistené žiadne
nedostatky.
- Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016. Cieľom kontroly bolo zistit' dodržiavanie
schváleného rozpočtu obce na rok 2016, zhodnotenie plnenia príjmov a čerpanie výdavkov.
Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia, bol dodržaný princíp rozpočtového
hospodárenia. Obec hospodári v súlade so schváleným rozpočtom.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách
K 5) Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016
Ing. Angela Františková - predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti, ktorý je vypracovaný
v súlade s §I8f ods.l
zák. č. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.A ndraš, P.Františka, MChromek,
JKuzmík,
F.Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016.
K 6) Monitorovacia správa o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2015
Ing. Mária Melicherová, ekonómka obce - predložila Hodnotiacu správu o čerpaní rozpočtu
za r. 2015, ktorú predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Poznamenala, že materiál bol poslancom doručený a požiadala
o pripomienky. K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky.
Monitorovacia správa tvorí prílohu zápisnice.
OcZ zobralo Monitorovaciu správu o programovom rozpočte na vedomie.
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K 7) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2015 a stanovisko HKO k návrhu
Záverečného účtu Obce Batizovce za rok 2015
Ing. Mária Melicherová poznamenala, že v zmysle § 16 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je obec povinná údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracovať do záverečného účtu obce. Skonštatovala, že materiál bol poslancom
doručený a požiadala o pripomienky. K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov
vznesené pripomienky. Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2015 tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Angela Františková - vo svojom stanovisku k návrhu Záverečného účtu obce Batizovce
za r.20 15 hodnotila celkové hospodárenie obce v roku 2015 kladne. Odporučila OcZ schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad.
OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Batizovce za rok
2015.
Hlasovanie za schválenie celoročného hospodárenia obce:
za: 8 - Ľ.Šoltís, VtAndraš, P.Františka, MChromek,
JKuzmík,
F'Lizák, C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo celoročné hospodárenie Obce Batizovce v roku 2015 bez výhrad.
Hlasovanie za prevod nepoužite} časti peňažného fondu a sumy prebytku na účet rezervného
fondu obce:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V'Andraš, P.Františka, MChromek,
JKuzmík,
F.Lizák, C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- . Franko
OcZ schválilo prevod nepoužitej časti peňažného fondu a sumy prebytku v celkovej výške
34 994,05 € na účet rezervného fondu Obce Batizovce.
K 8) Správa o čerpaní rozpočtu za l. Q. 2016
Ing. Mária Melicherová - správa sa predkladá v zmysle zákona Č. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016. Plnenie
i čerpanie rozpočtu by malo byt' vo výške 25 %. Správa je zameraná v príjmovej i výdavkovej
časti na položky, ktoré vykazujú výraznejšie odchýlky. Celkové čerpanie výdavkov je 21,73
%, celkové plnenie príjmov 31,19 %, výdavkové finančné operácie vo výške 24,97 % a v
príjmových finančných operáciách plnenie doposiaľ nebolo. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok
2016 je v súlade s prijatým rozpočtom na rok 2016. Poznamenala, že materiál bol poslancom
doručený a požiadala o pripomienky k predloženému materiálu. K predloženej správe neboli
zo strany poslancov vznesené pripomienky.
OcZ zobralo na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu za L Q. 2016
K 9) Žiadost' o predaj nehnutel'ného majetku obce - pozemku KN C parc.č.l0121
JUDr. Gabriel Bodnár - na obecný úrad bola doručená žiadosť od Michaely Pačajovej,
Cintorínska 342, Batizovce o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KN-C parc. Č. 10121 druh pozemku ostatné plochy o výmere 201 m2. V prípade, že OcZ má záujem odpredať
uvedený pozemok, je potrebné schváliť zámer odpredať pozemok a spôsob predaja
nehnuteľného majetku - pozemku.
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Hlasovanie za schválenie zámeru odpredať pozemok:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, P.Františka, MChromek,
JKuzmík,
F.Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok - pozemok KN-C parc. Č. 10121.
Hlasovanie za schválenie spôsobu predaja nehnutel'ného majetku - pozemku obchodnou
verejnou súťažou:
za: 8 - Ľ.Šoltís, VAndraš, P.Františka, MChromek,
LKuzmik, F.Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo spôsob predaja nehnuteľného majetku - pozemku obchodnou verejnou súťažou.
K 10) Informácia o plánovanej služobnej ceste
JUDr. Gabriel Bodnár - podal bližšiu informáciu týkajúcu sa plánovanej služobnej cesty.
Termín: 09. - 13.10.2016
Miesto: severné Taliansko
Účastníci: zástupcovia miestnej samosprávy, starostovia, primátori
Účel a náplň: prezentácia a podpora miestnych podnikateľských projektov určených na
zviditeľnenie miestnych regiónov z miestnych zdrojov, podpora turistického ruchu a čerpanie
vedomostí o fungovaní tamojšej samosprávy.
OcZ zobralo na vedomie informáciu o plánovanej služobnej ceste starostu obce.
K 11) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- požiadal poslancov o návrh riešenia pozemkov v rómskej osade, nakoľko obecné pozemky
určené na výstavbu v uvedenej lokalite sú už takmer predané; je potrebné riešiť situáciu, aby
nedochádzalo k nelegálnym stavbám
- obec zaslala žiadosť ďalším zainteresovaným o poskytnutie podpory pri realizácii výstavby
pódia v parku pri hoteli Guľa
- je zrealizovaná časť asfaltových zálievok škár na miestnych komunikáciách, po
prehodnotení doterajšej činnosti dodávateľa prác, budeme v prácach pokračovať s inou
firmou
- od 20.06.2016 začneme so stavebnými prácami pri výstavbe kanalizácie na Komenského
ulici a následne pokračovať na Jurkovičovej ulici; občania boli informovaní o postupe pri
realizácii jednotlivých prípojok k rodinným domom;
- boli zahájené stavebné práce pri výstavbe chodníka do rómskej osady, na ktoré obec dostala
dotáciu
- spol. STROMSERVIS s.r.o. Poprad predložila obci cenovú ponuku na orez stromov na
miestnom cintoríne v sume 8 100 € ;
- je v riešení plánovaná realizácia náteru strechy na hoteli Guľa a kultúrnom dome v tomto
roku
- v obradnej miestnosti v dome služieb sa vykonáva úprava stropu
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- boli zahájené prípravné práce na úprave tréningového ihriska pri futbalovom ihrisku
- spoločnosť 02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava predložila ponuku na
prenájom časti budovy ZŠ Batizovce - strechy na umiestnenie vykrývača na dobu nájmu 10
rokov za cenu nájmu 3000,- €/ročne, pôvodne navrhovaná bola 2500,- €. V prípade záujmu
zo strany obce je potrebné schváliť zámer prenajať časť budovy ZŠ v Batizovciach (strecha)
a spôsob prenájmu.
Poslanci po spoločnej diskusii navrhli schváliť zámer prenajať časť budovy ZŠ v
Batizovciach (strecha) z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- vykrývače iných operátorov už v Batizovciach sú umiestnené
- v zmysle predloženej dokumentácie a meraní je zariadenie zdravotne nezávadné
- v súčasnosti nie je možné využiť daný priestor efektívnejším spôsobom
- zvýšenie komfortu užívateľov signálu O2 od operátora v obci
Hlasovanie za schválenie zámeru:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V'Andraš, P.Františka, MChromek, LKuzmik: F'Lizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo zámer prenajať časť budovy ZŠ v Batizovciach (strecha) spoločnosti 02
Slovakia, s.r.o. Bratislava.
Hlasovanie za schválenie prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
za: 8 - Ľ.Šoltís, ViAndraš, P.Františka, MChromek, JKuzmík, FLizák, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo prenájom časti budovy ZŠ v Batizovciach (strecha) spoločnosti O2 Slovakia,
s.r.o. Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov
OcZ.
- žiadosť Doroty Pačajovej, Batizovce o prenájom neobývanej obecnej unimo bunky na
zriadenie obchodnej prevádzky - potravín. Nakoľko je doposiaľ nájomná zmluva platná, nie
je možné uvedené priestory prenajať inému nájomcovi.
- z dôvodu, že na obecných bytových domoch na Cintorínskej ulici došlo k systémovej
poruche aje ohrozená statika stavby, je potrebné vykonať opravu atikových dielcov. Bola
predložená cenová ponuka na opravu pre byt. dom.č. 341 vo výške 10 tis.  a pre bytový
dom č. 342 vo výške 20 tis. €. Obec požiada splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
o poskytnutie dotácie na odstránenie poruchy.
Hlasovanie za návrh na začatie prípravných prác na oprave bytových domov:
za: 7 - EŠoltís, VAndraš, M Chromek, JKuzmík, F'Lizák, CNemec, MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: 1- P.Františka
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franka
OcZ schválilo začatie prípravných prác na opravu atiky obecných bytových domov na
Cintorínskej ulici súp. č.341 a č. 342.
- informácia o ponuke spol. EUROVIA na nový produkt - úver na miestne komunikácie na
obdobie 10 rokov, počas ktorých poskytnú záruku na vykonané práce
- informácia o oprave železničného priecestia v úseku Svit-Batizovce
v dňoch 11.7. 16.7.2016
- poďakovanie poslancom za činnosť a poskytnuté príspevky do obecných novín
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- návrh na odmenu poslancom - v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov v Obci
Batizovce čl.3 ods.4 možno poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu. Návrh predkladá
starosta obce a o poskytnutí odmeny rozhoduje OcZ uznesením.
Starosta obce navrhuje
poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 500,- 
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 150,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za aktivitu pri riešení
dobudovania obecnej kanalizácie vo výške 150,- 
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy obce vo výške 150,- €

Hlasovanie za návrh na poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V'Andraš, MChromek, P.Františka, JKuzmík,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O,
neprítomní pri hlasovaní: 1- Š.Franko
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej
J.Kuzmíkovi a V.Andrašovi.

odmeny poslancom:

Ľ.Šoltísovi,

F.Lizák,

CNemec,

M.Chromekovi,

K 12) Interpelácie poslancov, diskusia
Ľubomír Šoltís
-

požiadalo bližšiu informáciu:
k zmene územného plánu - začatie procesu schválilo OcZ na predchádzajúcom
zasadnutí;
komu bol adresovaný list ohľadom sponzorského príspevku na výstavbu pódia;
či súťaž "O najlepšie Batizovske pirohy" bude v parku pri hoteli Guľa a koľko bude
družstiev;
ako budú postupovať práce pri výstavbe kanalizácie;
ako postupujú na práce pri výstavbe chodníka na Cintorínskej ulici;
požiadal o zaliatie trhlín v asfalte na ihrisku pri ZŠ a na hornom ihrisku
uviedol, že sa začalo s prácami na tréningovom
ihrisku, je potrebné uložiť drenážne
potrubia na odvodnenie terénu a tiež oplotiť ihrisko
informoval o rôznych aktivitách DHZ - zber železného šrotu v obci, výsledky v hasičských
súťažiach, stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici, darcovstvo krvi, prehliadka hasičskej
techniky pre deti MŠ a tiež vystúpeniach folklórnej skupiny.
navrhol zorganizovať pre poslancov a rodinných príslušníkov posedenie pri guláši
JUDr. Gabriel Bodnár
podal bližšiu informáciu k zmene územného plánu - zatiaľ neboli podniknuté zo strany
žiadateľov o zmenu konkrétne kroky;
- k žiadosti o sponzorský príspevok na pódium predložil list aj zoznam adresátov;
- súťaž "O najlepšie Batizovske pirohy" je naplánovaná v parku pri hoteli Guľa, počet
družstiev zatiaľ nie je známy;
- s prácami na výstavbe chodníka na Cintorínskej ulici sme začali, zatiaľ sú osadené
obrubníky;
- požiadal poslancov, aby navrhli termín na poslanecký guláš; poslanci po spoločnej
diskusii navrhli termín 15. júla
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Ing. František Lizák
- požiadalo dokončenie asfaltových zálievok škár na miestnych komunikáciách
Jaroslav Kuzmík
- upozornil na nepokosenú trávu (problém pretrvávajúci už niekoľko rokov) za rodinným
domom Č. lana Hviezdoslavovej ulici
Marián Chromek
- požiadal o informáciu k súdnemu sporu týkajúceho sa preplatenia nevyčerpanej dovolenky
predchádzajúceho starostu obce I.Čičmanca
JUDr. Gabriel Bodnár - má informáciu, že žaloba bola zo strany I.Čičmanca stiahnutá.
informoval, že DHZ v obci, ktorý je zaradený do kategórie "A" bola Ministerstvom vnútra
SR poskytnutá dotácia vo výške 3000 €, ktorú použijú na vybavenie automobilu TATRA
a školenie pilčíkov
informoval o uskutočnenej akcii v obci - dňa detí, na ktorej sa zúčastnilo cca 100
účastníkov, na príprave podujatia sa podieľali okrem športovej komisie aj členovia DHZ,
miestna organizácia Únie žien a MŠ
na multifunkčnom ihrisku boli osadené basketbalové koše
- športová komisia v spolupráci s obcou organizuje 18. júna výlet do Čierneho Baloga a 16.
júla súťaž "O najlepšie Batizovske pirohy"
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o preverenie skutočnosti, či na Partizánskej ulici boli postavené nelegálne stavby
- chatrče
JUDr. Gabriel Bodnár - nachádzajú sa tam súkromné pozemky, obec to môže preveriť
v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu
Marta Šerfelová
požiadal o bližšiu informáciu k niektorým programom v káblovej televízii, ktoré sú
v súčasnosti nefunkčné
Vladimír Belák - v súčasnom období dochádza k zmenám frekvencií, občania sú o tejto
skutočnosti informovaní
- poznamenala, že trávnatá plocha pri križovatke miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej
ul. so štátnou cestou smerom na Gerlachov bola vykosená
Ing. Patrik Františka
- odporučil priebežne kontrolovať svetlá verejného osvetlenia
Ľubomír Šoltís
- informoval, že preventívne protipožiarne kontroly v obci boli ukončené, navrhol za ich
vykonanie vyplatiť odmeny členom DHZ
- odporučil umiestniť v sokolovni na ihrisku hasiaci prístroj a evakuačný plán
- informoval o pripravovaných akciách futbalového klubu - 19. júna "Memoriál Michala
Fábera", 9. júla "Mundial"
- 21. augusta sa uskutoční 35. ročník "Spomienkovej súťaže hasičských družstiev"
K 13) Návrh na uznesenie
Marta Šerfelová prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 12. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.

8
K 14) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.

Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je prílohová časť:
uznesenia, pozvánka s programom zasadnutia, prezenčn á listina, k bodu programu 6.

V Batizovciach 21. 06. 2016
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Belák
prednosta OcU

Overovatelia zápisnice:

Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík

Zapisovateľka:

Anna Zacharová

UZNESENIA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,

konaného dňa 15. 06. 2016

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 220/2016
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedený v

.

2----r---t-

Dňa 21. 06. 2016

Uznesenie č. 221/2016
OcZ volí Martu Šerfelovú a Ľ

omíra Šo1tísa za čl nov návrhovej komisie.

·f
Uznesenie č. 222/2016

OcZberiena vedomi~.~p;;'.~~~~:

Dňa2l. 06. 2016

JUDr. Gahri

... ,

r

prijatýchOcZ.

ódnár, taro~<

1

Uznesenie č. 223/2016
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

r-)

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

IÍ

Dňa 21. 06. 2016

K 4) Správa HKO z vyko 'aných kontrol
Uznesenie č. 224/2016
OcZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách:
- Použitie finančných prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie v subjekte Obecný
futbalový klub Batizovce za rok 2015

- Výber poplatkov za hrobové miesta na cintoríne za rok 2015

Dňa 21. 06. 2016

JU r. Gab .

odnar, staro

o ce

I

K 5) Plán kontrolnej finnosti HKO na II. polrok 2016
Uznesenie č. 225/2016
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej ~ nnosti HKO na II. po

Dňa 21. 06. 2016
K 6) Monitorovacia so/áva o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2015
Uznesenie č. 226/2016
OcZ berie na vedomie Monitorov eiu správu k programovému rozpočtu Obce Batizovce za
rok 2015.

Dňa 21. 06. 2016
K 7) Záverečný účet Obc Batizovce za rok 2015 a stanovisko HKO k návrhu
Záverečného účtu Obce Batizovce za r.2015
Uznesenie č. 227/2016
OcZ berie na vedomie Stanovisko HKO k
2015.

rečného účtu obce Batizovce za rok

Dňa 21. 06. 2016

Dňa 21. 06. 2016

f
~

/

K 8) Správa o čerpaní rozpočtu za l. Q. 2016

K 9) Žiadost' o predaj n~bnutel'ného majetku obce - pozemku KN C parc.č.10121
Uznesenie č. 231/2016
OcZ schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný
na LV č. 1, k. ú. Batizovce, pozemok KN-C parc. č. 10121- druh pozemku ostatné plochy
o celkovej výmere 201m2•

Dňa 21. 06. 2016

Dňa 21. 06. 2016
K 10) Informácia o plá/ovanej služobnej ceste
Uznesenie č. 233/2016
OcZ berie na vedomie informáciu o plánovanej služobnej ceste starostu obce v termíne 09. 13.10.2016 do Talianska.

Dňa 21. 06. 2016

JUDr.

K 11) Rôzne
Uznesenie Č. 234/2016
OcZ schvaľuje zámer prenajať časť budovy ZŠ Batizovce - strechu na umiestnenie
vykrývača na dobu nájmu 10 rokov za cenu nájmu 3000,- €/ročne pre spoločnosť 02
Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Br"'tislava.

Dňa 21. 06. 2016

JUDr

I

Uznesenie č. 235/2016
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu

časti budovy ZŠ Batizovce - strechy na umiestnenie
vykrývača pre spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava z dôvodu hodného
osobitného zreteľa:
- vykrývače iných operátorov už v Batizovciach sú umiestnené
- v zmysle predloženej dokumentácie a meraní je zariadenie zdravotne nezávadné
- v súčasnosti nie je možné využiť daný priestor efektívnejším spôsobom

- zvýšeniekomfortuUŽíV}V Sign?

Dňa 21. 06. 2016

operátorav obci

mD;JGab~i~Ú3~d''',

Uznesenie č, 23612016/

.

'/

OcZ schvaľuje začatie prípravných prác na opravu atiky obecných bytových domov na
Cintorínskej ulici súp. č.341 a Č. 3, 2.

~/

.


Dňa 21. 06. 2016
Uznesenie

I

.l

f..

~

.

JUD/:.G,

č. 237/2016

OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 500,- €
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 150,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za aktivitu pri riešení dobudovania
obecnej kanalizácie vo výške 150,- 
- Mgr.VladimíroviAndrašoviz. vedenie~
knih, obce vo výške 150,- €.

Dňa 21. 06. 2016

Návrhová komisia:

Marta Šerfelová
Ľubomír Šoltís

STAROSTA OBCE BAT l Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 15. 06. 2016 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa HKO z vykonaných kontrol
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016 - návrh
6. Monitorovacia správa o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2015
7. Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2015 a stanovisko HKO k návrhu Záverečného
účtu Obce Batizovce za r.20 15
8. Správa o čerpaní rozpočtu za l. Q. 2016
9. Žiadosť o predaj nehnuteľného majetku obce - pozemku KN eparc. č. 10121
10. Informácia o plánovanej služobnej ceste
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov, diskusia
13. Návrh na uznesenie

Batizovce 09.06.2016

Zverejnené:

eq. oG.lo!(?

Prezenčná listina
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,
konaného dňa 15. 06. 2016

Meno a riezvisko

JUDr. Gabriel Bodnár

Ľubomír Šoltís
Mgr. Vladimír Andraš
Štefan Franko
Ing. Patrik Františka

....................................................................

Marián Chromek

1)60

......... f.

Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec

....

.....•.........................................

~

..........~.~
o ., t.j.J. o
I

Marta Šerfelová

.
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Ing. Angela Františková

'~~
Vladimír Belák
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Monitorovacia správa k programovému rozpočtu
Obce Batizovce za rok 2015
Programový rozpočet Obce Batizovce
na rok 2015 bol predložený a schválený podľa
platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákonom Č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Batizovce bol zostavený ako vyrovnaný.
Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé
programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10
ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri
zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Programový rozpočet
obce Batizovce bol zostavený na základe požiadaviek Obce Batizovce a nimi zriadených
organizácií, vychádzajúc z potrieb obyvateľov obce Batizovce.

Príjmy
Celkové príjmy na rok 2015 boli rozpočtované na úrovni 1 100898,-- €. Výšku rozpočtových

príjmov determinujú zákon Č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a návrh VZN o miestnych
daniach Č. 1/2015

Upravený
rozpočet na rok
2015
1110588,-1142916,-599020,-612020,-407878,-417423,-0,-6000,-94000,-94000,-9690,-13473,--

Rozpočet na
rok 2015
Celkové príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy škôl

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 209 768,91
633478,68
525569,28
12248,36
24599,39
13 873,20

Podľa §5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podl'a osobitného predpisu
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce ajej
rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
j) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych
fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

1. Daňové príj my
Upravený
Skutočnosť
rozpočet na rok
k 31.12.2015
2015
550000,-563000,-577 475,17
25819,94
21 280,-21 280,-27740,-27740,-30183,57
599020,-612020,-633478,68

Rozpočet na
rok 2015
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samos.
Daň z majetku
Dane za tovary a služby
Daňové príjmy spolu

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
- v zmysle zákona Č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa
rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve.
Daň z majetku

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisova v roku 2015 aj
VZN Č. 1/2015 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo
stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
Dane za tovary a služby
Za psa - Podmienky vyrubovania dane upravoval o VZN obce Č. 1/2015 o miestnych daniach,
článok 10.
Za ubytovanie - Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce č 1/2015 o miestnych
daniach, článok 13 a nasl.
Za užívanie verejného priestranstva- Podmienky vyrubovania dane upravoval o VZN obce Č.
1/2015 o miestnych daniach, článok 11 a 12.
Poplatok za odvoz KO - Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce Č. 1/2015
o miestnych daniach, článok 22 a nasl.
Daň za dobývací priestor - Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor a vydobyté nerasty
vyplýva zo zákona 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)

v znení zákona SNR Č. 498/1991 Zb. Podrobnosti o výške náhrad, spôsobe ich platenia,
o znížení úhrady za vydobyté nerasty a oslobodení od tejto úhrady určuje nariadenie vlády SR
Č. 155/1994 Z.z. o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty a Nariadenia
vlády Č. 50/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor,
úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín.

2. Nedaňové príj my
Rozpočet na
rok 2015
Príjmy z prenajatých budov
Ostatné poplatky
Príjem z predaja služieb
Úroky z účtov
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
Príjmy z odvodov z hazardných hier
Granty a transfery
Spolu nedaňové príjmy

17010,-4500,-30620,-10,-800,-80,-354858,-407878,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na rok
k 31.12.2015
2015
17010,-25013,83
4500,-4755,50
26572,84
21 620,-10,-9,80
800,-435,50
80,-74,30
373403,-468707,51
417423,-525569,28

Príjmy z prenajatých budov
Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom v budovách, ktoré
sú vo vlastníctve obce. Ide o príjem z prenájmu prístavku Sály kultúrneho domu - VNELA
bar, priestorov v dome služieb - predajne športového bazáru, predajne potravín, predajne
drogérie a domácich potrieb, priestorov mliekomatu a krátkodobý prenájom sály kultúrneho
domu a bytu.
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa aj príjem z
neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch na
Cintorínskej ulici.
Ostatné poplatky

Správne poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - osvedčovanie podpisov a listín,
vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za výherné hracie automaty, za žiadosť o
povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, za povolenie umiestnenia, príp. užívania
malého zdroja znečistenia ovzdušia a pod.
Z výťažkov lotérií
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá splňa podmienky pre
prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle §37 je sadzba
odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.
Ostatné mimoriadne poplatky
Ide o príjmy z refundácií, úhrady škôd a vratky a pokuty.
Príjem z predaja služieb
v sebe zahŕňa:
Príjem od klientov opatrovate/'skej služby
Príjem zo stočného
Príjem z predaja zásob, materiálu

Príjem za TKR
Príjem za vyhlásenie MR
Príjem z cintorínskeho poplatku
Príjem za kopírovanie
Príjem za stravné zamestnanci
Príjem za stravné dôchodcovia
Úroky z účtov
Poplatok za znečist'ovanie ovzdušia
príjem z uvedeného poplatku vyplýva
znečisťovanie ovzdušia

zo zákona

č.401/1998

Z.z. o poplatkoch

za

Granty a transfery
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 naplňali príjmovú stránku
rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
Dotácia na prenesené kompetencie - školy
Dotácia na REGOB
Dotácia na miestne komunikácie
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na voľby
Dotácia na Krehkú krásu Batizoviec
Dotácia od EU a NUP na aktivačnú činnosť
Dotácia na osobitného príjemcu, hmotnú núdzu a prídavky na deti
Dotácia na chodník na ulici Cintorínske - tento bude realizovaný až v roku 2016

3. Kapitálové príjmy
Upravený
rozpočet na rok
2015
6000,-0-,
0,-6000,--

Rozpočet na
rok 2015
Príjmy z predaja pozemkov
Spolu kapitálové príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
12248,36
12248,36

4. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na
rok 2015
Prevod z rezervného fondu
Prevod zfondu za úsporu energie
Spolu príjmové finančné operácie

70000,-24000,-94000,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na rok
k 31.12.2015
2015
70000,-0,-24000,-24599,39
94000,-24599,39

5. Príj my škôl
Upravený
Skutočnosť
rozpočet na rok
k 31.12.2015
2015
6140,-8224,95
7833,-3 550,-5640,-5648,25
9690,-13473,-13873,20

Rozpočet na
rok 2015
Vlastné príjmy MŠ
Vlastné príjmy ZŠ
Spolu príjmové finančné operácie

Výdavky
Celkové rozpočtované výdavky na rok 2015 boli vo výške
Upravený rozpočet celkových výdavkov na rok 2015 bol
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2015 bolo vo výške
Celkové čerpanie výdavkov za Obec Batizovce
Celkové čerpanie výdavkov za rozpočtové organizácie - ZŠ a MŠ

1 11O588,-1 139 135,-1174 561,15
616346,27
558214,88


€
€

€

Celkové výdavky obce sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov.
Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa realizovali z výdavkov jednotlivých
programov.
Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z novely zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z
rozpočtu obce sa uhrádzajú:
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov ana
činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných
predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovanim majetku obce a majetku iných
osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s
ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov
vzniknutých zo spoločnej činnosti,
j) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu
výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Programová štruktúra:
1. PROGRAM - Ľudské zdroje
Zámer programu: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon
správy prenesených kompetencií na samosprávu.
Cieľ programu:
Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné
vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.
Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom
projektov.
Rozpočet na
rok 2015
Tarifný plat - OcÚ
Príplatky
Odmeny

88300,-19500,-13400,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
85380,-82720,39
11 736,79
14882,-12 790,-8858,98

Zdravotné poistenie
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Rezervný fond
Príspevok do DDP
Cestovné - domáce cesty
Cestovné - zahraničné cesty
Školenia, kurzy, semináre
Stravovanie
Prídel do SF
Poslanci - odmeny
Odmeny na dohody
Odmena skladnika - CO
Spolu program ľudské zdroje

12500,-1 800,-17 500,-1 000,-3 750,-1 260,-5 950,-1 700,-100,-100,-700,-6300,-1 400,-3 500,-3 500,-180,-182440,--

12 500,-1 800,-17 500,-1 000,-3 750,-1 260,-5950,-1 700,-100,-100,-l 000,-10200,-l 400,-3 932,-3 500,-188,-178932,--

10949,77
1 485,80
16562,67
983,70
3442,46
1 045,35
5618,59
1 019,41
55,54
0,-772,85
9498,02
l 276,64
3 931,08
l 832,14
187,20
161 977,38

Obec Batizovce v roku 2015 zamestnávala 4 administratívne pracovníčky na dobu neurčitú,
upratovačku, hlavnú kontrolórku a prednostu OcÚ Orgány obce pozostávali zo starostu
a 9 členov obecného zastupiteľstva.
Zamestnanci sa zúčastnili školení spolu min. 40 krát.

2. PROGRAM - Vnútorná správa úradu
Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu.
Ciele programu:
Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatutárom obce primerané pracovné podmienky,
prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť
racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom obecného úradu.

Rozpočet na
rok 2015
Energie
Vodné
Poštové a telekomunikačné služby
Interiérové vybavenie
Nákup výpočtovej techniky
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Knihy, noviny, časopisy
Softvér
Reprezentačné
Palivá, mazivá, oleje
Servis, údržba
Poistenie zmluvné poistné a havarijné
Prepravné

5000,-100,-5000,-500,-700,-4900,-4000,-l 000,-5000,-1 500,-2 100,-2000,-600,-500,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
5000,-4155,26
147,57
200,-4389,57
5000,-644,-643,70
l 890,60
2500,-5238,93
5 420,-5275,-5274,76
l 040,-1039,96
l 500,-342,30
l 791,-l 790,98
1 957,24
2 100,-2467,29
2500,-731,-730,45
128,40
500,--

Karty, známky
Údržba interiérového vybavenia
Údržba výpočtovej techniky
Údržba telekomunikačnej techniky
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov
Údržba budov
Propagácia, reklama
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Poplatky, odvody
Poistné
Členské príspevky
Stavebný úrad
Splátka úrokov
Projekty
Nákup pozemkov
Nákup budov, objektov
Spolu program vnútorná správa úradu

50,-200,-850,-300,-800,-1 000,-150,-1 200,-3 500,-2 100,-2400,-3000,-6.000,-2800,-14000,-13610,-0-,

84860,--

50,-200,-1 150,-300,-800,-1 000,-1 800,-1 200,-3092,-2100,-2400,-2000,-6000,-2 300,-14000,-14068,-600,-87261,--

50,-0-,
1 021,60
76,39
683,89

541,10
1600,67
855,22

3091,80
1469,56
2234,27

1 291,15
5944,39

2017,78
l 910,-14068,-600,-67652,83

Zamestnanci obecného úradu a starosta obce zabezpečovali výkon samosprávy a preneseného
výkonu štátnej správy priebežne k čo najväčšmi možnej spokojnosti občanov obce.

3. PROGRAM - Grantový systém
Zámer programu: Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce
Ciele programu:
Cieľom programu je poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby podľa VZN O poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce za účelom rozvoja nasledovných oblastí:
1. duchovné a kultúrne hodnoty, zachovanie kultúrneho dedičstva,
2. osveta, výchova a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj,
vedecko-technické služby a informačné služby,
3. ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc
zdravotne postihnutým ľuďom,
4. sociálna oblasť - oblasť stravovania dôchodcov
5. poskytovanie opatrovateľskej služby

Rozpočet na
rok 2015
TJ - príspevok na činnosť
Transfer neziskovým organizáciám
Príspevok odborovému zväzu
Príspevok na stravovanie dôchodcov a OS
Spolu program grantový systém

8000,-II 700,-250,-II 000,-30950,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
8000,-8000,-7480,87
7 700,-266,-265,50
2590,-2585,63
18 556,-18332,10

Vobci v uvedenom roku pracovala TJ Družstevnik Batizovce, kde A mužstvo hralo J triedu
rámci podtatranského futbalového zväzu a pracovala tiež s mládežou, kde sa súťaží
zúčastňovali aj družstvá dorastu a žiakov.
v

Boli podporené organtzacte ako SZPB Batizovce a Miestny odbor Matice slovenskej
v Batizovciach, ktorému Obec prispela na organizáciu akcie Kúdel'ná izba, návštevu
matičných slávností a na udržiavanie tradícií v obci Batizovce.
Zároveň obec poskytla finančné prostriedky na krúžkovú činnosť TJ a PO pre deti a žiakov,
prázdninovej škole a FS v Batizoviach
V roku 2015 boli všetci zamestnanci odborovo organizovaní.
Príspevok na stravovanie sa poskytoval cca 12 dôchodcom a opatrované boli 2 osoby.

4. PROGRAM - Požiarna ochrana
Zámer programu:
Vytvoriť vhodné materiálno-technické
podmienky pre neustále zvyšovanie
bezpečnosti občanov obce.
Ciele programu:
Zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru
Zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom

Rozpočet na
rok 2015
Kapitola požiarna ochrana
Spolu program požiarna ochrana

16895,--

16895,--

Upravený
rozpočet na
rok 2015
18340,-18340,--

požiarnej

Skutočnosť
k 31.12.2015

18332,51

18332,51

Obec má zriadený Obecný hasičský zbor, ktorý je schopný zásahu, má plne funkčnú požiarnu
techniku a jeho členovia absolvovali odbornú prípravu členov požiarneho zboru, Vpriebehu
roku 2015 bol hasičský zbor preradený z kategórie B do kategórie A.

5. PROGRAM - Miestne komunikácie
Zámer programu:
Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne
plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie
komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií.
Ciele programu:
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí
Zvyšovanie priepustnosti komunikácií
Optimalizácia cestnej siete
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Rozpočet na
rok 2015
Materiál miestne komunikácie
Údržba miestnych komunikácií
Výstavba chodníka

500,-15000,-8000,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
652,-651,50
5000,-3 157,44
10975,-10975,--

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Spolu program miestne komunikácie

19290,-42790,--

31 590,-48217,--

31 317,60
46101,54

Po pomerne miernej zime sa na miestnych komunikáciách vytvorili výtlky, tieto boli v rámci
možností opravené, zároveň bola zabezpečovaná zimná údržba komunikácií. V rámci výstavby
chodníkov bol ukončený chodník za Domom služieb. Rekonštrukciou prešla miestna
komunikácia Hviezdoslavova.

6. PROGRAM - údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci
Zámer programu:
Zabezpečiť estetický a príjemný vzhľad obce.
Ciele programu:
Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev.
Zabezpečiť údržbu obecného cintorína.
Zabezpečiť odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci.

Rozpočet na
rok 2015
Kontumácia psov
Kapitola aktivačná činnosť
Dom smútku- elektro energia
Dom smútku - vodné
Údržba cintorína
Odmeny na dohodu cintorín
Ozvučenie cintorín
Spolu program údržba verejných
priestranstiev a poriadku v obci

3 100,-20000,-100,-100,-3400,-1 300,-3000,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
2585,-3 100,-36245,66
36253,-150,-200,-200,-164,33
92,06
400,-1 335,-1 334,46
1 219,20
1 300,--

31000,--

42788,--

41 790,71

Odchyt túlavých psov bol uskutočnený v roku 2015 dva krát, firmou, ktorá bola schopná
zabezpečiť výkon tejto činnosti, v súlade so zákonom.
Vobci pracovali dvaja pracovníci ktorí koordinovali činnosť pracovníkov na aktivačnú
činnost: Obecný cintorín bol vykášany v rámci možností správcu cintorína a obecných
aktivačných pracovníkov a bola tiež vykonávaná jeho údržba. Bola nakúpená aparatúra na
ozvučenie cintorína, ktorú je možné využivať, ako na obecné aktivity, tak aj na pietne rozlúčky
so zosnulými.

7. PROGRAM - Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia
Zámer programu:
Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a
zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce.
Plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia.
Ciele programu:

Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete
Dobudovanie a údržba ČOV
Rozpočet na
rok 2015

čov - el. energia
ČOV - všeobecný materiál
Údržba a prevádzkovanie kanalizácie
Realizácia nových stavieb
Spolu program čistiareň odpadových vôd a
kanalizácia

II 000,-200,-6300,-16000,-33500,--

Upravený
rozpočet na
rok 2015
8240,-200,-8410,-16000,-32850,--

Skutočnosť
k 31.12.2015
8239,38

0-,
8408,55
3009,92
19657,85

V obci je zabezpečená prevádzka čistiarne odpadových vôd, ako aj prečerpávacej stanice na
ulici Hviezdoslavovej, pričom na kanalizáciu je cca 320 prípojok. V rámci realizácie nových
stavieb bola sprevádzkovaná studňa na futbalovom ihrisko, ktorá má slúžiť na zavlažovanie
ihriska.

8. PROGRAM - Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Batizovce. Čo najväčšie
množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.
Ciele programu:
Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.
Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky.
Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.
Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci.

Rozpočet na
rok 2015
Nákup odpadových nádob
Odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Spolu program odpadové hospodárstvo

650,-50000,-50650,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
1086,96
l 150,-50696,74
50697,-51 783,70
51 847,--

V obci bol pravidelne vyvážaný komunálny odpad, pravidelne boli odvážané aj kontajnery na
separovaný zber, ako aj na objemový odpad. Vjarných mesiacoch bol vykonaný zber
objemového odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov postupne umiestňovaných
v rôznych častiach obce.

9. PROGRAM - Verejné osvetlenie
Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodámu prevádzku verejného osvetlenia na území obce.
Ciel' programu:
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svieti vo sť verejného osvetlenia.
Rozpočet na
rok 2015

vo - elektrická

energia
VO - všeobecný materiál
VO - údržba a rekonštrukcia
VO - odmeny na dohodu
VO - rozšírenie
Spolu program verejné osvetlenie

5000,-500,-1 500,-1 000,-3000,-11 000,--

Upravený
rozpočet na
rok 2015
8 743,--

500,-2463,--

700,-3000,-15406,--

Skutočnosť
k 31.12.2015
8742,85
497,95
2462,--

691,05
2432,53

14826,38

Vobci bolo zabezpečené osvetlenie počas celého roka, prípadné výpadky boli priebežne
odstraňované. Bolo vykonané rozšírenie siete verejného osvetlenia o osvetlenie pri Materskej
škole, ako aj na ulici Krátkej.

10. PROGRAM - Správa bytov
Zámer programu:
Zabezpečiť stav bytov vo vlastníctve obce tak, aby boli v takom technickom stave, aby slúžili
k čo najväčšej spokojnosti občanov.
Ciele programu:
Zabezpečovať dodávku pitnej vody do bytových domov v rómskej osade.
Zabezpečovať údržbu bytových domov v rómskej osade v rámci možností obce.
Zabezpečovať správu obecného bytu

Rozpočet na
rok 2015
Energie obytné domy rómska osada
Vodné obytné domy rómska osada
Údržba obytných domov rómska osada
Poplatok za správu obecného bytu
Odmeny na dohody - správa bytov
Spolu program správa bytov

600,-8000,-2000,-1 600,-0,-12200,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
907,87
908,-5831,-5830,36
610,-608,71
769,33
1 600,-472,09
473,-8588,36
9422,--

Program zahŕňal okrem prevádzky obecného bytu na účely ubytovania hostí a návštev najmä
dve rómske bytovky. V 24 bytoch je spolu vyše 300 občanov prihlásených na trvalý pobyt,
ktorým bola zabezpečovaná v rámci tohto programu dodávka pitnej vody a zabezpečovaná
základná údržba bytov.

11. PROGRAM - Miestny rozhlas a káblová televízia
Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodámu prevádzku miestneho rozhlasu a televíznych káblových
rozvodov
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a prevádzku televíznych káblových rozvodov
Rozpočet na
rok 2015
TKR elektrická energia
Údržba TKR a rozhlasu
Poplatky autorskému zväzu, konces.popl.
Všeobecný materiál
TKR prenájom skrinky
Spolu program miestny rozhlas a káblová
televízia

300,-13000,-400,-300,-40,-14040,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
300,-236,91
5 706,-5540,27
400,-341,96
15,55
300,-40,-0,00
6746,--

6134,69

Miestny rozhlas bol počas celého roku prevádzkyschopný, systém prevádzky afinancovania
TKR bol v priebehu roku 2015 zmenený, prfjmy aj výdavky od cca druhého polroku znášala
firma Vares, Banská Bystrica.

12. PROGRAM - šport a športové aktivity
Zámer programu:
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci
Ciele programu:
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí.
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie obecnej komunity v športovom
sebarealizovaní a využitie športových zariadení obce

Rozpočet na
rok 2015
TJ - elektrická energia
Údržba športovísk
Športové podujatia
TJ - materiál
TJ - odmeny na dohody
TJ - palivá ako zdroj energie
Spolu program šport a športové aktivity
Pod finančnou záštitou obce bolo uskutočnených
účasťou občanov obce s rôznou vekovou štruktúrou.

1 600,-5000,-500,-500,-1 700,-300,-9600,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
1 344,68
1 345,-1 399,28
1 400,-434,46
500,-875,58
876,-2347,35
2348,-35,02
40,-6436,37
6509,--

cca 20 športových podujatí s aktívnou

13. PROGRAM - Kultúra
Zámer programu:
Vytvárať podmienky pre kultúrno - spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií.
Ciele programu:
Organizovať kultúrne podujatia.
Prezentovať obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry.
Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy.
Podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti
s kultúrnymi aktivitami.
Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, kjej histórii, kjej tradíciám a kjej kultúre.

Rozpočet na
rok 2015
MK - knihy, noviny, časopisy
Kultúra odmeny na dohodu
Materiál kultúra
Energie kultúrny dom, dom služieb
Údržba kultúrneho domu, domu služieb
Kultúra podujatia
Nákup vybavenia
Všeobecné služby kultúra
Rekonštrukcia kultúrnych zariadení
Spolu program kultúra

220,-700,-0,-17000,-4660,-9000,-0,-0,-10600,-42180,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
200,-200,-3505,30
3 506,-3 129,-3 128,32
18789,-18788,92
2090,-2088,44
11 668,-11 667,89
9153,-9152,40
746,-745,80
15 119,24
15200,-64396,31
64481,--

V rámci tohto programu sa uskutočnili kultúrne podujatia nielen na miestnej úrovni, medzi
ktoré určite patrí aj tradičné" Gúľaj sa vajíčko, gúľaj ... ", V auguste bola usporiadaná Vatra
zvrchovanosti so sprievodnými kultúrnymi podujatiami,
vystúpením Szilvayovcov a
animačnym programom pre najmenších. Vobci boli v rámci tradičného podujatia príchodu
Mikuláša
usporiadané prvé vianočné minitrhy. Vpredvianočnom
období sa obec
spolupodieľala na usporiadaní adventných koncertov v sále KD usporiadaním koncertu Petra
Stašáka. Okrem toho sa uskutočnili podujatia, na ktorých sa občania obce podieľali bud'
aktívnou účasťou, alebo ako diváci. Boli uskutočňované pravidelné príhovory a blahoželania
jubilujúcim spoluobčanom, príhovor k MDŽ, Vianociam či pamiatke zosnulých a tiež rozlúčky
so zosnulými spoluobčanmi.

14. PROGRAM - Informačný systém
Zámer programu:
Zabezpečiť informovanosť návštevníkov obce a poskytovateľov služieb občanom obce, ako aj
samotným občanom.
Ciele programu:
Vybudovanie obecného informačného systému formou osadenia informačných tabuliek
umiestnených na stÍpoch v križovatkách ulíc, resp. v kl'účových bodoch.

Rozpočet na
rok 2015
Informačný systém v obci
Spolu program informačný systém

2000,-2000,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
0,-0,-0,-0,--

Informačný systém obce bol vybudovaný, slúži občanom, aj keď je často predmetom záujmu
vandalov. V roku 2015 nebol rozširovaný.

15. PROGRAM - Školstvo
Zámer programu:
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení
Ciele programu:
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a
vzdelávania
Podporovanie
aktivít
škôl zameraných
na získavanie
finančných
prostriedkov
prostredníctvom projektov

Rozpočet na
rok 2015
Odvod Materskej škole
Odvod MŠ na kapitálové výdavky
Odvod Materskej škole na krúžkovú činnosť
Odvod Základnej škole
Odvod ZŠ na kapitálové výdavky
Odvod Školskému klubu
Odvod Základnej škole na krúžkovú činnosť
Spolu program školstvo

140065,-20310,-5 531,-346748,-0,-15429,-3000,-531 083,--

Hodnotenie splnenia cieľov tohto programu prináleží jednotlivým

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
140282,-141 460,14
28284,-27310,-5531,-5531,-350828,-364511,92
0,-0,-15429,-15427,82
3000,-3000,-542380,-558214,88
rozpočtovým organizáciám,

pričom rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou tvoria nerozpočtované príjmy dotácia na hmotnú núdzu a navýšenie vlastných príjmov škôl oproti rozpočtu.

16. PROGRAM - Finančné operácie, dlhová služba a leasing
Zámer programu:
Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z
návratných zdrojov financovania.
Cieľ programu:
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a
leasingových zmlúv.

Rozpočet na
rok 2015
Splácanie bankových úverov
Spolu program finančné operácie, dlhová
služba, leasing

15 400,-15400,--

Upravený
Skutočnosť
rozpočet na
k 31.12.2015
rok 2015
15 400,-15384,-15400,--

15384,--

Úver poskytnutý na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa splácal v zmysle splátkového
kalendár, pričom splácanie bude ukončené v roku 2022.

17. PROGRAM - Sociálna práca
Zámer programu:
Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND
rodičom záškolákov
Ciele programu:
Zabezpečiť splácanie nájmu za obecné byty formou štátneho príspevku na bývanie
a zabezpečiť dodržiavanie povinnej školskej dochádzky

Rozpočet na
rok 2015
Odvody štátnych dávok
Spolu program sociálna práca

Upravený
rozpočet na
rok 2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

0,--

0,--

74951,64

0,--

0,--

74951,64

Z dotácií zo štátneho rozpočtu boli vyplácané prídavky na deti a boli sme osobitným
príjemcom pre cca 25 občanov v hmotnej núdzi, prípadne rodičom záškolákov, tiež sa z tohto
programu vyplácal príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi, ako aj príspevok na školské

pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.

OBEC

BATIZOVCE

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BATIZOVCE
za rok 2015
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par. 10 odst. 3 zák.
1.1. PRÍJMY
- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
- finančné operácie
1.2. VÝDAVKY
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- finančné operácie
2. Bilancia aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách
8. Použitie prebytku hospodárenia
9. Schválenie záverečného účtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.3.2015 uznesením č.54/2015.
Zmeny rozpočtu:
rozpočtovým opatrením Č. 1 schváleným OcZ uznes. 120/2015 dňa 23.7.2015
rozpočtovým opatrením Č. 2 schváleným OcZ uznes. 15612015 dňa 15.10.2015
rozpočtovým opatrením starostu obce Č. 1 zo dňa 12.6.2015
rozpočtovým opatrením starostu obce Č. 2 zo dňa 25.6.2015
rozpočtovým opatrením starostu obce Č. 3 zo dňa 25.9.2015
rozpočtovým opatrením starostu obce Č. 4 zo dňa 2.12.2015
rozpočtovým opatrením starostu obce Č. 5 zo dňa 10.12.2015
p ,.
rijmy b ezne'ho rozpoctu v €
v

Zdroj

Názov

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k31.12.2015

41

Výnos dane z príjmov FO

41

Príjmy dane z nehnuteľností

21 280

21 280

25819,94

41

Príjmy z miestnych daní

27740

27740

30 183,57

41

Príjmy z prenájmu

17 010

17010

25013,83

41

Príjmy z poplatkov

4500

4500

4755,50

41

Príjmy z predaja tovarov a sl,

30620

21 620

26572,84

41

Príjmy za znečisťovanie ovzd.

550000

800

563000

800

577 475,17

435,50

41

Príjmy z úrokov

10

10

9,80

41

Iné príjmy

80

80

74,30

71

Tuzemské

O

O

150,--

111,11T

Bežné transfery

bežné granty

354 858

1006898
P"rijmy k api itál
a oveéh o rozpoc
Zdroj

Schválený rozpočet

1029443

1149347,96

Rozpočet
po zmenách

43

Z predaja pozemkov

O

111

Tuzemské

O

kapit. transfery

operacie

Skutočnosť
k 31.12.2015

12248,36

6000

O

O

Spolu

9700,00

21948,36

6000

v€

Názov

Zdroj

458857,51

u v

Názov

, fimancne
Prijmove
"

373403

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2015

0-,

46

Prevod prostriedkov

z RF

70000

70000

52

Prevod prostriedkov
fondov

z iných

24000

24000

24599,39

94000

94000

24599,39

Spolu
Vvd
v
éh o rozpoctu
'yl av kty b ezne

Obecný úrad

v€
Názov výdavku

Program

Mzdové výdavky
Poistné

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

121 200

113 052

45460

45460

200

Cestovné
Energie

200

Skutočnosť
k 31.12.2015

103316,16
41 107,75
55,54

10 100

10200

8692,40

13 100

13 150

11 260,43

Dopravné

5250

5 881

5 333,38

Rutinná a štandard. údržba

3 150

3450

2322,98

24750

30624

26562,25

Transfery

9000

8000

7235,54

Uroky

2800

2300

2017,78

Materiálové

výdavky

Služby

CO

Služby

PO

Cestovné
Energie
Materiálové
Dopravné

180

188

187,20

O

133

132,34

16895
výdavky

2647

2645,84

O

7677

7675,78

O

1 416

1 414,31

Udržba

o

1 168

1 167,36

Služby

O

5299

5296,88

Kontumácia psov

Služby

3 100

3 100

2 585,--

Miestne komunikácie

Materiálové výdavky

500

652

651,50

Rutinná a štand, údržba
Odpadové
hospodárstvo

čov

Materiálové výdavky

Aktivačná činnosť

Kultúra

1 086,96

Energie

11 000

8240

200

200

50696,74
8239,38
O

Rutinná a štand. údržba

6300

8410

8408,55

Energie

8600

6739

6738,23

Udržba

2000

Služby

1 600

2073

Mzdové výdavky

9900

21 180

Poistné

3800

8071

8066,01

Materiálové výdavky

6300

6807

6805,34

Energie

O

5000
500

610

195
8743
500

608,71
1 241,42
21179,31

195
8742,85
497,95

Rutinná a štand. údržba

1 500

Služby

1 000

700

691,05

Energie

1 600

1 345

1 344,68

Materiál

800

916

910,60

2463

2462

Rutinná a štand. Udržba

5000

1 400

1 399,28

Služby

2200

2848

2781,81

Bežné transfery

8000

8000

8000,--

17000

18789

18788,92

220

3482

3480,72

Energie
Materiálové výdavky

Informačný systém

1 150
50697

Materiálové výdavky

Sport

3 157,44

50000

Poistné úrazové
Verejné osvetlenie

650

5000

Služby

Materiálové výdavky

Bytové hospodárstvo

15000

Rutinná a štand. údržba

4660

2090

2088,44

Služby

9700

15920

15918,99

Energie

300

300

236,91

Materiálové výdavky

300

300

15,55

Rutinná a štand. údržba

13000

5706

5540,27

40

40

O ,--

Služby

400

400

341,96

Energie

200

400

314,33

Rutinná a štand. údržba

3400

400

92,06

Služby

1 300

1 335

1 334,46

II 950

7966

7746,37

Nájomné

Cintorínske služby

Bežné transfery
Sociálna oblasť

Státne dávky

Mzdové výdavky

7300

902

901,30

Poistné

2300

299

296,32

Služby

1400

745

744,01

Bežné transfery

O

644

644,--

Materiál

O

O

8664,72

Služby

O

O

323,40

Transfery

O

O
460602

506349,98

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2015

4500

5020

4960,80

13 610

14068

14068,--

O

600

600,--

14000

14000

1 910,--

8000

10975

10 975,--

19290

31 590

31317,60

2000

O

O--,

470105

Spolu
Výdavky kapitálového
Program
Obecný úrad

65963,52

rozpočtu v 
Názov výdavku

Nákup prev. strojov, prístr.
Nákup pozemkov
Nákup objektov

Verejné priestranstvá

Príprav. a proj. dokument.

Miestne komunikácie

Výstavba chodníka

Schválený
rozpočet

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Informačný systém

Rekonštrukcia a
modernizácia

Odpadové
hospodárstvo

Realizácia nových stavieb,
16000

16000

3009,92

3000

3000

2432,53

10600

15200

15 119,24

9000

9000,--

1 300

l 219,20

spoluúčasť
VO

Kultúra

Rekonštrukcia a rozšírenie
VO
Rekonštrukcia KD a kult.
objektov
Nákup vybavenia

Cintorínske služby Nákup vybavenia
Spolu

O
3000
94000

120753

94612,29

V'd
'YI av kove'fimancne opera cie v €
Názov

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2015

Splácanie istiny - úveru

15400

15400

15 384,--

Spolu

15400

15400

15384,--

2. Bilancia aktív a pasív f v €f

AKTIVA

DNM

PASIVA

27443,12

Pozemky
506319,88

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia min. rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

1 241 513,99

Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodobého
Hmotného majetku
Drobný dlhodobý
hmotný majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Zásoby

76502,85

Rezervy

Stavby
Stroje, prístroje,
zariadenia

1 811 257,47

1450,00
Záväzky voči RO
9808,78

13 423,14
Iné záväzky
393,00
1440,00

102 174,83
Záväzky zo Sociálneho
fondu

319,41

Záväzky z leasingu
0,00

18971,91
291509,00

Záväzky voči
dodávatel'om

8281,86

Bankové úvery
2464,26

Pohl'adávky nedaňové
137828,46

107612,93
Záväzky voči
zamestnancom

6372,64

Záväzky z poistného

POhl'adávky daňové
41188,86
Ostatné pohl'adávky

5697,75
Záväzky daňové

333,32
Pohl'adávky voči RO

974,23
Výnosy budúcich období

212 177,95

589514,32
Prijaté preddavky

Odberatelia
103324,98

4558,71

Iné pOhl'adávky
2 509,91
Bežné účty
121 049,87
Pokladňa
1943,86
Ceniny
0,00
Náklady budúcich období
690,27
Celkom strana aktív

Celkom strana pasív
2724525,78

2724525,78

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Batizovce k 31.12.2015 vykazuje hodnoty zadÍženosti vo výške 107612,93 € formou
dlhodobého úveru. Tento je umorovaný podľa umorovacieho
plánu v termínoch splatnosti od
1.1.2015 po dobu 8 rokov. Obec má zmluvný záväzok za nákup pozemkov
pod miestne
komunikácie v sume 100581,60 €. Eviduje záväzok voči dodávateľom vo výške 8281,86 €. Ide
o faktúry, ktoré sa týkajú roku 2015, avšak prišli až v roku 2016, preto nemohli byť uhradené
k 31.12.2015. Obec má záväzok voči zamestnancom vo výške miezd za mesiac december 2015 vo
výške 6 372,64 €, voči daňovému úradu vo výške 974,23 € a záväzok voči poisťovniam vo výške
poistného za mesiac december, vo výške 5697,75
€ a ostatné záväzky voči zamestnancom
v súvislosti s výplatou miezd za mesiac december v sume 941,86 €. Obec vykazuje aj záväzok voči
poberateľom PND - rodičom záškolákov vo výške neprevzatých PND v sume 108,78 €, ako aj
záväzok voči štátnemu rozpočtu vo výške prijatej dotácie na chodník, ktorý bude realizovaný
v roku 2016 vo výške 9 700,-- €.
Obec je likvidná.

4. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Batizovce

nemá zriadenú žiadnu príspevkovú

organizáciu.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Batizovce

v roku 2015 neposkytla

záruku žiadnemu

právnemu

subjektu.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Batizovce nemá podnikateľskú činnosť, ani školskú jedáleň vo svojom hospodárení,
preto neúčtuje o nákladoch a výnosoch v zmysle podnikateľskej činnosti.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa

§ 7 ods. 4 a § 8 ods. 5

V roku 2015 boli poskytnuté tieto dotácie
Mesto Svit Centrum voľného času
ZŠ v Batizovciach na krúžkovú činnosť
MŠ v Batizovciach na krúžkovú činnosť
TJ Batizovce na krúžkovú činnosť
DPO Batizovce na krúžkovú činnosť
TJ Batizovce
MO MS Batizovce
ZO SBPB Batizovce
Letná škola Batizovce na krúž. činnosť
Detský folklórny súbor na krúž. činnosť
Príspevok SSÚ Svit
Príspevok odborovej organizácii

Všetky dotácie boli poskytnuté

v súlade so žiadosťami

644,40
3 000,-5531,-2000,-1 726,55
8000,-500,-100,-200,-2210,14
5944,39
265,60



€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

a v zmysle zákona.

8. Použitie prebytku

hospodárenia

Prebytok hospodárenia z účtu po ukončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného
fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Prebytok hospodárenia Obce Batizovce za rok 2015, zistený po vypočítaní rozdielu medzi
príjmami obce, školy a materskej škôlky a výdavkami obce, školy a materskej škôlky
je 10394,66 €.
Keďže bol vykonaný prevod z peňažného fondu tvoreného vratkou za úsporu verejného
osvetlenia vo výške 24599,39 € formou príjmových finančných operácií, ktoré však neboli
použité je potrebné celú sumu previesť na účet rezervného fondu.
Obec
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
Prevod z peňažného
fondu-PFO

1 149347,96
21 948,36
1171 296,32
506349,98
94612,29
15 384,-616346,27
554950,05

Základná
škola
5648,25
O-,
5648,25
383 182,99
0-,
O-,
383182,99
-377534,74

Materská
škola
8224,95
0-,
8224,95
146961,60
28284,-O,-175245,60
- 167020,65

24599,39

0,--

0,--

Spolu
1163221,16
21948,36
1185169,52
1036494,57
122896,29
IS 384,-1174 774,86
10394,66
34994,05

Rozdiel je potrebné vysporiadať a previesť celú sumu 34994,05 € na účet rezervného
fondu. Návrh bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Batizovciach.

9. Uzatvorenie záverečného

úctu

Návrh uzatvorenia záverečného účtu: "Obecné zastupiteľstvo v Batizovciach
schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad."

Spracovala: Ing. Mária Melicherová, ekonómka Obce Batizovce
Vyvesené: 30.5.2016

