Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018:
V zmysle § 9 a 10, ods. 3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec
Bernolákovo zostavila rozpočet na rok 2018.

Príjmová časť rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
•

Príjem z predaja obecných nehnuteľností: položka zahŕňa príjmy za vysporiadanie
pozemkov (predzáhradky, záhrady, iné). V roku 2018 je táto položka rozpočtovaná
vo výške 30.000,00 €.

Finančné operácie:
•

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: predstavuje nevyčerpané
prostriedky kapitálového rozpočtu vo výške 94.000,00 € určené na zateplenie budovy
a modernizáciu učebne v základnej škole. Príjmové finančné operácie
sú v celkovej výške 94.000,00 €.

Bežné príjmy – daňové príjmy:
•

•
•

Výnos daní z príjmov poukázaných územnej samospráve: ide o výnos daní
z príjmov fyzických osôb, ktoré sú obci poukázané v zmysle zákona o financovaní
miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje výdavky na materskú školu, školskú
jedáleň, školský klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu. V roku
2018 je táto položka rozpočtovaná vo výške 2.749.500,00 €.
Daň z nehnuteľnosti: položka zahŕňa príjmy za dane zo stavieb, pozemkov a bytov
občanov. V roku 2018 sú tieto položky rozpočtované v celkovej výške 455.300,00 €.
Dane za špecifické služby: príjmy za dane a poplatok vyrubené v zmysle VZN
o miestnych daniach a poplatkoch. Položka sa skladá z dani za psa, dani
za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, poplatku za komunálne odpady
a poplatku za rozvoj, pričom v roku 2018 sú tieto položky rozpočtované v celkovej
výške 313.000,00 €.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
•

•

Príjmy z vlastníctva: jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov, príjmy za prenájom
budov, priestorov a objektov (napr.: kultúrny dom, zdravotné stredisko, dom služieb,
sociálne byty na Mostovej ulici a iné prenájmy), príjmy z prenájmu zariadenia Pohoda
(trakt C), príjem z prenájmu nájomných bytov Pohoda (trakty A+B). Taktiež
sem patria vlastné príjmy ZŠ – t.j.: príjmy z prenájmu priestorov v základnej škole,
príjmy za poplatky v školskom klube detí a príjmy za stravné v školskej jedálni
(vlastné príjmy ZŠ sú odvádzané základnej škole, školskej jedálni a školskému klubu
detí, pričom tieto príjmy sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu). Príjmy
z vlastníctva sú rozpočtované v celkovej výške 200.500,00 €.
Administratívne a iné poplatky: položka zahŕňa príjmy za správne poplatky
vyberané v zmysle Zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Patria sem napr.:
príjmy za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní, poplatky za vydané
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•
•

rybárske lístky, správne poplatky za vedenie matričnej agendy, poplatky za výherné
hracie automaty a iné. Správne poplatky sú rozpočtované vo výške 82.000,00 €.
Pokuty a penále: ide o poplatky vyberané za porušenie právnych predpisov.
napr.: pokuty za porušenie predpisov, pokuty vyrubené obecnou políciou, daňové
pokuty a stavebné pokuty. Pokuty a penále sú rozpočtované vo výške 10.000,00 €.
Poplatky a platby: patria sem príjmy za materskú školu a základnú umeleckú školu
(školné – od rodičov), príjmy za služby domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy
z kultúrnej činnosti (za predaj vstupeniek), príjmy za pult centrálnej ochrany, príjmy
za služby a poskytované energie v zdravotnom stredisku a ostatné príjmy. Položka
ostatné príjmy sa skladá z viacerých podpoložiek (rozpis nižšie pod textom).
Kategória poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 211.300,00 €.
Položka ostatné príjmy sa skladá z:
- Príjmy za predaj tovarov a služieb
- Príjmy za deň obce
- Príjmy za obecný ples
- Príjmy za donášku obedov dôchodcom
- Príjmy za stravovanie dôchodcov
- Príjmy za vyúčtovania a refundácie
- Príjmy za poskytované energie (Pohoda)
- Príjem zo sociálneho fondu
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia
- Príjmy z lotérií
- Príjmy za úroky z účtov
- Príjmy za dividendy

•

Ďalšie administratívne poplatky: poplatky za znečisťovanie ovzdušia (od firiem).
Tieto poplatky sú rozpočtované v celkovej výške 400,00 €.

Granty a transfery: Položky v rozpočte zatiaľ zostávajú rovnaké ako boli schválené
poslednou zmenou rozpočtu v roku 2017, nakoľko ešte nie sú známe nové normatívy na rok
2018. Po zverejnení informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva budú tieto
položky upravené rozpočtovým opatrením.
•
•

•

•

Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. Príjem je odvádzaný základnej škole.
Príjmy sú rozpočtované podľa roku 2017 v celkovej výške 893.275,00 €.
Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: položka zahŕňa
príjmy určené na vzdelávacie poukazy, príjmy na dopravné, príjem na učebnice,
príjmy z darov a pod. Tieto príjmy sú odvádzané základnej škole a sú zahrnuté
aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy sú rozpočtované podľa roku 2017 v celkovej
výške 29.505,00 €.
Prenesené kompetencie – ZUŠ vzdelávacie poukazy: ide o príjmy na vzdelávacie
poukazy poskytnuté žiakom ZUŠ. Príjmy za vzdelávacie poukazy sú odvádzané
základnej umeleckej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy
sú rozpočtované podľa roku 2017 v celkovej výške 3.143,00 €.
Zo štátneho rozpočtu – MŠ: príjmy sú určené na výchovu a vzdelávanie detí
v materskej škole, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Príjmy sú odvádzané materskej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Príjmy sú rozpočtované podľa roku 2017 v celkovej výške 18.950,00 €.
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•

Transfery ostatné: patria sem príjmy za prenesené kompetencie na úseku stavebného
konania, na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries, na úseku matriky,
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku starostlivosti
o životné prostredie. Tieto prenesené kompetencie sú celkovo rozpočtované vo výške
17.530,00 € a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Transfery ostatné tvorí
aj samostatná položka ostatné dotácie a transfery, ktorá sa skladá z rôznych príjmov
zo ŠR (štátneho rozpočtu) a však tieto príjmy sa nedajú dopredu predpokladať –
môžu, resp. budú rozpísané pri zmene rozpočtu tejto položky. Transfery ostatné
sú rozpočtované v celkovej výške 67.530,00 €.
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Výdavková časť rozpočtu:
Kapitálové výdavky – Všeobecná verejná správa:
•

•
•

•

Generálna rekonštrukcia strechy KD: výdavky sú určené na rekonštrukciu strechy
kultúrneho domu, ktorá je urgentná z dôvodu silného zatekania pri dažďoch
do miestnosti (napr.: malá zasadačka, kancelária a knižnica). Prevedie sa oprava
odkvapov, atík, plechového podkladu strechy a živičného povrchu. Výdavky
sú rozpočtované vo výške 13.000,00 €.
Prípravné a projektové dokumentácie, výzvy EÚ a iné: výdavky sú určené
na vypracovanie rôznych prípravných a projektových dokumentácií, taktiež
na vypracovanie podkladov k výzvam EÚ. Rozpočet položky je 35.000,00 €.
Prípravné a projektové dokumentácie – územný plán: na základe prijatého
uznesenia č. 14/18/2016, bod C, zo dňa 12.12.2016, sú v tejto položke zahrnuté
výdavky na náklady súvisiace s obstaraním nového územného plánu a analýz
územného plánu. Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 31.500,00 €.
Nákup pozemkov: ide o II. etapu kúpy pozemkov pod cestou na Kvetnej ulici,
na základe znaleckého posudku. Položka je rozpočtovaná vo výške 28.600,00 €.

Kapitálové výdavky – Ekonomická oblasť:
•
•
•

Vybudovanie ihrísk a parkov v obci: výdavky sú určené na vybudovanie nových
ihrísk a parkov v obci a sú rozpočtované vo výške 15.000,00 €.
Vybudovanie parkoviska a chodníka na Viničnej ulici, pri dome služieb: výdavky
sú určené na odstránenie starého oplotenia pred budovou, vybudovanie parkovacích
miest a chodníka. Položka je rozpočtovaná vo výške 6.000,00 €.
Vybudovanie terminálu – Železničná stanica: táto položka predstavuje 5%-nú
spoluúčasť pri vybudovaní terminálu na Železničnej stanici, ktorá je vo výške
36.500,00 €.

Kapitálové výdavky – Ochrana životného prostredia:
•
•

Odkanalizovanie lokality „Juh“: výdavky sú určené na odkanalizovanie ulíc
v lokalite JUH, pričom ide o III. etapu odkanalizovania predmetnej lokality. Výdavky
sú rozpočtované v celkovej výške 70.000,00 €.
Odkanalizovanie sociálnych bytov na Mostovej a prevádzky na Trnavskej:
výdavky sú určené na napojenie sociálnych bytov na Mostovej ulici a prevádzky
na Trnavskej ulici na kanalizáciu. Rozpočet položky je 6.000,00 €.

Kapitálové výdavky – Vzdelávanie:
•

•

Zateplenie budovy „novej ZŠ“: položka bola opäť zahrnutá do rozpočtu na základe
požiadavky na zateplenie budovy a telocvične „novej základne školy“, pričom
zateplením by sa mali znížiť náklady na vykurovanie, nakoľko bez zateplenia
je vykurovanie energeticky náročné. Rozpočet položky zateplenia budovy základnej
školy je vo výške 136.000,00 €.
Úprava exteriéru MŠ: položka zahŕňa výdavky na úpravu exteriéru materskej školy,
ako napr.: revitalizácia školského dvora, umelý kopec na lúke so šmýkačkami,
stojisko na bicykle a oplotenie s bránou na zadnej časti pozemku. Rozpočet položky
je 10.000,00 €.
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•

•

Modernizácia učební: položka bola opäť zahrnutá do rozpočtu, pričom
ide o spoluúčasť obce vo výške 5% – výdavky sú určené na modernizáciu učební
v základnej škole. Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Projekt rekonštrukcie telecvične: ide o 10%-nú spoluúčasť pre projekt
rekonštrukcie telocvične Základnej školy na Komenského ulici v Bernolákove,
na základe výzvy MŠVVaŠ na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy. Rozpočet položky je 12.000,00 €.
Nová škôlka: výdavky sú určené na 5% spoluúčasť obce, pri projekte novostavby
materskej školy, pričom rozpočet tejto položky je vo výške 35.000,00 €.

Finančné operácie – splátky úverov:
•
•
•

Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: splátka úveru poskytnutého na výstavbu 2x12
bytových jednotiek (nájomné byty). Položka je rozpočtovaná vo výške 16.500,00 €.
Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: splátka úveru poskytnutého na výstavbu
zariadenia pre seniorov. Položka je rozpočtovaná vo výške 38.500,00 €.
Slovenská sporiteľňa: splátka úveru poskytnutého na vybudovanie prístavieb
základnej školy a materskej školy. Položka je rozpočtovaná vo výške 135.000,00 €.

Bežné výdavky – všeobecné verejné služby – výdavky verejnej správy:
•

•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: položka predstavuje výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov
obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov
vykonávajúcich drobné opravy, údržbu obecných budov a údržbu verejných
priestranstiev a výdavky na mzdy a odvody za chránenú dielňu. Nárast v položke
mzdy a odvody verejnej správy je z dôvodu 10% - ného nárastu miezd vo verejnej
správe (zo zákona) a počítané je aj s odstupným a odchodným pre zamestnancov,
ktorí odchádzajú prvýkrát do dôchodku a taktiež sú tu zarátané odmeny za životné
jubileá. V rozpočte sa počíta aj s prípadným odstupným a preplatením nevyčerpanej
dovolenky pre starostu obce. Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 598.000,00
€.
Odmeny a príspevky – poslanci, aktivisti, komisie: odmeny a odvody určené
poslancom obecného zastupiteľstva, členom a aktivistom komisií. Rozpočet položky
je 11.500,00 €.
Cestovné náhrady: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné cesty (napr.:
na školenia). Položka je rozpočtovaná vo výške 500,00 €.
Elektrická energia, plyn: položka zahŕňa náklady na elektrickú energiu a plyn
za budovu obecného úradu, budovu domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici
a náklady za spotrebované energie - centrum obce. Rozpočet položky je 30.000,00 €.
Vodné stočné: položka zahŕňa náklady za spotrebované vodné a stočné v budove
obecného úradu, v budove domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici,
ale aj za centrum obce. Rozpočet položky je 7.000,00 €.
Telefón, poštovné, rozhlas a televízia: položka predstavuje bežné výdavky
za telefónne poplatky (mobilné, aj pevné linky) na obecnom úrade, poštovné náklady
a koncesionárske poplatky. Výdavky sú rozpočtované vo výške 18.000,00 €.
Komunikačná infraštruktúra: položka zahŕňa poplatky za internet a poplatky
za správu informačného terminálu. Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Interiérové vybavenie: bežné výdavky sú určené na interiérové vybavenie kancelárií
a prevádzky na Trnavskej ulici. Rozpočet položky je 5.000,00 €.
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Výpočtová technika: položka predstavuje bežné výdavky určené na výpočtovú
techniku. Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky na nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, alebo zariadení. Do tejto položky patrí aj nákup náradia určeného
do dielne a na prevádzku obecného úradu. Rozpočet položky je 6.000,00 €.
Všeobecný materiál: vzhľadom k rozrastajúcej sa obci, ale taktiež aj rastúcim
povinnostiam na obecnom úrade, stúpla aj položka pod názvom všeobecný materiál.
Táto položka zahŕňa výdavky za spotrebný materiál nielen obecného úradu, ale taktiež
aj materiálu určeného pre drobné opravy a údržby v obci. Do tejto položky patria aj
výdavky, ako: kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace potreby, pečiatky,
psie známky, výroba kľúčov, výroba tabúľ s názvom ulíc, výroba orientačných
a súpisných čísiel. Rozpočet je 28.000,00 €.
Knihy, časopisy, noviny: odborné publikácie. Rozpočet položky je 1.500,00 €.
Pracovné odevy a obuv: výdavky určené na zakúpenie pracovných odevov a obuvi
pre zamestnancov prevádzky vykonávajúcich drobné opravy a údržby v obci. Položka
je rozpočtovaná vo výške 1.500,00 €.
Reprezentačné výdavky: výdavky na pohostenie návštev a drobné pozornosti.
Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Licencie: určené na licencie k programom. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Palivá: výdavky na pohonné hmoty do obecných motorových vozidiel (Kia, Pick-Up,
Fabia 2x, Dacia). Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Servis a údržba vozidiel: výdavky na servis a údržbu obecných motorových vozidiel
(Kia, Pick-Up, Fabia 2x, Dacia). Rozpočet položky je 3.500,00 €.
Poistenie motorových vozidiel: zmluvné poistenia obecných motorových vozidiel
(Kia, Pick-Up, Fabia 2x, Dacia). Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Karty, známky, poplatky: výdavky, ktoré sú určené napr. na platby za diaľničné
známky, výdavky za parkovné a podobne. Rozpočet položky je 100,00 €.
Údržba a opravy – výpočtová technika: bežné výdavky určené na údržbu, prípadné
opravy výpočtovej techniky na obecnom úrade. Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Údržba a opravy – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky
na údržbu, opravy prevádzkových strojov, prístrojov, alebo zariadení v dielni
obecného úradu. Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Údržba a opravy – budovy, priestory, objekty: bežné výdavky v položke sú určené
na údržbu, opravy v budove obecného úradu a jeho objektov. V roku 2018 plánuje
obec náter exteriéru budovy OcÚ a opravu brány. Celkový rozpočet položky
je stanovený vo výške 15.000,00 €.
Školenia, semináre, kurzy: určené na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.
Rozpočet položky je 4.000,00 €.
Propagácia, reklama, inzercia: položka zahŕňa výdavky na výrobu vizitiek,
na výrobu propagačných materiálov. Rozpočet položky je stanovený vo výške
2.000,00 €.
Všeobecné služby: položka predstavuje bežné výdavky určené na geometrické plány,
mesačné poplatky za poskytované služby od spoločností Datalan, Geodetica, poplatky
za prenájom kobercov vo vestibule OcÚ, poplatky za výkon technika BOZP, poplatky
za správu servera a počítačovej siete, poplatky za udržiavanie internetovej stránky
obce, poplatky za služby veterinára, poplatky za odchyt túlavých psov, poplatky za
čistenie obrusov, poplatky za zverejnenie inzerátov, mesačné poplatky za služby
SMS-info, ročný poplatok za službu elektronizácie úradu a iné služby. Nárast
v položke sa objavil z dôvodu, že niektoré služby, ktoré boli obci poskytované - boli
v rámci vykonávania dohôd o mimopracovnom pomere, avšak tieto služby sú už
mesačné obci fakturované. Celkový rozpočet položky je vo výške 41.000,00 €.
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Špeciálne služby: položka zahŕňa výdavky za vykonanie auditu účtovnej závierky
a výdavky za poskytované právne služby obci. Rozpočet položky je 15.000,00 €.
Poplatky a odvody, poplatky bankám: zahŕňa poplatky bankám za vedenie a správu
bežných, dotačných a úverových účtov. Rozpočet položky je 6.000,00 €.
Stravovanie: určené pre zamestnancov obce. Rozpočet položky je 15.000,00 €.
Poistné: výdavky na poistenie majetku obce. Rozpočet položky je 10.000,00 €.
Kolkové známky: výdavky na kolkové známky. Rozpočet položky je 200,00 €.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: patria sem dohody o vykonávaní práci
obecného kronikárka, roznos daní z nehnuteľnosti, zastupovanie v klube dôchodcov
(vydávanie obedov). Rozpočet položky je 7.000,00 €.
Nemocenské dávky: dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom v prípade
práce neschopnosti zamestnanca. Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Súdne spory, trovy konania: výdavky v položke sú rozpočtované a určené
na prípadné súdne spory v roku 2018, alebo na trovy konania. Rozpočet tejto položky
je na rok 2018 vo výške 5.000,00 €.
Splátky úrokov ŠFRB a Slovenská sporiteľňa: predstavujú výdavky za splácanie
úrokov z úverov, ktoré boli poskytnuté na výstavbu zariadenia pre seniorov
POHODA, 2x12 bytových jednotiek a prístavby MŠ a ZŠ. Splátky úrokov
sú rozpočtované v celkovej výške 16.500,00 €.

Bežné výdavky – Úsek preneseného výkonu štátnej správy:
•

Úsek preneseného výkonu štátnej správy: položka predstavuje výdavky na úseku
preneseného výkonu štátnej správy. T.j.: matrika, stavebné konanie, evidencia
obyvateľstva a register adries, cestná doprava a pozemné komunikácie, starostlivosť
o životné prostredie. Položka je rozpočtovaná vo výške 17.530,00 €.

Bežné výdavky – požiarna ochrana – hasiace prístroje:
•

Hasiace prístroje: výdavky určené na kontrolu a údržbu hasiacich prístrojov.
Rozpočet položky je 1.500,00 €.

Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: položka predstavuje výdavky na mzdy a odvody za obecných
policajtov. Nárast v položke mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného nárastu miezd vo
verejnej správe (zo zákona). Rozpočet položky je 201.500,00 €.
Cestovné náhrady: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné cesty. Položka
je rozpočtovaná vo výške 250,00 €.
Poštové a telekomunikačné služby: výdavky za poštové služby a telekomunikačné
služby (mobil, telefón). Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky na nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, alebo zariadení. Rozpočet položky je 500,00 €.
Všeobecný materiál: zahŕňa výdavky napr. na: kancelárske potreby, hygienické
potreby, čistiace potreby a iné. Rozpočet položky je 3.000,00 €.
Knihy, časopisy, učebné/kompenzačné pomôcky: určené na odborné publikácie,
ale aj pomôcky používané pri prednášaní žiakom v ZŠ. Rozpočet položky je 300,00 €.
Špeciálny materiál: zahŕňa bežné výdavky na odevy, obuv, výstroj a výzbroj obecnej
polície. Položka je určená na ošatné pre novoprijatých príslušníkov obecnej polície.
Rozpočet položky je 2.500,00 €.
Licencie: výdavky určené na licencie. Položka je rozpočtovaná vo výške 300,00 €.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Palivá: výdavky na pohonné hmoty. Rozpočet položky je 3.500,00 €.
Servis a údržba vozidla: na servis a údržbu vozidla. Rozpočet položky je 2.500,00 €.
Poistenia: zmluvné poistenia na vozidlo. Rozpočet položky je 600,00 €.
Údržba a opravy – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky
na údržbu, prípadne opravy prevádzkových strojov, prístrojov, alebo zariadení. Patrí
sem napr.: oprava a servis infradetektorov, oprava pultu centrálnej ochrany.
Rozpočet položky 1.000,00 €.
Údržba a opravy – kamerový systém: výdavky sú určené na opravu kamerového
systému v obci. Rozpočet položky je 11.000,00 €.
Školenia, semináre, kurzy: na vzdelávanie príslušníkov obecnej polície. Rozpočet
položky je 700,00 €.
Všeobecné služby: zahŕňajú výdavky za pripojenie nových objektov na pult
centrálnej ochrany, výdavky na justáž a kalibráciu prístrojov, strelecké výcviky a iné.
Rozpočet položky je 7.000,00 €.
Stravovanie: príslušníkov obecnej polície. Rozpočet položky je 2.200,00 €.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práce neschopnosti zamestnanca. Rozpočet je 500,00 €.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – doprava, dopravné značenia:
•

Doprava, dopravné značenia, priechody pre chodcov: položka zahŕňa výdavky
na dopravné značenia, reguláciu dopravy, vybudovanie retardérov, nových
priechodov pre chodov a riešenie dopravnej situácie v obci. Položka
je rozpočtovaná vo výške 40.000,00 €.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – zimná a letná údržba:
•

Zimná a letná údržba: zahŕňa výdavky na odpratávanie snehu z hlavných ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev, výdavky na posypovú soľ a výdavky
na udržiavanie čistých ciest v obci počas celého roka. Výdavky sú rozpočtované
v celkovej výške 3.000,00 €.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava:
•

Opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok: výdavky sú určené na opravu
a údržbu ciest, chodníkov (napr.: Bernolákova, Hlavná, Lúčna) a na prípadnú opravu
zastávok. Položka je na rok 2018 rozpočtovaná v celkovej výške 70.000,00 €.

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi:
•

•

Odvoz a uloženie odpadu: zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zber, prepravu
a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, taktiež aj zber a odvoz bioodpadu.
Rozpočet položky je 175.000,00 €.
Všeobecný materiál: ide o výdavky za samolepky na smetné nádoby, materiál na
deratizáciu v obci a deratizáciu v obecných budovách, výdavky na zakúpenie nových
kontajnerov na BIO odpad, papierových sáčkov na psie exkrementy a zakúpenie
nových košov na psie exkrementy. Položka je rozpočtovaná v celkovej výške
15.000,00 €.
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Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami:
•
•
•
•

Elektrická energia: predstavuje výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú za rok,
na kanalizačných prečerpávacích staniciach. Rozpočet položky je na rok 2018
vo výške 8.000,00 €.
Údržby a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: výdavky na kanalizáciu a
údržbu. Položka je rozpočtovaná vo výške 3.000,00 €.
Všeobecné služby: položka predstavuje výdavky za služby stavebného dozoru,
čistenie kanalizácie a revízie. Rozpočet položky je 7.000,00 €.
Poistenie kanalizácie - I. a II. etapa: výdavky na poistenie kanalizácie I. a II. etapy.
Rozpočet položky je 1.800,00 €.

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: výdavky sú určené na zakúpenie nových
kosačiek, prípadne iného náradia (napr.: krovinorez, jednoručný píla motorová,
prevodovka na TERU, sada očkových kľúčov) Rozpočet položky je 2.100,00 €.
Starostlivosť o dreviny: zahŕňa výdavky na postreky verejnej zelene, na údržbu
verejnej zelene a na výsadbu zelene a kríkov. Rozpočet položky je 50.000,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky sú určené na nákup vriec na zeleň, zemina, vrecia
na odpady a iné. Rozpočet položky je 6.500,00 €.
Palivá – kosačky: výdavky sú určené na PHM do kosačiek, pričom rozpočet položky
je vo výške 2.500,00 €.
Palivo – traktor: pohonné hmoty do traktorov. Rozpočet položky je 2.500,00 €.
Servis, údržba – traktor: na servis a údržbu obecných traktorov. Rozpočet položky
je 3.000,00 €.
Údržba strojov, prístrojov, techniky a náradia: na údržbu, prípadné opravy
strojov, prístrojov, techniky a náradia spojených s údržbou verejných priestranstiev.
Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Údržby priestorov a objektov – kosenie: výdavky na zabezpečenie kosenia
verejných priestranstiev v obci. Rozpočet položky je 30.000,00 €.
Všeobecné služby: výdavky sú určené najmä na služby s plošinou poskytované
pri orezávaní stromov. Rozpočet položky je 5.500,00 €.

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – verejné osvetlenie:
•
•
•
•

Elektrická energia: výdavky na elektrickú energiu. Rozpočet položky je 70.000,00 €.
Údržba a opravy: výdavky na opravy a údržbu spojené s verejným osvetlením.
Rozpočet položky je vo výške 20.000,00 €.
Všeobecné služby: výdavky sú určené napr. na prenájom plošiny potrebnej pri
montáži a demontáži vianočného osvetlenia. Rozpočet položky je 4.500,00 €.
Vianočná výzdoba: výdavky na vianočnú výzdobu v obci, prípadné zakúpenie
nových vianočných ozdôb. Rozpočet položky je 3.000,00 €.
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Bežné výdavky – zdravotníctvo – zdravotníctvo inde neklasifikované:
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre upratovačku v zdravotnom
stredisku. Nárast v položke mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného navýšenia
zo zákona. Rozpočet položky je 6.200,00 €.
Elektrická energia, plyn: výdavky za elektriku a plyn. Rozpočet je 9.000,00 €.
Vodné, stočné: výdavky za vodné, stočné. Rozpočet položky je 500,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky na čistiace a hygienické potreby, materiál zakúpený
na drobné opravy v budove zdravotného strediska. Výška rozpočtu je 2.000,00 €.
Údržby a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: predstavuje výdavky
na výmenu dverí v zdravotnom stredisku, prípadne vyriešenie vstupu, zateplenia
a maľovanie budovy. Rozpočet položky je 10.000,00 €.
Všeobecné služby: položka predstavuje výdavky za služby spojené s vývozom
odpadu, revíziami, a podobne. Rozpočet položky je 1.500,00 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – rekreačné a športové služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody za správcu areálu. Nárast v položke
mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného navýšenia zo zákona. Rozpočet je 14.400,00 €.
Elektrická energia, plyn: náklady na elektrickú energiu a plyn. Rozpočet položky
je 13.000,00 €.
Vodné stočné: náklady za spotrebu vodného, stočného. Rozpočet položky 1.000,00 €.
Poštové a telekomunikačné služby: bežné výdavky za telefón a poštovné. Rozpočet
položky je 100,00 €.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: na nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, alebo zariadení. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky za spotrebný materiál. Patria sem napr. výdavky
na kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace potreby a iné. Rozpočet položky
je 3.000,00 €.
Údržba a opravy – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: výdavky sú určené
na opravy strojov, prístrojov a zariadení v ŠA J. Popluhára. Rozpočet položky
je vo výške 2.000,00 €.
Údržba a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: bežné výdavky v položke
sú určené na oplotenie športového areálu J. Popluhára. Rozpočet je 15.000,00 €.
Obecné športové aktivity: Ide o športovú voľnočasovú aktivitu stredoškolskej
mládeže, spojenou s čiastočnou úhradou nájmu telocvične, (napr.: 2x týždenne,
po 1 hodine). Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Všeobecné služby: predstavuje výdavky na odvoz odpadu, výdavky na revízie a iné
poskytované služby. Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Stravovanie: výdavky na stravovanie zamestnanca. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: predstavujú výdavky za upratovačku.
Rozpočet položky je 3.600,00 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – kultúrne služby:
•
•

Mzdy a odvody – kultúrny dom: mzdy a odvody za referentov kultúrneho domu
a za upratovačku. Nárast v položke mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného navýšenia
zo zákona. Rozpočet položky je 53.600,00 €.
Mzdy a odvody – knižnica: mzdy a odvody za pracovníčku v miestnej knižnici.
Nárast v položke mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného navýšenia zo zákona.
Rozpočet položky je 16.200,00 €.
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Elektrická energia, plyn: výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
Rozpočet položky je 15.500,00 €.
Vodné, stočné: výdavky za vodné, stočné. Rozpočet položky je 1.500,00 €.
Poštové a telekomunikačné služby: výdavky za poštové a telekomunikačné služby.
Rozpočet položky je 600,00 €.
Interiérové vybavenie (kultúrny dom + knižnica): výdavky sú určené na osadenie
nových dverí, kde je umiestnený bankomat. Rozpočet položky je 3.000,00 €.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: výdavky určené na nákup klimatizácie
do malej sály kultúrneho domu. Rozpočet položky je 5.000,00 €.
Všeobecný materiál: bežné výdavky na kancelárske potreby, hygienické potreby,
doplnenie zvukovej aparatúry, ďalej na zakúpenie dataprojektoru a iné. Položka
všeobecný materiál je rozpočtovaná vo výške 9.000,00 €.
Knihy, časopisy, noviny – knižnica: zakúpenie nových publikácií do obecnej
knižnice. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Reprezentačné výdavky: určené na drobné pozornosti a dary pri vystúpeniach
účinkujúcim. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, technika a zariadenie: výdavky
sú určené na drobné opravy zariadení. Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti: obec plánuje v roku 2018
čiastočnú rekonštrukciu kultúrneho domu a s tou sú spojené nasledovné výdavky,
ktoré sú určené napr. na výmenu svietidiel vo veľkej a malej sále, rekonštrukcia
drevených obloží vo veľkej sále a iné. Rozpočet položky je 15.000,00 €.
Kultúrne akcie – dni obce: položka zahŕňa všetky výdavky súvisiace s podujatím
„DNI OBCE Bernolákovo“. Rozpočet položky je 15.000,00 €.
Kultúrne akcie a podujatia: výdavky na kultúrne podujatia a rôzne vystúpenia
a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou
a športové súťaže o pohár starostu obce – rozpis podujatí pod textom. Rozpočet
položky je v celkovej výške 25.000,00 €.
Rozpis podujatí v roku 2018:
- obecný ples, oldies párty
- detský karneval, Mikuláš pre deti, adventný koncert, deň seniorov
- kultúrne leto, Čeklíske echo
- klubové podujatia (modrý piatok, filmový klub)

•

•
•

•
•

Všeobecné služby (kultúrny dom + knižnica): položka predstavuje výdavky
na odvoz odpadu, výdavky na školenia, výdavky na technické zabezpečenie
vystúpení, výdavky na čistenia obrusov, prípadne stanov po akciách, prenájom
techniky, a iné. Rozpočet položky všeobecné služby je 8.000,00 €.
Stravovanie: určené na stravovanie zamestnancov. Rozpočet je vo výške 3.000,00 €.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: výdavky predstavujú odmeny za práce
mimo pracovného pomeru - napr.: za pomoc pri vystúpeniach, akciách, kultúrnych
podujatiach, za údržbu kultúrneho domu a za lepenie a roznos plagátov týkajúcich
sa kultúrnych podujatí. Rozpočet položky je 7.700,00 €.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práceneschopnosti zamestnanca. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Knižničný program: výdavky na licenciu knižničného výpožičného programu.
Rozpočet položky je 1.000,00 €.
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Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – ostatné kultúrne služby (ZPOZ):
•

ZPOZ: predstavuje výdavky na činnosť ZPOZ, odmeny pre účinkujúcich
pri obradoch, výdavky na ošatné, dary pri životných jubileách občanov a dary
pri zápisoch do pamätnej knihy obce. Rozpočet položky je 10.000,00 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – vysielacie a vydavateľské služby:
•
•

Časopis Bernolák: zahŕňa výdavky na tlač časopisu Bernolák a odmeny redakčnej
rade časopisu. Rozpočet položky je 10.000,00 €.
Údržba a opravy – miestny rozhlas: výdavky určené na prevádzku a údržbu
miestneho rozhlasu v obci. V roku 2015 obec prešla na modernejší spôsob šírenia
informácií (SMS-info). V budúcnosti by obec chcela prejsť na iný spôsob šírenia
informácií. Napríklad: svetelné tabule, veľkoplošné obrazovky. Rozpočet položky
je vo výške 10.000,00 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrická energia, plyn: za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku.
Rozpočet položky je 2.000,00 €.
Vodné, stočné: za spotrebované vodné, stočné. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Telekomunikačná technika (ozvučenie domu smútku): výdavky sú určené
na kompletné ozvučenie domu smútku, cintorína. Rozpočet je 5.000,00 €.
Údržby a opravy – dom smútku: výdavky sú určené na opravy popraskanej fasády
domu smútku a výmenu zatečených rýn. Rozpočet položky je vo výške 3.000,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky na materiál do domu smútku, určený k drobným
opravám. Patrí sem aj materiál na hrobové miesta, ako napr. cement a vystuženia.
Výdavky sú rozpočtované vo výške 1.000,00 €.
Všeobecné služby: výdavky sú určené napr. na odvoz odpadu, revízie, ale aj na
výdavky určené na prevádzkovanie miestneho cintorína. Rozpočet je 4.800,00 €.
Členské poplatky: na rok 2018. Obec je členom v týchto združeniach ZMOS, ZPOZ,
MVC, združenie náčelníkov obecnej polície, združenie obcí za bezpečnosť občanov
a združenie regiónu Senec. Položka je rozpočtovaná vo výške 13.000,00 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – Príspevky - dotácie z rozpočtu (VZN):
V rozpočte na rok 2018 plánuje obec rozdeliť celkovo 43.000,00 € na dotácie.
•
•
•
•
•
•

Príspevky občianskym združeniam: dotácie z rozpočtu poskytnuté občianskym
združeniam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky športovým klubom: dotácie z rozpočtu poskytnuté športovým klubom
na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky kultúrnym pamiatkam: dotácie z rozpočtu poskytnuté kultúrnym
pamiatkam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky cirkvám: dotácie z rozpočtu poskytnuté cirkvám na základe doručených
žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky ostatné: dotácie z rozpočtu poskytnuté podnikateľom a fyzickým osobám
na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Dotácia starostu: na prípadné poskytnutie malej dotácie z rozpočtu obce, na základe
podanej žiadosti jednotlivých spolkov a združení. Rozpočet položky je vo výške
2.000,00 €.
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•

•

Pomník padlým hrdinom I. svetovej vojny: výdavky sú rozpočtované na obnovu
pamätníka padlým hrdinom I. svetovej vojny. V tejto položke sú zahrnuté
rekonštrukcia podstavca, rekonštrukcia oplotenia, osadenie novej vstupnej bránky,
osadenie lavičiek a výsadba zelene. Rozpočet položky je vo výške 6.000,00 €.
HRAD Čeklís: výdavky sú určené na dotvorenie okolia Hradu Čeklís. Jedná
sa o pokračovanie projektu z roku 2016-2017, pričom výdavky budú použité
na dokončenie murovania a osadenia zábradlia a celkovú úpravu okolia. Rozpočet
položky je 9.000,00 €.

Bežné výdavky – vzdelávanie: Položky v rozpočte zostávajú rovnaké ako boli schválené
poslednou zmenou rozpočtu v roku 2017, nakoľko ešte nie sú známe nové normatívy na rok
2018. Po schválení všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva obce Bernolákovo (termín:
marec 2018) bude rozpočet pre originálne kompetencie upravený. Rozpočet pre základnú
školu (prenesený výkon) bude upravený po zverejnení rozpočtu na stránke Ministerstva
školstva.
•
•

•

•

•

•

Materská škola – Bernoláčik: výdavky sú určené na mzdové a prevádzkové
náklady, pričom financovanie MŠ Bernoláčik je zabezpečené z podielových daní
na rok 2018, vo výške 45.000,00 €.
Materská škola: výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v materskej škole
a na prevádzku a údržbu budovy materskej školy. Mzdové náklady materskej školy,
vrátane jedálne sú rozpočtované v celkovej výške 510.175,00 €, prevádzkové náklady
sú rozpočtované v celkovej výške 100.965,00 €. Celkový rozpočet materskej školy
je 611.140,00 €.
Základná umelecká škola: prostriedky určené na mzdy a odvody pracovníkov
v základnej umeleckej škole a na prevádzku základnej umeleckej školy. Mzdové
náklady na chod základnej umeleckej školy sú rozpočtované v celkovej výške
279.500,00 €, prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 27.351,00 €. Celkový
rozpočet základnej umeleckej školy predstavuje sumu 306.851,00 €.
Školská jedáleň: položka predstavuje výdavky na mzdy a odvody pracovníkov
v školskej jedálni pri základnej škole, výdavky na prevádzku a údržbu. Finančné
prostriedky sú odvádzané základnej škole. Mzdové náklady predstavujú výšku
62.912,00 € a prevádzkové náklady vo výške 22.057,00 €. Celkový rozpočet školskej
jedálne je 84.969,00 €.
Školský klub detí: prostriedky sú určené na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody
pracovníkov v školskom klube detí pri základnej škole. Finančné prostriedky
sú odvádzané základnej škole. Mzdové náklady školského klubu detí sú rozpočtované
vo výške 142.850,00 € a prevádzkové náklady vo výške 22.280,00 €. Celkový
rozpočet školského klubu detí je vo výške 165.130,00 €.
Základná škola: Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody pracovníkov
v základnej škole a na prevádzku a údržbu. Mzdové náklady predstavujú výšku
764.815,00 € a prevádzkové náklady výšku 168.165,00 €. Celkový rozpočet základnej
školy je vo výške 932.980,00 €.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – POHODA:
•

Elektrická energia, plyn: výdavky za spotrebu elektrickej energie a plynu. Tieto
výdavky sú fakturované (vyúčtovávané) 1x ročne (do 31.5. nasledujúceho roku)
nájomcom v zariadení Pohoda a následne refundované. Rozpočet položky predstavuje
výdavky vo výške 20.000,00 €.
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•

•
•
•
•
•

Vodné, stočné: výdavky za spotrebu vodného, stočného. Tieto výdavky
sú fakturované (vyúčtovávané) 1x ročne (do 31.5. nasledujúceho roku) nájomcom
v zariadení Pohoda a následne refundované. Rozpočet položky predstavuje výdavky
vo výške 6.000,00 €.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradia: vzhľadom k skutočnosti,
že budova je v majetku obce, je potrebné počítať s možnými výdajmi a preto
je v rozpočte na rok 2018 počítané so sumou vo výške 2.000,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky sú určené na nákup materiálu do budovy 2x12 b. j.
(napr.: žiarovky, kľúče a iné..). Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Údržby a opravy budov, priestorov a objektov: položka predstavuje výdavky
na údržbu a opravy budovy, priestoru budovy a objektov zariadenia Pohoda. Položka
je rozpočtovaná vo výške 7.000,00 €.
Všeobecné služby: bežné výdavky za revíziu výťahov, ktorá je vykonávaná 4x ročne
(štvrťročne), výdavky na deratizáciu v objekte, práce BOZP a PO a iné výdavky.
Položka je rozpočtovaná vo výške 3.000,00 €.
Správa bytov: výdavky sú určené za správu bytov v zariadení 2x12 b. j., pričom
celková suma na rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 2.000,00 €.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie:
•
•
•

Hmotná núdza: položka zahŕňa výdavky na príspevok, resp. pomoc v hmotnej núdzi,
príspevok na školské potreby, príspevok na stravovanie a iné. Položka
je rozpočtovaná vo výške 1.500,00 €.
Školský autobus: výdavky určené na prevádzku školského autobusu, ktorý premáva
počas školského roku. T. j.: 10 mesiacov v roku. Rozpočet položky je 2.500,00 €.
Príspevky: ide o príspevky pri narodení dieťaťa - pri zápise do pamätnej knihy obce.
Výška príspevku je 70,00 € na dieťa. Pri počte 100 narodených detí sa počíta
s položkou do rozpočtu vo výške 7.000,00 €.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba:
•
•
•

•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre pracovníčky v dome služieb – výdaj
a rozvoz obedov. Nárast v položke mzdy a odvody je z dôvodu 10%-ného navýšenia
zo zákona. Rozpočet položky je vo výške 15.000,00 €.
Všeobecný materiál: výdavky na zakúpenie drobného materiálu pre opatrovateľskú
službu. Rozpočet položky je 1.000,00 €.
Všeobecné služby: bežné výdavky sú určené za služby poskytované Ružovou
záhradou, pričom na rok 2018 je táto položka rozpočtovaná vo výške 67.000,00 €.
Nárast v položke je spôsobený ukončením projektu, z ktorého sa uhrádzala väčšia
časť nákladov na mzdy opatrovateliek. Projekt bude trvať do 04/2018. Od mája 2018
obec platí náklady na mzdy v 100% výške.
Stravovanie – dôchodcovia: výdavky určené na zabezpečenie stravovania
dôchodcov. Položka je rozpočtovaná vo výške 23.000,00 €.
Stravovanie: výdavky určené na zabezpečenie stravovania opatrovateliek. Položka
je rozpočtovaná vo výške 800,00 €.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práceneschopnosti zamestnanca. Rozpočet položky je 500,00 €.

Bernolákovo, 12/2017

Vypracovala: Michaela Bubeníková
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Komentár k výhľadovému rozpočtu obce Bernolákovo na roky 2019-2020:
V zmysle § 9 a 10, ods. 3,Zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec
Bernolákovo zostavila výhľadový rozpočet na roky 2018-2019.
Predpokladaný nárast položiek rozpočtu je x 4%.
Príjmová časť rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
•

Príjem z predaja obecných nehnuteľností: položka zahŕňa príjmy za vysporiadanie
pozemkov (predzáhradky, záhrady, iné).

Bežné príjmy – daňové príjmy:
•

•
•

Výnos daní z príjmov poukázaných územnej samospráve: ide o výnos daní
z príjmov fyzických osôb, ktoré sú obci poukázané v zmysle zákona o financovaní
miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje výdavky na materskú školu, školskú
jedáleň, školský klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu.
Daň z nehnuteľnosti: položka zahŕňa príjmy za dane zo stavieb, pozemkov a bytov
občanov.
Dane za špecifické služby: príjmy za dane a poplatok vyrubené v zmysle VZN
o miestnych daniach a poplatkoch. Položka sa skladá z dani za psa, dani
za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, poplatku za komunálne odpady
a poplatku za rozvoj.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
•

•

•
•

Príjmy z vlastníctva: jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov, príjmy za prenájom
budov, priestorov a objektov (napr.: kultúrny dom, zdravotné stredisko, dom služieb,
sociálne byty na Mostovej ulici a iné prenájmy), príjmy z prenájmu zariadenia Pohoda
(trakt C), príjem z prenájmu nájomných bytov Pohoda (trakty A+B). Taktiež sem
patria vlastné príjmy ZŠ – t.j.: príjmy z prenájmu priestorov v základnej škole, príjmy
za poplatky v školskom klube detí a príjmy za stravné v školskej jedálni (vlastné
príjmy ZŠ sú odvádzané základnej škole, pričom tieto príjmy sú zahrnuté
aj vo výdavkovej časti rozpočtu – časť základná škola).
Administratívne a iné poplatky: položka zahŕňa príjmy za správne poplatky
vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Patria sem napr.:
príjmy za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní, poplatky za vydané
rybárske lístky, správne poplatky za vedenie matričnej agendy, poplatky za výherné
hracie automaty a iné).
Pokuty a penále: ide o poplatky vyberané za porušenie právnych predpisov.
napr.: pokuty za porušenie predpisov, pokuty vyrubené obecnou políciou, daňové
pokuty a stavebné pokuty.
Poplatky a platby: patria sem príjmy za materskú školu a základnú umeleckú školu
(školné – od rodičov), príjmy za služby domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy
z kultúrnej činnosti (za predaj vstupeniek), príjmy za pult centrálnej ochrany, príjmy
za služby a poskytované energie v zdravotnom stredisku, a ostatné príjmy. Položka
ostatné príjmy sa skladá z viacerých podpoložiek.
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Položka ostatné príjmy sa skladá z:
- Príjmy za predaj tovarov a služieb
- Príjmy za deň obce
- Príjmy za obecný ples
- Príjmy za donášku obedov dôchodcom
- Príjmy za vyúčtovania a refundácie
- Príjmy za poskytované energie (Pohoda)
- Príjmy za stravovanie dôchodcov
- Príjem zo sociálneho fondu
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia
- Príjmy z lotérií
- Príjmy za úroky z účtov
- Príjmy za dividendy
•

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby: poplatky za znečisťovanie
ovzdušia (od firiem).

Granty a transfery:
•
•
•
•
•

Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. Príjem je odvádzaný základnej škole.
Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy a ostatné: zahŕňa príjmy
za vzdelávacie poukazy, príjmy na dopravné, príjem na učebnice a pod. Tieto príjmy
sú odvádzané základnej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Prenesené kompetencie – ZUŠ vzdelávacie poukazy: príjmy za vzdelávacie
poukazy poskytnuté žiakom ZUŠ. Príjmy za vzdelávacie poukazy sú odvádzané
základnej umeleckej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zo štátneho rozpočtu – MŠ: príjmy sú určené na výchovu a vzdelávanie detí
v materskej škole, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Príjmy sú odvádzané materskej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Transfery ostatné: patria sem príjmy za prenesené kompetencie na úseku stavebného
konania, na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries, na úseku matriky,
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku starostlivosti
o životné prostredie. Transfery ostatné tvorí aj samostatná položka ostatné dotácie a
transfery, ktorá sa skladá z rôznych príjmov zo ŠR (štátneho rozpočtu), a však tieto
príjmy sa nedajú dopredu predpokladať.
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Výdavková časť rozpočtu:
Predpokladaný nárast položiek rozpočtu je x 4%.
Kapitálové výdavky – všeobecná verejná správa:
•

Prípravné a projektové dokumentácie – územný plán: na základe prijatého
uznesenia č. 14/18/2016, bod C, zo dňa 12.12.2016, sú v tejto položke zahrnuté
výdavky na náklady súvisiace s obstaraním nového územného plánu a analýz
územného plánu. Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 30.000,00 €.

Finančné operácie – splátky úverov:
•
•
•

Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: splátka úveru poskytnutého na výstavbu 2x12
bytových jednotiek (nájomné byty).
Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: splátka úveru poskytnutého na výstavbu
zariadenia pre seniorov.
Slovenská sporiteľňa: splátka úveru poskytnutého na vybudovanie prístavieb
základnej školy a materskej školy.

Bežné výdavky – všeobecné verejné služby – výdavky verejnej správy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: položka predstavuje mzdy a odvody za zamestnancov obecného
úradu, za starostu obce, za hlavného kontrolóra obce, za pracovníkov vykonávajúcich
drobné opravy, údržbu obecných budov a údržbu verejných priestranstiev, výdavky
na mzdy a odvody za chránenú dielňu a výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov
pracujúcich v dome služieb.
Odmeny a príspevky – poslanci, aktivisti, komisie: odmeny a odvody určené
poslancom obecného zastupiteľstva, členom a aktivistom komisií.
Tovary a služby – cestovné náhrady: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné
cesty (napr.: na školenia).
Elektrická energia, plyn: položka zahŕňa náklady na elektrickú energiu a plyn
za budovu obecného úradu, budovu domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici
a náklady za spotrebované energie - centrum obce.
Vodné stočné: položka zahŕňa náklady za spotrebované vodné, stočné v budove
obecného úradu, v budove domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici,
ale aj za centrum obce.
Telefón, poštovné, rozhlas a televízia: položka predstavuje bežné výdavky
za telefónne poplatky (mobilné a pevné linky) na obecnom úrade, poštovné náklady
a koncesionárske poplatky.
Komunikačná infraštruktúra: položka zahŕňa poplatky za internet a poplatky
za správu informačného terminálu.
Interiérové vybavenie: bežné výdavky sú určené na interiérové vybavenie kancelárií
(nábytok, koberce..).
Výpočtová technika: položka predstavuje bežné výdavky určené na výpočtovú
techniku.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky na nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, alebo zariadení. Do tejto položky patrí aj nákup náradia určeného
do dielne a na prevádzku obecného úradu.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecný materiál: položka zahŕňa výdavky za spotrebný materiál nielen obecného
úradu, ale taktiež aj materiálu určeného do domu služieb a materiálu pre pracovníkov
z prevádzky vykonávajúcich drobné opravy a údržby. Do tejto položky patria
napr. výdavky, ako: kancelárske potreby (papiere, tonery, šanóny, perá, písacie
potreby...), hygienické potreby (toaletný papier), čistiace potreby, pečiatky, psie
známky, výroba kľúčov a iné.
Knihy, časopisy, noviny: na odborné publikácie.
Pracovné odevy a obuv: výdavky určené na zakúpenie pracovných odevov a obuvi
pre zamestnancov prevádzky vykonávajúcich drobné opravy a údržby v obci.
Reprezentačné výdavky: výdavky na pohostenie návštev a drobné pozornosti.
Licencie: určené na licencie k programom.
Palivá: výdavky na pohonné hmoty do obecných motorových vozidiel.
Servis a údržba vozidiel: výdavky na servis a údržbu obecných motorových vozidiel.
Poistenie motorových vozidiel: zmluvné poistenia obecných motorových vozidiel
Karty, známky, poplatky: výdavky, ktoré sú určené napr. na platby za diaľničné
známky, výdavky za parkovné a podobne.
Údržba a opravy – výpočtová technika: bežné výdavky určené na údržbu, prípadné
opravy výpočtovej techniky na obecnom úrade.
Údržba a opravy – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky
na údržbu, prípadne opravy prevádzkových strojov, prístrojov, alebo zariadení, nielen
na obecnom úrade, ale taktiež strojov, prístrojov, resp. zariadení v dielni.
Údržba a opravy – budovy, priestory, objekty: bežné výdavky v položke sú určené
na údržbu, resp. opravy v budove obecného úradu a jeho objektov.
Školenia, semináre, kurzy: určené na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.
Propagácia, reklama, inzercia: položka zahŕňa výdavky na výrobu vizitiek, výdavky
na prípadne zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, výdavky na výrobu a tlač
novoročných pozdravov a iných pozdravov a iné propagačné materiály.
Všeobecné služby: položka predstavuje bežné výdavky určené na geometrické plány,
mesačné poplatky za poskytované služby od spoločností Datalan, Geodetica, mesačné
poplatky za správu terminálu, poplatky za výkon technika BOZP, poplatky za správu
servera a počítačovej siete, poplatky za udržiavanie internetovej stránky obce,
poplatky za služby veterinára (v zmysle zmluvy č. 16/157), poplatky za odchyt
túlavých psov, poplatky za čistenie obrusov, poplatky za zverejnenie inzerátov,
mesačné poplatky za služby SMS-info, ročný poplatok za službu elektronizácie úradu
(povinné od 1.1.2017) a iné služby.
Špeciálne služby: položka zahŕňa výdavky za vykonanie auditu v obci, výdavky
za poskytované právne služby obci a žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Poplatky a odvody, poplatky bankám: zahŕňa poplatky bankám za vedenie a správu
bežných, dotačných a úverových účtov.
Stravovanie: určené pre zamestnancov obce.
Poistné: výdavky na poistenie majetku obce.
Kolkové známky: výdavky na kolkové známky.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: patria sem dohody o vykonávaní práci
obecného kronikárka, roznos daní z nehnuteľnosti, zastupovanie v klube dôchodcov
(vydávanie obedov).
Nemocenské dávky: dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom v prípade
práce neschopnosti zamestnanca.
Súdne spory, trovy konania: výdavky určené na prípadne súdne spory.
Splátky úrokov ŠFRB a Slovenská sporiteľňa: výdavky za splácanie úrokov.
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Bežné výdavky – Úsek preneseného výkonu štátnej správy:
•

Úsek preneseného výkonu štátnej správy: položka predstavuje výdavky na úseku
preneseného výkonu štátnej správy. T.j.: matrika, stavebné konanie, evidencia
obyvateľstva a register adries, cestná doprava a pozemné komunikácie, starostlivosť
o životné prostredie.

Bežné výdavky – požiarna ochrana – hasiace prístroje:
•

Hasiace prístroje: výdavky určené na kontrolu a údržbu hasiacich prístrojov.

Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody za obecných policajtov.
Tovary a služby – cestovné náhrady: náhrady za tuzemské pracovné cesty.
Poštové a telekomunikačné služby: výdavky za poštové služby a telekomunikačné
služby (mobil, telefón).
Interiérové vybavenie: bežné výdavky na interiérové vybavenie kancelárií.
Výpočtová technika: bežné výdavky určené na výpočtovú techniku.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky na nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, alebo zariadení.
Všeobecný materiál: kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace potreby a iné.
Knihy, časopisy, učebné/kompenzačné pomôcky: určené na odborné publikácie
a pomôcky používané pri prednášaní žiakom v ZŠ.
Špeciálny materiál: výdavky na odevy, obuv, výstroj a výzbroj obecnej polície.
Licencie: výdavky určené na licencie.
Palivá: výdavky na pohonné hmoty.
Servis a údržba vozidla: na servis a údržbu vozidla.
Poistenia: ide o zmluvné poistenia na vozidlo OP.
Údržba a opravy – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: bežné výdavky
na údržbu, prípadne opravy prevádzkových strojov, prístrojov, alebo zariadení. Patrí
sem napr.: oprava a servis infradetektorov, oprava pultu centrálnej ochrany.
Školenia, semináre, kurzy: na vzdelávanie príslušníkov obecnej polície.
Všeobecné služby: zahŕňajú výdavky za pripojenie nových objektov na pult
centrálnej ochrany, výdavky na justáž a kalibráciu prístrojov, strelecké výcviky a iné.
Stravovanie: príslušníkov obecnej polície.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práce neschopnosti zamestnanca.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – doprava, dopravné značenia:
•

Doprava, dopravné značenia, priechody pre chodcov : položka zahŕňa výdavky
na dopravné značenia, reguláciu dopravy, vybudovanie retardérov a ukľudnenie
dopravnej situácie v obci.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – zimná a letná údržba:
•

Zimná a letná údržba: zahŕňa výdavky na odpratávanie snehu z hlavných ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev, výdavky na posypovú soľ a výdavky
na udržiavanie čistých ciest v obci počas roka.
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Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava:
•

Opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok: výdavky na opravu a údržbu ciest,
chodníkov, prípadne zastávok.

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi:
•

•

Odvoz a uloženie odpadu: zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zber, prepravu
a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov, ale aj taktiež zber
a odvoz bioodpadu.
Všeobecný materiál: ide o výdavky za samolepky na smetné nádoby, deratizáciu
v obci a obecných budovách, zakúpenie nových kontajnerov a papierových sáčkov
na psie exkrementy, zakúpenie nových košov na psie exkrementy a na zakúpenie
veľkokapacitného kontajnera.

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami:
•
•
•
•

Elektrická energia: predstavuje výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú za rok.
Náklady sú ročne fakturované a následne refundované spoločnosťou BVS.
Údržby a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: výdavky na prípadný
havarijný stav kanalizácie a jej údržbu.
Všeobecné služby: položka predstavuje výdavky za služby stavebného dozoru.
Poistenie kanalizácie: výdavky na poistenie kanalizácie I. a II. etapy.

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí:
•
•
•
•
•
•
•

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: na zakúpenie nových kosačiek, prípadne
iného náradia.
Starostlivosť o dreviny: zahŕňa výdavky na postreky verejnej zelene, na údržbu
verejnej zelene a na výsadbu zelene a kríkov.
Palivo – traktor, kosačky: pohonné hmoty do traktorov a obecných kosačiek.
Servis, údržba – traktor: na servis a údržbu obecných traktorov.
Údržba strojov, prístrojov, techniky a náradia: na údržbu, prípadné opravy
strojov, prístrojov, techniky a náradia spojených s údržbou verejných priestranstiev.
Údržba priestorov a objektov: výdavky na zabezpečenie kosenia verejných
priestranstiev v obci.
Všeobecné služby: výdavky sú určené na služby poskytované pri orezávaní stromov,
demontáži vianočného osvetlenia, práce vysokozdvižným vozíkom a iné.

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – verejné osvetlenie:
•
•
•

Elektrická energia: výdavky na elektrickú energiu.
Údržba a opravy: výdavky na opravy a údržbu spojené s verejným osvetlením.
Vianočná výzdoba: na vianočnú výzdobu v obci a na zakúpenie novej výzdoby.

Bežné výdavky – zdravotníctvo – zdravotníctvo inde neklasifikované:
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre upratovačku v zdravotnom
stredisku. Pokles oproti minulému roku je z dôvodu zníženia pracovného úväzku.
Elektrická energia, plyn: výdavky za elektriku a plyn.
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•
•
•
•

Vodné, stočné: výdavky za vodné, stočné.
Všeobecný materiál: výdavky na materiál zakúpený na drobné opravy v budove
zdravotného strediska.
Údržby a opravy – budovy, objekty, alebo ich časti: predstavuje výdavky
na údržby a opravy budov, objektov, alebo ich časti.
Všeobecné služby: položka predstavuje výdavky za služby spojené s vývozom
odpadu a odvozu fekálií zo Zdravotného strediska.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – rekreačné a športové služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody za správcu športového areálu.
Elektrická energia, plyn: náklady na elektrickú energiu a plyn.
Vodné stočné: náklady za spotrebu vodného, stočného.
Poštové a telekomunikačné služby: bežné výdavky za telefón a poštovné.
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: na nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, alebo zariadení.
Všeobecný materiál: výdavky za spotrebný materiál. Patria sem napr. výdavky
na kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace potreby a iné.
Údržba a opravy – budovy, objekty, stroje, prístroje a zariadenia: bežné výdavky
v položke sú určené na údržbu, resp. opravy v budove a na ihrisku športového areálu
J. Popluhára.
Obecné športové aktivity: ide o športovú voľnočasovú aktivitu stredoškolskej
mládeže, spojenou s čiastočnou úhradou nájmu telocvične.
Všeobecné služby: predstavuje výdavky za odvoz odpadu, výdavky na revízie a iné
poskytované služby.
Stravovanie: výdavky na stravovanie zamestnanca.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: predstavujú výdavky za upratovačku.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – kultúrne služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mzdy a odvody – kultúrny dom: mzdy a odvody za referentov kultúrneho domu,
a za upratovačku.
Mzdy a odvody – knižnica: mzdy a odvody za pracovníčku v miestnej knižnici.
Elektrická energia, plyn: výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
Vodné, stočné: výdavky za spotrebované vodné, stočné.
Poštové a telekomunikačné služby: výdavky za poštové a telekomunikačné služby.
Interiérové vybavenie: na nákup nových kobercov do knižnice.
Stroje, prístroje, zariadenia: výdavky na nákup zariadení na opravy do KD.
Knihy, časopisy, noviny – knižnica: zakúpenie nových publikácií do obecnej
knižnice.
Všeobecný materiál: bežné výdavky na zakúpenie všeobecné materiálu.
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby.
Reprezentačné výdavky: určené na drobné pozornosti a dary pri vystúpeniach
účinkujúcim.
Údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti, stroje a zariadenia: ide
o údržbu a opravy v budove kultúrneho domu, jeho objektov, alebo jeho častí.
Kultúrne akcie – dni obce: položka zahŕňa výdavky súvisiace s podujatím „dni obce
Bernolákovo“.
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•
•
•
•

•
•

Kultúrne akcie a podujatia: výdavky na kultúrne podujatia a rôzne vystúpenia
a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou
a športové súťaže o pohár starostu obce.
Všeobecné služby: položka predstavuje výdavky za odvoz odpadu, výdavky
za školenia, výdavky za technické zabezpečenie vystúpení, výdavky za čistenia
obrusov, prípadne stanov po akciách, prenájom techniky, a iné.
Stravovanie: určené na stravovanie zamestnancov.
Dohody o vykonávaní práce mimo PP: výdavky predstavujú odmeny za práce
mimo pracovného pomeru - napr.: za pomoc pri vystúpeniach, akciách, kultúrnych
podujatiach, za údržbu kultúrneho domu a za lepenie a roznos plagátov týkajúcich
sa kultúrnych podujatí.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práceneschopnosti zamestnanca.
Knižničný program: výdavky určené na licenciu ku knižničnému programu.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – ostatné kultúrne služby (ZPOZ):
•

ZPOZ: predstavuje výdavky na činnosť ZPOZ, odmeny pre účinkujúcich
pri obradoch, výdavky na ošatné, dary pri životných jubileách občanov a dary
pri zápisoch do pamätnej knihy obce.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – vysielacie a vydavateľské služby:
•
•

Časopis Bernolák: výdavky na tlač časopisu Bernolák a odmeny redakčnej rade.
Údržba a opravy – miestny rozhlas: výdavky určené na prevádzku a údržbu
miestneho rozhlasu v obci.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby:
•
•
•
•
•
•

Elektrická energia, plyn: za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku.
Vodné, stočné: za spotrebované vodné, stočné.
Údržby a opravy budovy: výdavky na opravu budovy domu smútku a jeho okolia.
Materiál: výdavky na materiál (aj na hrobové miesta - napr. cement a vystuženia).
Všeobecné služby: výdavky za prevádzkovanie a správu miestneho cintorína v obci.
Členské poplatky: do združení, v ktorých je obec členom.
Členské poplatky združeniam:
-

ZMOS (združenie miest a obcí Slovenska)
ZPOZ (združenie zboru pre občianske záležitosti)
MVC (malokarpatská vínna cesta)
OP (združenie náčelníkov obecnej polície)
ZOBO (združenie obcí za bezpečnosť občanov)
Región SC (združenie Regiónu Senec – cestovný ruch)

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – Príspevky - dotácie z rozpočtu (VZN):
•
•

Príspevky občianskym združeniam: dotácie z rozpočtu poskytnuté občianskym
združeniam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky športovým klubom: dotácie z rozpočtu poskytnuté športovým klubom
na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
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•
•
•
•

Príspevky kultúrnym pamiatkam: dotácie z rozpočtu poskytnuté kultúrnym
pamiatkam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky cirkvám: dotácie z rozpočtu poskytnuté cirkvám na základe doručených
žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Príspevky ostatné: dotácie z rozpočtu poskytnuté podnikateľom a fyzickým osobám
na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013.
Dotácia starostu: dotácia starostu obce na prípadné poskytnutie malej dotácie
z rozpočtu obce, na základe podanej žiadosti jednotlivých spolkov a združení.

Bežné výdavky – vzdelávanie – prostriedky na originálne kompetencie:
•
•
•
•
•
•

Materská škola – Bernoláčik: výdavky na mzdy, odvody a prevádzku MŠ
Bernoláčik.
Materská škola: výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v materskej škole
Bernolákovo a na prevádzku a údržbu budovy materskej školy.
Základná umelecká škola: prostriedky určené na mzdy a odvody pracovníkov
v základnej umeleckej škole a na prevádzku základnej umeleckej školy.
Školská jedáleň: položka predstavuje výdavky na mzdy a odvody pracovníkov
v školskej jedálni a výdavky na prevádzku a údržbu.
Školský klub detí: prostriedky sú určené na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody
pracovníkov v školskom klube detí.
Základná škola: ide o prenesený výkon štátnej správy a finančné prostriedky
sú určené na mzdy a odvody a na prevádzku a údržbu v základnej škole.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – POHODA:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrická energia, plyn: výdavky za spotrebu elektrickej energie a plynu. Tieto
výdavky sú fakturované (vyúčtovávané) 1x ročne (do 31.5. nasledujúceho roku)
nájomcom v zariadení Pohoda a následne refundované.
Vodné, stočné: výdavky za spotrebu vodného, stočného. Tieto výdavky
sú fakturované (vyúčtovávané) 1x ročne (do 31.5. nasledujúceho roku) nájomcom
v zariadení Pohoda a následne refundované.
Všeobecný materiál: výdavky na zakúpenia materiálu (žiarovky na výmenu, a iné.)
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradia: vzhľadom k skutočnosti,
že budova je v majetku obce, je potrebné počítať s možnými výdajmi.
Údržby a opravy budov, priestorov a objektov: položka predstavuje výdavky
na údržbu a opravy budovy, priestoru budovy a objektov zariadenia Pohoda.
Všeobecné služby: bežné výdavky za revíziu výťahov, ktorá je vykonávaná 4x ročne
(štvrťročne), výdavky na deratizáciu v objekte a iné výdavky, spojené s chodom
zariadenia Pohoda.
Správa bytov: výdavky na správu bytov pre spoločnosť L-Byty.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba:
•
•
•
•

Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov v dome služieb.
Všeobecný materiál: na zakúpenie drobného materiálu pre zamestnancov domu
služieb.
Všeobecné služby: vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie.
Stravovanie – dôchodcovia: výdavky určené na zabezpečenie stravovania
dôchodcov.
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•
•

Stravovanie – opatrovateľky: výdavky určené na zabezpečenie stravovania
zamestnancov v dome služieb.
Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom
v prípade práceneschopnosti zamestnanca.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie:
•
•
•

Hmotná núdza: položka zahŕňa výdavky na príspevok, resp. pomoc v hmotnej núdzi,
ako napr.: príspevok na školské potreby, príspevok na stravovanie a iné.
Školský autobus: výdavky určené na prevádzku školského autobusu, ktorý premáva
počas školského roku. T. j.: 10 mesiacov v roku.
Príspevky: ide o príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky pri zápise do pamätnej
knihy obce.

Bernolákovo, 12/2017

Vypracovala: Michaela Bubeníková
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