Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2020:
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 2019.

Príjmová časť rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
•
•

Predaj pozemkov: 25 000 € - očakávané príjmy za vysporiadanie pozemkov (predzáhradky,
záhrady, iné).
Dotácie: očakávaná dotácia na MŠ Nová Lúka II nie je rozpočtovaná, bude predmetom
príjmu 2020 na základe čerpanej skutočnosti (rozpočtové opatrenie).

Finančné operácie:
•

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: predstavuje nevyčerpané prostriedky
v celkovej výške 130 000 € (predpoklad). Predpokladáme použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 550 000 € na úhradu záväzkov obce - výstavba MŠ Nová Lúka II.

•
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 2020 je táto položka rozpočtovaná
vo výške 3 333 508 € .
Daň z nehnuteľnosti: príjmy za dane zo stavieb, pozemkov a bytov. Rozpočet je 485 700 €.
Dane za špecifické služby: dane a poplatky vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach a
poplatkoch. Položka sa skladá z dani za psa, dani za ubytovanie, dani za užívanie verejného
priestranstva, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj. Dane za špecifické služby
sú rozpočtované v celkovej výške 496 600 €, predpoklad zvýšenia miestnych daní oproti
predchádzajúcim rokom.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

•

•

•
•

Príjmy z vlastníctva: ide 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 216 034 €.
Administratívne a iné poplatky: príjmy za správne poplatky vyberané v zmysle Zákona
č. 145/1995 o správnych poplatkoch - 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. Správne poplatky
sú rozpočtované vo výške 90 500 €.
Pokuty a penále: vyberané, resp. vyrubené za porušenie právnych predpisov, napr.: pokuty
vyrubené OP, daňové pokuty a stavebné pokuty. Rozpočet položky je 8 000 €.
Poplatky a platby: 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
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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 335 068 €.

•

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
- 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
Položka je rozpočtovaná v celkovej výške 214 908 €.
Ďalšie administratívne poplatky: poplatky za znečisťovanie ovzdušia (od firiem). Tieto
poplatky sú rozpočtované v celkovej výške 800 €.

Granty a transfery: položky v rozpočte zostávajú rovnaké ako boli schválené poslednou zmenou
rozpočtu v roku 2019, nakoľko ešte nie sú známe nové normatívy na rok 2020.
Po zverejnení informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva a prijatí nového VZN budú
tieto položky upravené rozpočtovým opatrením.
•
•
•

•
•
•

Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. Príjem je odvádzaný základnej škole
a je zahrnutý aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške
1 179 089 €.
Európsky sociálny fond – ZŠ: prostriedky z EÚ. Príjem je odvádzaný základnej škole
a je zahrnutý aj vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 40 356 €.
Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: položka zahŕňa príjmy
určené na vzdelávacie poukazy, príjmy na dopravné, príjem na učebnice, príjmy z darov,
odchodné a pod. Tieto príjmy sú odvádzané základnej škole a sú zahrnuté aj vo výdavkovej
časti rozpočtu. Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 36 500 €.
Prenesené kompetencie – ZUŠ vzdelávacie poukazy: príjmy na vzdelávacie poukazy
poskytnuté žiakom ZUŠ – sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu, vo výške 4 000 €.
Zo štátneho rozpočtu – MŠ: určené na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole, ktoré
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - sú zahrnuté
aj vo výdavkovej časti rozpočtu a rozpočtované sú vo výške 19 040 €.
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 23 095 €
a sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Transfery ostatné tvorí aj samostatná položka
ostatné dotácie a transfery, ktorá sa skladá z rôznych príjmov, a však tieto príjmy sa nedajú
dopredu predpokladať – môžu, resp. budú rozpísané pri zmene rozpočtu tejto položky.
Transfery ostatné sú rozpočtované v celkovej výške 72 600 €.

Návrh rozpočtu na rok 2020
Vypracovala: Zuzana Grečová
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