
1 

Bernolákovo, 6.9.2019  

Vypracovali: Michaela Zborková, Mgr. Zuzana Grečová 
 

Komentár k zmene rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2019 - NÁVRH: 

 

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 návrh zmeny rozpočtu na rok 2019. 

 

Príjmová časť rozpočtu: 

 
Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

1) Komunálny odpad: položka bola rozpočtovaná vo výške 185.000 €. Nakoľko plnenie 

tejto položky k 31.7.2019 bolo vo výške 188.000 €, navyšujeme rozpočet o 5.000 € na 

190.000 €.   

 

Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

1) Vlastné príjmy – ZŠ, ŠJ, ŠKD: položka bola rozpočtovaná vo výške 60.000 €, avšak 

na základe reálneho výberu príjmov školy, je položka navýšená o 9.200 € na 69.200 €.   

2) Kultúrna činnosť – predaj vstupeniek: rozpočet bol schválený vo výške 10.000 €. 

Nakoľko príjmy za ples (vstupenky, tombola...) boli vyššie, ako sa predpokladalo, 

upravujeme položku o 2.500 €. Rozpočet po zmene je vo výške 12.500 €.  

 

Bežné príjmy – granty a transfery: 

 

1) Sponzori – dni obce: novovytvorená položka je rozpočtovaná vo výške 6.650 €. Ide 

o sponzorské príjmy na Dni obce – zmluvy o reklamnej spolupráci.  

2) Zo ŠR – voľby 2019: rozpočtovaná položka vo výške 10.109 €, ktorá bola určená na 

voľby prezidenta SR a voľby do EP. Položku znižujeme o 714 € - vrátené nevyčerpané 

prostriedky ŠR. Rozpočet položky po zmene je 9.395 €.  

 

Kapitálové príjmy: 

 

1) Dotácie: rozpočtovaná položka je vo výške 1.310.078 € je znížená o 632.350 €. 

Rozpočet po zmene je 677.728 €. Zníženie predstavuje prostriedky EÚ (revitalizácia 

prestupného dopravného terminálu), na základe zmluvy č. 18/200 – k plneniu zmluvy 

neprišlo.  

 

Príjmové finančné operácie: 

 

1) Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku - ZŠ: položka bola rozpočtovaná 

vo výške 10.000 €. Navýšenie predstavuje sumu 8.508 € - rozpočet po zmene  

je 18.508 €. Dôvod navýšenia – nevyčerpané prostriedky, podľa schváleného 

záverečného účtu za rok 2018.  

2) Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: položka bola rozpočtovaná vo 

výške 144.500 €. Navýšenie predstavuje sumu 84.539 € - rozpočet po zmene  

je 229.039 €. Dôvod navýšenia – nevyčerpané prostriedky za poplatok za rozvoj 

a fond opráv – podľa schváleného záverečného účtu za rok 2018.  


