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Komentár k plneniu rozpočtu k dátumu 31.07.2015: 
 
 

Príjmová časť rozpočtu: 
Príjmy rozpočtu máme rozpočtované vo výške 3 973 440,- €, skutočnosť k dátumu 31.07.2015               

je 2 151 151 €, čo predstavuje plnenie na 54%. 
 
Kapitálové príjmy: 

1) Príjem z predaja obecných nehnuteľností – v rozpočte boli schválené príjmy                        
za vysporiadanie pozemkov – predzáhradky a iné.  

2) Dotácia na kamerový systém – na rozšírenie kamerového systému, pričom žiadosti                
sú v štádiu spracovávanosti. 

3) Dotácia na cyklochodník – na vybudovanie cyklochodníka na trase Bernolákovo – Nová 
Dedinka. Dotácie ešte na účet neprišli. 

4) Dotácia na kanalizáciu I. a II. etapa – príjmy za budovanú kanalizáciu v obci za rok 2014. 

Bežné príjmy – daňové príjmy: 

1) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve – výnos daní z príjmov 
fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec, v zmysle zákona o financovaní miest 
a obcí. Z výnosu dane obec financuje aj výdavky na materskú školu, školskú jedáleň, školský 
klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu.  

2) Daň z nehnuteľností – jedná sa o dane zo stavieb, pozemkov a z bytov občanov 
a právnických osôb na území obce. 

3) Dane za špecifické služby – dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach. Rozpočet 
bol schválený vo výške 171 500,- € a skutočnosť k 31.07.2015 je 170 722,-€, čo predstavuje 
plnenie vo výške 99%. 

Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

1) Príjmy z vlastníctva – jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov, za prenájom budov 
a objektov a príjmy z prenájmu Senior a Penzión POHODA. Príjmy z prenajatých budov boli 
rozpočtované vo výške 85 600,- € a plnenie k 31.07.2015 je vo výške 55 940,- €,                    
čo predstavuje plnenie vo výške 56%. 

2) Administratívne a iné poplatky – správne poplatky vyberané v zmysle zákona. Plnenie         
je vo výške 62%.  Ku koncu roka 2015 sa táto položka naplní, vzhľadom na to, že správne 
poplatky za hracie prístroje sa platia v mesiaci december. 

3) Ďalšie administratívne poplatky – schválený rozpočet bol vo výške 400,- €, pričom plnenie 
tejto položky k 31.07.2015 je vo výške 404,- €. T. j. plnenie je vo výške 101%. 

4) Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – jedná sa o príjmy za služby 
domu smútku, cintorínske poplatky, príjmy z kultúrnej činnosti, za opatrovateľskú službu,      
za pult centrálnej ochrany, za materskú školu a základnú umeleckú školu, ostatné príjmy 
a ostatné príjmy za výrub stromov. 
Výška ostatných príjmov bola rozpočtovaná v celkovej sume 30 000,- €, pričom plnenie tejto 
položky je vo výške 74 750,- €, t. j. plnenie na 248%.  
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Položka ostatné príjmy sa skladá z: 

Pokuty za porušenie predpisov  2 885,33 € 
Za predaj výrobkov a služieb   12 053,45 € 
Za služby – zdravotné stredisko 6 468,97 € 
Deň obce  9 640,- € 
Vyúčtovania 1 234,77 € 
Za služby – DSS 12 600,- € 
Donáška obedov – dôchodcovia 356,40 € 
Za stravné – dôchodci 11 585,45 € 
Úroky z účtov 19,20 € 
Príjem z lotérií  1 289,43 € 
Dividendy – BVS 12 560,88 € 
Z náhrad z poistného plnenia   4 056,41 € 
OSTATNÉ PRÍJMY celkom: 74 750,29 € 
 
Granty a transfery: 

1) Dotácia na prenesené kompetencie (ZŠ) – zo štátu na obec. 
2) Dotácia na vedenie matričnej agendy – prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík. 
3) Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ – pre deti, ktoré majú jeden rok pre plnením 

povinnej školskej dochádzky 
4) Dotácia na vzdelávacie poukazy ZUŠ –  na zakúpenie vzdelávacích poukazov pre školský 

rok 2015/2016. 
5) Ostatné dotácie – prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy, na úseku 

evidencie obyvateľstva a životného prostredia. Taktiež sem patria aj dotácie ostatné, ktoré 
nevieme predpokladať. Dotácie ostatné boli rozpočtované vo výške 10 000,- €, pričom plnenie 
tejto položky je vo výške 21 995,- €. T. j. plnenie vo výške 220%. 

Položka ostatné dotácie sa skladá z: 

Granty na kanalizáciu 1 140,- € 
Hmotná núdza - strava 23,52 € 
Chránená dielňa 1 386,62 € 
ROEP 2 214,26 € 
Recyklačný fond 1 000,- € 
Z rozpočtu VÚC 2 400,- € 
Vzdelávacie poukazy – ZŠ 6 354,- € 
ZŠ - ostatné 6 222,- € 
Referendum  1 254,84 € 
DOTÁCIE OSTATNÉ celkom: 21 995,24 € 
 
Finančné operácie: 
 

1) Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu – sociálny fond si tvoria zamestnanci obce 
samostatne. K 31.07.2015 zostáva táto položka rozpočtu nenaplnená. 
 
 

 
 



3 

 

Komentár k čerpaniu rozpočtu k dátumu 31.07.2015: 
 
 

Výdavková časť rozpočtu: 
Výdavky rozpočtu máme rozpočtované vo výške 3 973 440,- €, skutočnosť k dátumu 31.07.2015          

je 1 580 314 €, čo predstavuje čerpanie na 40%. 
 
Kapitálové výdavky: 
 

1) Výdavky verejnej správy na nákup traktora – nákup sa zatiaľ nezrealizoval. 
Komunikujeme v tejto veci s pánom Koberom. 

2) Verejný poriadok a bezpečnosť – kamerový systém – na rozšírenie kamerového systému 
v obci, navýšené o 5% spoluúčasť obce. Rozpočet bol schválený vo výške 6 300,- €. Akcia 
zatiaľ nebola realizovaná. 

3) Ekonomická oblasť – kanalizácia – výdavky na kanalizáciu budovanú v obci Bernolákovo, 
ešte v roku 2014, navýšená o spoluúčasť obce.  

4) Ekonomická oblasť – projektové dokumentácie – zatiaľ nerealizované. 
5) Rekreačné a športové služby – cyklochodník – výdavky na cyklochodník. 
6) Vzdelávanie – prístavba k základnej škole – zatiaľ nerealizované.  

 
Bežné výdavky: 
 

1) Výdavky verejnej správy – predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného 
úradu, starostu obce, pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov 
a verejných priestranstiev, odmeny a odvody za poslancov obecného zastupiteľstva a členov 
komisií, odmeny mimo pracovného pomeru, reprezentačné výdavky starostu, výdavky          
na geometrické plány, výdavky na žiadosti o nenávratný finančný príspevok, výdavky           
na prevádzku a údržbu budov (energie – vodné, stočné, elektrická energia, poštovné 
a výdavky na komunikačnú infraštruktúru) a ostatné výdavky. Ostatné výdavky boli schválené 
vo výške 80 000,- €, pričom čerpanie tejto položky je vo výške 48 300,- €. T.j. čerpanie 
rozpočtu vo výške 60%.  

Položka ostatné výdavky sa skladá z: 
 

cestovné náhrady - tuzemské: 352,42 € 
výpočtová technika: 95,04 € 
všeobecný materiál: 5 835,16 € 
knihy, časopisy, noviny: 1 189,06 € 
pracovné odevy, obuv: 1 042,75 € 
reprezentačné výdavky: 101,36 € 
licencie: 144,00 € 
dopravné - palivo FABIA, Pick UP, KIA: 1 268,51 € 
dopravné - servis Pick UP, KIA: 747,86 € 
dopravné - poistenie áut: 965,05 € 
údržba výpočtovej techniky: 1 898,40 € 
údržba prevádzkových zdrojov a prístrojov: 1 183,25 € 
údržba budov, priestorov, objektov: 74,40 € 
nájomné za budovy, objekty: 12,00 € 
nájomné za prevádzkove stroje, náradia...: 1 671,51 € 
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konkurzy a súťaže: 182,40 € 
propagácia a marketing: 1 206,96 € 
všeobecné služby: 10 660,68 € 
špeciálne služby: 4 080,00 € 
poplatky, odvody: 128,13 € 
poplatky bankám - za vedenie účtov: 3 913,56 € 
stravovanie: 4 244,80 € 
poistné: 3 574,62 € 
prídel do sociálneho fondu: 1 601,57 € 
kolkové známky: 119,50 € 
na nemocenské dávky: 737,45 € 
referendum - celkovo: 1 269,84 € 
OSTATNÉ VÝDAVKY celkom: 48 300,28 € 

 
2) Obrana – výdavky na odmenu skladníka a hasiace prístroje. Kontrola hasiacich prístrojov      

je plánovaná na mesiac september 2015. 
3) Verejný poriadok a bezpečnosť - obecná polícia – program obsahuje výdavky na mzdy 

a odvody za obecných policajtov a výdavky na prevádzku obecnej polície. Výdavky              
na prevádzku obecnej polície boli rozpočtované vo výške 28 000,- €, čerpanie k 31.07.2015           
je vo výške 9 616,- €. To znamená, že čerpanie tejto položky je vo výške 34%.  

Položka prevádzka obecnej polície sa skladá z: 
 

cestovné náhrady - tuzemské: 96,70 € 
poštové a telekomunikačné služby: 495,12 € 
interiérové vybavenie: 14,40 € 
všeobecný materiál: 312,98 € 
pracovné pomôcky: 364,50 € 
licencie: 384,00 € 
dopravné - FABIA, DACIA: 2 583,32 € 
dopravné - servis áut: 1 667,10 € 
dopravné - poistenie áut: 536,94 € 
údržba prevádzkových strojov a prístrojov: 587,76 € 
všeobecné služby: 326,20 € 
poplatky a odvody: 63,50 € 
stravovanie: 1 445,95 € 
prídel do sociálneho fondu: 662,33 € 
na nemocenské dávky: 75,98 € 
PREVÁDZKA OBECNEJ POLÍCIE celkom: 9 616,78 € 

 
4) Ekonomická oblasť – cestná doprava – schválený rozpočet je vo výške 63 000,- €,             

na zabezpečenie dopravného značenia obce, vybudovanie retardérov, zimnú a letnú údržbu     
a opravu miestnych komunikácií a chodníkov. Skutočnosť čerpaných prostriedkov 
k 31.07.2015 je vo výške 3 013,- €, čo predstavuje čerpanie vo výške 5%. Opravy ciest 
a chodníkov sú naplánované v II. polroku 2015.  

5) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi – zber, preprava a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (VZN o odpadoch), preprava 
a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov, taktiež zber a odvoz bioodpadu 
na spracovanie na kompostovisko, zakúpenie kontajnerov a výdavky na deratizáciu.  
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5a) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami – zahŕňa výdavky         
       na poistenie kanalizácie (I. a II. etapa), monitorovacie správy a výdavky na energie. Energie  
      neboli pri schvaľovaní rozpočtované, no nakoľko si BVS prevezme elektromery                      
       pri príslušných kanalizačných čerpacích staniciach a obec Bernolákovo vyfakturuje sumu  
      (refunduje), kolónka energie sa v riadku vynuluje. 
6) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí – rozpočet na kosenie verejnej zelene, 

ošetrenie a výsadbu zelene, taktiež čistenie verejných priestranstiev rozpočtované v celkovej 
výške 82 900,- €. Skutočnosť k 31.07.2015 je 15 191,- €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu     
vo výške 18%.   

Položka údržba verejnej zelene sa skladá z: 
 

PHM - kosačky: 1 040,08 € 
kosenie: 6 316,60 € 
postreky: 2 075,42 € 
orez stromov: 991,89 € 
ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE celkom: 10 423,99 € 

 
      6a)  Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie – výdavky na spotrebu elektrickej  
             energie, správu, údržbu a opravy verejného osvetlenia. Taktiež sem patrí aj vianočná výzdoba  
            obce. 
      6b) Bývanie a občianska vybavenosť - monitorovacie správy za europrojekty –  
            monitorovacie správy budú vypracované až v II. polroku 2015. 

7) Rekreačné a športové služby –  výdavky na správu futbalového ihriska a prevádzkovej 
budovy. Rozpočet bol schválený vo výške 28 000,- €, čerpanie k 31.07.2015 je 12 938,- €,       
t. j. plnenie na 46%.  

7a) Kultúrne služby – výdavky na mzdy a odvody za pracovníkov v kultúrnom dome a knižnici,  
       a taktiež za upratovačku. Ďalej sem patria dohody o vykonávaní práce, výdavky na prevádzku  
       a údržbu budov – elektrika, plyn, vodné, stočné a nepredvídané výdavky, ďalej sú to výdavky  
      na kultúrne a športové podujatia, súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach,   
       výdavky na usporiadanie Dní obce, nákup stolov do kultúrneho domu a ostatné výdavky. 
       Ostatné výdavky boli rozpočtované vo výške 5 000,- €, pričom skutočnosť k 31.07.2015          
      je vo výške 4 095,- € a čerpanie je na 81%. 

Položka ostatné výdavky sa skladá z:  
 

prevádzka strojov, zariadení: 660,00 € 
všeobecný materiál: 1 035,13 € 
reprezentačné: 190,94 € 
nájomné za prevádzkove stroje, náradia: 27,00 € 
stravovanie: 593,40 € 
odmeny za práce vykonané mimo PP: 1 405,20 € 
na nemocenské dávky: 183,75 € 
OSTATNÉ VÝDAVKY celkom: 4 095,42 € 

 
7b) Ostatné kultúrne služby ZPOZ – odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a ošatné, dary             
      pri životných jubileách, dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce. Schválený rozpočet            
      bol vo výške 5 200,- €, pričom čerpanie k 31.07.2015 je vo výške 736,- €. Skutočnosť  
      k 31.07.2015 predstavuje čerpanie vo výške 14%. Čerpanie rozpočtu závisí od počtu  
       jubilantov a od počtu zápisov do pamätnej knihy. V II. polroku 2015 táto položka narastie. 
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 7c) Vysielacie a vydavateľské služby – rozpočet na tlač časopisu Bernolák, na odmeny  
       redakčnej rade a výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu boli rozpočtované          
       vo výške 15 500,- €, pričom čerpanie je vo výške 5 596,- €, a skutočnosť  k 31.07.2015                   
       je vo výške 36%.  
7d) Náboženské a iné spoločenské služby – výdavky na službu a prevádzkovanie obecného  
       pohrebiska a domu smútku, budovanie nových hrobových miest a členské poplatky.             
       Túto položku máme rozpočtovanú vo výške 19 800,- €, čerpanie je 12 044,- € a skutočné            
       čerpanie je vo výške 61%. 
       Členské poplatky platíme:  
 

 ZMOS  248,00 € 

 MVC  10,00 €  

 OP   66,00 € (združenie náčelníkov obecnej polície) 

 ZOBO  2 039,69 € (združenie obcí za bezpečnosť občanov) 

 Región SC  6 069,00 € 

 ZSZ  654,70 € (združenie za separovaný zber) 
 
       7e) Príspevky občianským združeniam, nadáciam a cirkvám – príspevky pre občianské  
             združenie, športové kluby a organizácií – poskytované v zmysle VZN. 
             Občianské združenia, ktorým už bol poskytnutý príspevok: 
 

 Červený kríž  300,00 € 

 Klub dôchodcov  800,00 € 

 Klub záhradkári  500,00 € 

 OZ Prístav   800,00 € 

 OZ Školáčik  1 200,00 € 

 OZ pri MŠ   1 500,00 € 
 
             Športové kluby, ktorým už bol poskytnutý príspevok: 
 

 ŠK Aquatica  1 000,00 € 

 Hokejbal   1 000,00 € 

 ŠK Vatek  1 400,00 € 

 ŠK Bernolákovo  14 000,00 € 
 
             Cirkev a kultúrne pamiatky, ktorým boli poskytnuté príspevky: 
           

 Rímskokat. cirkev – I. projekt 1 200,00 € (letný tábor) 

 Rímskokat. cirkev – II. projekt 3 300,00 € (zateplenie sakristie) 

 Združenie záchrany KP  1 400,00 € (združenie záchrany kultúrnych pamiatok) 

 Hrad Čeklís    3 500,00 € 
 

8) Vzdelávanie – prostriedky na materskú školu, základnú školu, školskú jedáleň, školský klub 
detí a základnú umeleckú školu, pričom finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody 
pracovníkov, na prevádzku a údržbu budov, dohody o vykonávaní práce, vzdelávacie poukazy 
a prenájom priestorov. 
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Príspevok (údržba školských zariadení) - schválený rozpočet bol vo výške 55 000,- €, 
pričom čerpanie k 31.07.2015 je vo výške 2 033,- €, t. j. čerpanie rozpočtovej položky           
vo výške 4%. Táto položka sa začne čerpať viac v II. polroku 2015.  

9) Školenia – výdavky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. 
10) Sociálne zabezpečenie – rozpočet na výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby 

v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obec a ostatné výdavky, ako sú napríklad: príspevok 
na stravovanie dôchodcov, príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce 
vo výške 70,- € na dieťa, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie. 
Taktiež sem patria aj výdavky na penzión POHODA – sú tu zahrnuté aj výdavky na energie. 
Obecný úrad mesačne fakturuje n. o., POHODA zálohové platby na elektrickú energiu a vodu, 
pričom po vyúčtovaní sa z riadku suma vynuluje = vyrovná. Rozpočet bol schválený vo výške 
81 950,- €, čerpanie k 31.07.2015 je vo výške 36 697 € a skutočnosť plnenia je 45%.  

 
Finančné operácie:  
 

1) Splácanie úverov – poskytnutých zo ŠFRB a z Tatra Banky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie čerpanie rozpočtu 
k 31.07.2015, uznesením č. 4/6/2015, zo dňa: 07.09.2015. 

 
 
 
  
 
 
  
 Mgr. Richard Červienka 
       starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernolákovo, september 2015  
vypracovala: Michaela Bubeníková 
 


