Komentár k zmene rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2017:
V zmysle § 14, Zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec Bernolákovo
vypracovala zmenu rozpočtu na rok 2017.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy – daňové príjmy:
1) Príjem za komunálne odpady: Vzhľadom k plneniu položky k I. polroku 2017,
ktoré bolo vo výške 173.400 €, navyšujeme rozpočet o 10.000 € a to z pôvodných
170.000 € na 180.000 €.
Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
1) Príjem z kultúrnej činnosti – za predaj vstupeniek: Plnenie položky k I. polroku
2017 bolo vo výške 5.400 € a z tohto dôvodu navyšujeme rozpočet o 2.000 €
a to z pôvodne schválených 5.000 € na sumu 7.000 €.
2) Ostatné príjmy: Položka bola pôvodne schválená vo výške 80.000 €, avšak plnenie
tejto položky k I. polroku 2017 predstavuje výšku 63.000 € a vzhľadom k tejto
skutočnosti navyšujeme rozpočet o 15.000 €, na sumu 95.000 €. Položka obsahuje
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, príjmy za donášku obedov, príjmy
za stravovanie, príjmy za refundácie, príjmy za reklamu, príjmy za predaj nádob
na BIOodpad, príjmy z úrokov, príjmy z poistných plnení, príjmy z ročných
zúčtovaní, príjmy z Dní obce a obecného plesu.
Bežné príjmy – granty a transfery:
1) Prenesené kompetencie – ZŠ (vzdelávacie poukazy a ostatné): Položku rozpočtu
znižujeme o 120 € z pôvodne schváleného rozpočtu 24.430 € na sumu 24.310 €,
na základe požiadavky na zmenu rozpočtu zo Základnej školy.
2) Prenesené kompetencie – matrika: Položku navyšujeme o 200 € z pôvodne
schváleného rozpočtu 7.410 €, na sumu 7.610 € a to na základe doručeného listu
z Okresného úradu.
3) Ostatné dotácie a transfery: Z celkovo schválených 56.000 € navyšujeme položku
o 5.000 € na sumu 61.000 €. Navýšenie prostriedkov predstavuje príjem dotácie
určenej na Hrad Čeklís – zmluva č. 17/094.
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Výdavková časť rozpočtu:
Kapitálové výdavky – všeobecná verejná správa:
1) Nákup Multicar-u so spoluúčasťou obce 5%: Položku znižujeme o 10.000 €
z pôvodne schválenej sumy 10.000 € na 0 €, nakoľko kúpa nebude realizovaná.
Kapitálové výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami:
1) Odkanalizovanie lokality JUH: Položku rozpočtu navyšujeme z pôvodne
schválených 70.000 € o 55.000 €, čo predstavuje celkovú sumu 125.000 €.
Ide o opravy kanalizácie v lokalite Juh, pričom zatiaľ boli opravy realizované
na Marhuľovej a Višňovej ulici – pokračovať sa bude Slivkovou a Broskyňovou
ulicou.
Bežné výdavky – úsek preneseného výkonu štátnej správy:
1) Prenesený výkon štátnej správy: Položka sa upravuje o 200 € z pôvodných
17.330 € na 17.530 €. Navýšenie 200 € sa rovná príjmovej časti rozpočtu.
Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia:
1) Mzdy a odvody: Navýšenie položky predstavuje sumu 8.000 €. Pôvodný rozpočet
bol schválený vo výške 178.000 €, rozpočet po zmenách je 186.000 €. Nárast nastal
prijatím nového príslušníka obecnej polície.
Bežné výdavky – ekonomická oblasť – doprava a dopravné značenia:
1) Všeobecný materiál – doprava a dopravné značenia: Navýšenie položky
predstavuje sumu 4.000 € z pôvodných 20.000 € na 24.000 €. Výdavky sú určené
na osadenie nových dopravných značkiek v obci a retardérov.
Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava:
1) Údržby a opravy – chodníky, cesty, zástavky: Položka rozpočtu sa navyšuje
o 5.000 € a to z pôvodne schválených 90.000 € na 95.000 €. Dôvodom navýšenia
sú urgentné opravy na Dunajskej ulici, ako napr.: oprava kanalizačných poklopov (2x)
a telesá vozovky.
Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi:
1) Odvoz a uloženie odpadu: Navýšenie položky predstavuje sumu 11.500 €
z pôvodných 165.000 € na 176.500 €. Nárast položky predstavuje náklady na vývoz
biologicky rozložiteľného odpadu a zakúpenie kontajnerov na separovaný zber.
Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obci:
1) Údržba priestorov a objektov – kosenie: Navýšenie položky predstavuje sumu
5.000 € a to z pôvodných 20.000 € na 25.000 €, nakoľko bude v obci potrebné
minimálne ešte jedno kosenie.
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Bežné výdavky – zdravotníctvo:
1) Údržba a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: Položka rozpočtu je navýšená
o 10.000 €, z pôvodných 10.000 € na sumu 20.000 €. Toto navýšenie predstavuje
výdavky na výmenu okien v Zdravotnom stredisku a maľovanie.
Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby:
1) Údržba a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: Položka v rozpočte
je novovytvorená, pričom finančné prostriedky vo výške 3.000 € sú určené na opravu
strechy domu smútku. Oprava je urgentná, nakoľko je strecha v zlom stave
(popraskaná) a domu smútku zateká.
Bežné výdavky – príspevky združeniam, organizáciám, cirkvám – DOTÁCIE z rozpočtu:
1) Dotácie z rozpočtu: Položka sa navyšuje o 5.035 € z pôvodných 40.000 €
na 45.035 €. Navýšenie položky predstavuje dotáciu pre Združenie záchrany
Kultúrnych pamiatok – občianske združenie.
Bežné výdavky – vzdelávanie – prostriedky na originálne kompetencie:
1) Materská škola: Položka sa znižuje o 65.000 € zo schváleného rozpočtu 677.372 €
na 612.372 €. Zníženie položky je z dôvodu, že sa nebude realizovať MŠ v ZŠ.
Bežné výdavky – vzdelávanie – prostriedky na originálne kompetencie:
1) Školská jedáleň: Položka sa upravuje v časti mzdy a odvody z pôvodného rozpočtu
62.600 € o sumu 312 €, čo predstavuje rozpočet po zmenách 62.912 €. Tento nárast
je odôvodnený navýšením platov o 2% od 01.09.2017 pre nepedagogických
zamestnancov.
Bežné výdavky – vzdelávanie – prostriedky na originálne kompetencie:
1) Školský klub detí: Položka sa upravuje v časti mzdy a odvody z pôvodného rozpočtu
139.754 € o sumu 3.096 €, čo predstavuje rozpočet po zmenách 142.850 €. Tento
nárast je odôvodnený navýšením platov o 2% od 01.09.2017 pre pedagogických
zamestnancov.

Bernolákovo, 9/2017
Vypracovala: Michaela Bubeníková
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