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Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2016: 

 

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 návrh rozpočtu na rok 2016. 

 

Príjmová časť rozpočtu: 

 
Kapitálové príjmy:  

 

1) Príjem z predaja obecných nehnuteľností: príjmy za vysporiadanie pozemkov 

(predzáhradky) a podpísaná kúpna zmluva so spoločnosťou NDS. Kúpna cena bude 

uhradená v roku 2016. 

2) Dotácie – cyklochodník: navýšenie o 61.000,- €. Náklady na cyklotrasu                         

boli zrealizované v roku 2015. Posledná platba z Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR bude refundovaná až v roku 2016. 

 

Finančné operácie: 

 

1) Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: finančné prostriedky poskytnuté 

formou dotácie z Ministerstva školstva SR. Tieto prostriedky sú určené                                

na financovanie prístavby k základnej (200.000,- €) a materskej (185.000,- €) škole 

Bernolákovo. 

 

Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

1) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: výnos daní z príjmov 

fyzických osôb, poukázaných 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 nehnuteľnosti: ide o dane zo stavieb, pozemkov a bytov občanov. 

3) Dane za špecifické služby: 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 a poplatku za komunálne odpady.  

 

Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

1) Príjmy z vlastníctva: jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov, za prenájom budov   

a objektov (napr.: KD, zdravotné stredisko, dom služieb, sociálne byty na Mostovej 

ulici), príjmy z prenájmu Senior a Penzión POHODA, príjem z prenájmu 2x12                    

b.j., a vlastné príjmy z prenájmu v základnej škole (tieto príjmy sú odvádzané 

základnej škole). 

2) Administratívne a iné poplatky: správne poplatky vyberané v zmysle zákona.        

(príjem za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona, 

poplatky za vydané rybárske lístky, správne poplatky za vedenie matričnej agendy 

a taktiež poplatky za výherné hracie automaty).  

3) Pokuty a penále: poplatky vyberané za porušenie právnych predpisov.                                   

Ide napr. o pokuty za porušenie predpisov, pokuty vyrubené obecnou políciou, daňové 

pokuty a stavebné pokuty. Táto kategória bola doteraz zahrnutá v položke ostatné 

príjmy, no od roku 2016 sa v rozpočte nachádza samostatne.  

4) Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: ide o príjmy                       

za materskú školu a základnú umeleckú školu (školné – od rodičov), príjmy za služby 
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domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy z kultúrnej činnosti za predaj vstupeniek, 

príjmy za pult centrálnej ochrany, príjmy za služby v zdravotnom stredisku                            

(refundácie nákladov za energie), príjmy za služby DSS Pohoda, príjmy                               

za opatrovateľskú činnosť a ostatné príjmy. Položka ostatné príjmy sa skladá 

z viacerých podpoložiek – rozpis nižšie pod textom. 

 

Položka ostatné príjmy sa skladá z: 

- Príjmy za predaj tovarov a služieb 

- Príjmy za deň obce 

- Príjmy za donášku obedov dôchodcom 

- Príjmy za vyúčtovanie (refundácie nákladov) 

- Príjmy za refundácie 

- Príjmy za stravné dôchodcov 

- Príjem zo sociálneho fondu 

- Príjmy z náhrad z poistného plnenia 

- Príjmy z lotérií 

- Príjmy za úroky z účtov 

- Príjmy za dividendy – BVS 

 

5) Ďalšie administratívne a  iné poplatky a platby: poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia – od firiem. 

 

Granty a transfery: položky v rozpočte zatiaľ zostávajú rovnaké ako boli schválené v roku 

2015, nakoľko ešte nie sú známe nové normatívy na rok 2016. Po zverejnení na web stránke 

Ministerstva financií budú tieto položky upravené rozpočtovým opatrením. 

 

1) Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. 

2) Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy a ostatné: vzdelávacie poukazy 

poskytnuté na školský rok 2016/2017, príjmy za dopravné, na učebnice a pod. 

3) Prenesené kompetencie – ZUŠ vzdelávacie poukazy: vzdelávacie poukazy 

poskytnuté žiakom ZUŠ na školský rok 2016/2017. 

4) Prenesené kompetencie – matrika: prenesený výkon štátnej správy na vedenie 

matrík. 

5) Zo štátneho rozpočtu – MŠ: príjmy určené na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, 

ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  

6) Transfery ostatné: ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného 

konania, evidencie obyvateľstva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií                         

a  starostlivosti o životné prostredie. Položka zahŕňa aj príjem za recyklačný fond, 

ktorý predpokladáme v roku 2016 vo výške 1.000,- €.  Transfery ostatné tvorí                      

aj samostatná položka ostatné, ktorá sa skladá z rôznych príjmov zo ŠR (štátneho 

rozpočtu), ktoré sa však nedajú dopredu predpokladať. Tieto príjmy budú rozpísané 

pri čerpaní rozpočtu, resp. pri zmene rozpočtu. 
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Výdavková časť rozpočtu: 
 

Kapitálové výdavky – všeobecná verejná správa: 
 

1) Telefónna ústredňa OcÚ: z dôvodu preťaženia telefónnej ústredne je potrebné 

zriadiť novú. Požiadavka na výmenu telefónnej ústredne bola už v roku 2014,                       

no doteraz sa výmena nerealizovala. 

2) Nákup traktora: nakoľko sa nákup v roku 2015 neuskutočnil, resp. nepodaril,                    

tak naďalej v tejto veci komunikujeme s pánom Koberom.  

3) Prostriedky na vypracovanie podkladov – výzvy EÚ: Jedná sa napríklad o tieto  

projekty:  

- Vypracovanie projektových dokumentácií na zateplenie budov: Materskej školy, 

Základnej školy, telocvične, domu služieb, prevádzky, prevádzku na OcÚ, 

zdravotného strediska 

- Enviroprojekt na do vybavenie prevádzky 

- Na rekonštrukciu, prípadne zakúpenie nových kotlov na OcÚ, OP, ZS                       

a iné projekty. 

 

Kapitálové výdavky – ochrana životného prostredia: 

 

1) Odkanalizovanie lokality JUH: výdavky určené na odkanalizovanie ulíc v lokalite 

JUH. 

 

Finančné operácie – splátky úverov: 

 

1) Tatra banka 

2) Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: 2x12 bytových jednotiek 

3) Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: zariadenie pre seniorov  

 

Bežné výdavky – všeobecné verejné služby – výdavky verejnej správy: 

 

1) Mzdy a odvody: položka predstavuje mzdy a odvody za zamestnancov obecného 

úradu, starostu obce, pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných 

budov a údržbu verejných priestranstiev. Nárast sa v položke objavil z dôvodu                 

4%-ného navýšenia prostriedkov vo verejnej správe a v roku 2016 by sa mala prijať 

ešte jedna administratívna sila.   

2) Poslanci: odmeny a odvody za poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. 

3) Tovary a služby – cestovné náhrady: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné 

cesty (napr.: na školenia). 

4) Energie, voda, komunikácia: položka zahŕňa všetky náklady na údržbu budov 

obecného úradu, domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici a centrum obce. 

 

Položka sa skladá z: 

- Výdavky na energie 

- Výdavky na vodné 

- Výdavky na stočné 

- Výdavky na poštovné 

- Výdavky na telefónne poplatky 

- Výdavky na poplatky za fax 

- Výdavky na komunikačnú infraštruktúru 
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5) Reprezentačné výdavky starostu obce: predstavujú výdavky na pohostenie návštev 

a drobné pozornosti. 

6) Materiál: položka zahŕňa všetky výdavky na materiál nielen obecného úradu,                  

ale taktiež aj pracovníkov z prevádzky vykonávajúcich drobné opravy a údržby. 

 

Položka sa skladá z: 

- Interiérové vybavenie 

- Výpočtová technika 

- Telekomunikačná technika 

- Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 

- Všeobecný materiál (kancelársky papier, hygienické potreby...) 

- Knihy, časopisy, noviny 

- Pracovné odevy a obuv 

- Software a licencie  

- Reprezentačné  

 

7) Dopravné: položka zahŕňa výdavky na pohonné hmoty do obecných motorových 

vozidiel (Kia, Pick Up, Fabia), ich servis, údržbu a poistenie vozidiel. 

8) Údržba: položka zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej 

techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a údržbu budov, priestorov a objektov. 

9) Nájomné za prenájom: výdavky za prenájom. Do tejto položky patrí napr. prenájom 

za fotokopírovacie stroje, prenájom uzamykateľného priečinku (P.O.Box – pošta) 

a iné prenájmy. 

10) Školenia, kurzy, semináre: výdavky sú určené na zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov. Doteraz bola táto položka uvedená v kategórií vzdelávanie. 

11) Služby: výdavková položka zahŕňa viacero položiek týkajúcich sa služieb, a to: 

 

Položka sa skladá z:  
- Konkurzy a súťaže 

- Propagácia, reklama a inzercia 

- Všeobecné služby  

- Všeobecné služby – odvoz fekálií – sociálne byty 

- Všeobecné služby – odvoz odpadu – OcÚ 

- Všeobecné služby – odvoz odpadu – DS  

- Všeobecné služby – revízie  

- Všeobecné služby – geometrické plány  

- Všeobecné služby – programy Datalan, Geodeticca 

- Všeobecné služby – správa servera OcÚ 

- Špeciálne služby 

- Špeciálne služby – audit 

- Špeciálne služby – žiadosti 

- Špeciálne služby – právne služby 

- Špeciálne služby – žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok) 

- Štúdie, expertízy, posudky 

- Poplatky a odvody 

- Poplatky a odvody – poštové poukážky 

- Stravovanie 

- Poistné 

- Prídel do SF (sociálny fond) 

- Kolkové známky  
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12) Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru: za práce vykonané mimo 

pracovného pomeru. Patrí sem napr.: odmena za správu web stránky obce, odmeny 

kronikárovi obce a odmeny za roznášanie časopisu Bernolák.  

13) Poplatky bankám: zahŕňa poplatky bankám za vedenie a správu bežných, dotačných 

a úverových účtov. 

14) Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom 

v prípade PN zamestnanca. 

15) Splátky úrokov ŠFRB a Tatra banka: položky predstavujú výdavky za splácanie 

úrokov z poskytnutých úverov.  

 

Bežné výdavky – požiarna ochrana – hasiace prístroje: 

 

1) Hasiace prístroje: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 

a hadíc.  

 

Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia: 

 

1) Mzdy: položka predstavuje mzdy a odvody za obecných policajtov. 

2) Tovary a služby – cestovné: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné cesty. 

3) Komunikácia: výdavky za poštové služby a telekomunikačné služby (mobil, telefón). 

4) Materiál: Požiadavka do rozpočtu na rok 2016 od náčelníka obecnej polície je 

v celkovej výške 6.450,- €. Táto položka sa skladá z nasledovných výdavkov: 

- PCO (pult centrálnej ochrany)       5.500,- € 

- Fotopasce (MMS/GPRS)       650,- €    

- Draeger (justáž a kalibrácia) 2 kusy     300,- €    

 

Položka materiál sa skladá z: 

- Interiérové vybavenie 

- Výpočtová technika 

- Telekomunikačná technika 

- Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 

- Všeobecný materiál (kancelársky papier, hygienické potreby...) 

- Knihy, časopisy, noviny 

- Pracovné odevy a obuv 

- Software a licencie  

 

5) Dopravné: položka zahŕňa výdavky na pohonné hmoty do policajných motorových 

vozidiel (Dacia, Fabia), ich servis, údržbu a poistenie vozidiel. Do rozpočtu bola 

zapracovaná požiadavky od náčelníka obecnej polície: 

- Zimné pneumatiky na vozidlo FABIA     150,- €    

6) Údržba: výdavky na údržbu strojov, prístrojov a zariadení. 

7) Nájomné: výdavky za nájom zariadení.  

8) Služby: zahŕňa výdavky na školenia, všeobecné služby, služby na pripojenie na PCO, 

poplatky a odvody, stravovanie príslušníkov obecnej polície, prídel do sociálneho 

fondu a pod.  

9) Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom 

v prípade PN zamestnanca. 

 

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava: 

 

1) Doprava, dopravné značenia: položka zahŕňa výdavky na dopravné značenia, 

reguláciu dopravy, vybudovanie retardérov a ukľudnenie dopravnej situácie v obci.  
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2) Zimná a letná údržba: zahŕňa odpratávanie snehu z hlavných ciest, chodníkov 

a verejných priestranstiev a taktiež výdavky na posypovú soľ.  

3) Opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok: výdavky na opravu a údržbu ciest, 

chodníkov, zastávok a podobne.  

4) Ostatné výdavky – materiál: položka zahŕňa výdavky na zakúpenie materiálu                  

na opravy a údržby. 

  

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi: 

 

1) Odvoz a uloženie odpadu: položka zahŕňa výdavky na zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zber, 

prepravu a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov, taktiež zber 

a odvoz bioodpadu na kompostovisko. 

2) Ostatné výdavky – materiál: ide o výdavky na samolepky na smetné nádoby, 

deratizáciu v obci a obecných budovách, zakúpenie kontajnerov a papierových sáčkov 

na psie exkrementy.  

 

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

1) Údržba a bežné výdavky na kanalizáciu: položka obsahuje bežné výdavky                     

na prípadný havarijný stav kanalizácie a jej údržbu. 

2) Poistenie kanalizácie - I. a II. etapa: zahŕňa výdavky na poistenie kanalizácie I. a II. 

etapy.   

 

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí: 

 

1) Výsadba zelene a stromov: výdavky na výsadbu zelene a stromov v obci. 

2) Údržba verejnej zelene: položka zahŕňa výdavky na kosenie verejných 

priestranstiev, postreky, výdavky za prenájom plošiny určenej na orezávanie stromov 

a pohonné hmoty do kosačiek. 

3) Mzdy a odvody – údržba verejnej zelene: položka zahŕňa výdavky na mzdy 

a odvody na ďalších 2 zamestnancov - z dôvodu rozrastania sa obce. 

4) Mobiliár a ostatné výdavky: výdavky určené na zakúpenie lavičiek, košov, detských 

preliezok a hojdačiek. Ďalej sem patria výdavky na pohonné hmoty do traktora, 

výdavky na údržbu traktora, všeobecný materiál, údržbu a servis strojov                          

(napr. kosačky) a výdavky na všeobecné služby. 

 

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – verejné osvetlenie: 

 

1) Elektrická energia: výdavky za elektrickú energiu. 

2) Údržba verejného osvetlenia: opravy a údržby verejného osvetlenia v obci. 

3) Vianočná výzdoba: výdavky na vianočnú výzdobu v obci, prípadné zakúpenie 

nových vianočných ozdôb. 

 

Bežné výdavky – zdravotníctvo – zdravotníctvo inde neklasifikované: Až v roku 2016                    

sa samostatne v rozpočte objavuje kategória, resp. program Zdravotníctvo. Kolónky 

v rozpočte za rok 2013,2014, 2015 sú z vyššie uvedeného dôvodu prázdne.  

 

1) Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre upratovačku v zdravotnom 

stredisku. 

2) Energie, voda: položka zahŕňa všetky výdavky na energie, ktoré predstavujú: 

elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. 
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3) Materiál: predstavujú výdavky na materiál zakúpený na drobné opravy v budove 

zdravotného strediska. 

4) Opravy a údržba: položka predstavuje výdavky na opravy a údržbu priestorov 

v Zdravotnom stredisku. Suma do rozpočtu bola pridelená na základe požiadaviek                

od lekárov. 

 

  Ambulancia gynekológa – MUDr. Frko 

- Hygienicky náter 

- Výmena sanity 

- Oprava balkóna 

Ambulancia detského lekára – MUDr. Feketová 

- Výmena okien, cez ktoré zateká do ambulancie a WC 

- Oprava a maľovanie priestorov chodby, šatne, WC 

- Výmena podlahy – linoleum, alebo dlažba 

- Montáž klimatizácie 

Ambulancia zubára – MUDr. Pollák 

- Bezbariérový prístup do ambulancie 

 

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

 

1) Správa ihriska a budovy: zahŕňa mzdy a odvody za správcu areálu ihriska. 

2) Energie: celkové výdavky na energie (voda, plyn, elektrika).  

3) Ostatné výdavky: položka zahŕňa výdavky na materiál, palivá, ako zdroj energie 

a výdavky na drobné údržby. 

4) Služby: výdavky na rôzne súťaže organizované v športovom areáli a  výdavky                     

na stravovanie správcu areálu. 

5) Za práce vykonané mimo pracovného pomeru: predstavujú výdavky                                

za upratovačku v areáli ihriska. 

 

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

 

1) Mzdy a odvody – kultúrny dom: mzdy a odvody za vedúceho kultúrneho domu, 

referentku kultúrneho domu a upratovačku. 

2) Mzdy a odvody – knižnica: položka zahŕňa výdavky na mzdy a odvody                                 

za pracovníčku v miestnej knižnici. 

3) Energie, voda, komunikácia: predstavuje celkové výdavky na energie (elektrická 

energia, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby.  

4) Materiál - pódiová technika – kultúrny dom: na základe podanej žiadosti                        

od referenta z kultúrneho domu, bola žiadosť zapracovaná do rozpočtu vo výške 

6.000,- €, pričom ide o tieto požiadavky: 

- Doplnenie pódiovej svetelnej techniky      2.000,- € 

- Doplnenie zvukovej aparatúry a príslušenstva     4.000,- € 

5) Materiál - nákup skladacích stanov: na základe podanej žiadosti od referenta 

z kultúrneho domu, bola žiadosť zapracovaná do rozpočtu vo výške 2.000,- €, pričom 

ide o tieto požiadavky: 

- Skladací party stan 3x6m        1.200,- € 

- Skladací party stan 2x3m        800,- €    

Tieto stany je v budúcich rokoch možné využiť na akcie konajúce sa v obci.                  

Napr.: Dni obce Bernolákovo. 

6) Nákup stolov: nákup stolov sa realizoval v roku 2015. Požiadavka na rok 2016                           

je vo výške 2.800,- €, pričom ide o dokúpenie pivných setov (stoly, lavice). 
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7) Nákup kníh a časopisov: bežné výdavky na zakúpenie novej literatúry do obecnej 

knižnice.  

8) Údržba a opravy: do rozpočtu bola zapracovaná požiadavka od referentov                            

z KD vo výške 7.000,- €, pričom ide o nasledovné požiadavky: 

- Oprava bočného vstupu do suterénu      1.000,- € 

- Oprava poškodených stien a vymaľovanie malej sály    1.000,- € 

- Termostatické hlavice na radiátory      2.000,- € 

- Oprava podlahy pódia pre kultúrnym domom    3.000,- € 

9) Služby: položka predstavuje výdavky za všeobecné služby, odvoz odpadu, revízie, 

kontroly a taktiež sem patrí aj stravovanie pracovníkov kultúrneho domu. 

10) 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.  

11) Kultúrne akcie – Dni obce: výdavky na Dni obce – vystúpenia. 

12) Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru: výdavky predstavujú 

odmeny za práce mimo PP, napr.: za pomoc pri vystúpeniach, akciách, kultúrnych 

podujatiach. 

13) Nemocenské dávky: výdavky na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom 

v prípade PN zamestnanca. 

 

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

 

1) ZPOZ: výdavky na činnosť ZPOZ, odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, ošatné, 

dary pri životných jubileách občanov, dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce.  

 

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

 

1) Časopis Bernolák: výdavky na tlač časopisu Bernolák a odmeny redakčnej rade. 

2) Údržba miestneho rozhlasu: na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. 

V roku 2015 obec prešla na trochu modernejší spôsob šírenia informácií (SMS-info) 

a do budúcna by obec chcela prejsť na viac moderný spôsob šírenia informácií. 

Napríklad: svetelné tabule, veľkoplošné obrazovky. 

 

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

 

1) Energie, voda, komunikácia: výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné. 

2) Materiál: výdavky na materiál (hrobové miesta). Na rok 2016 prišla požiadavka                  

vo výške 2.500,- € na ozvučenie cintorína. V položke materiál je už táto suma 

započítaná.  

3) Služby za prevádzku obecného pohrebiska: za prevádzkovanie a správu miestneho 

cintorína v obci. 

4) Členské poplatky: na rok 2016. V roku 2016 by obec znovu chcela vstúpiť                        

do členstva ZPOZ-u (združenie zboru pre občianske záležitosti), z tohto dôvodu                   

je členský príspevok započítaný do členských poplatkov na rok 2016.  

 

Rozpis členských poplatkov: 

- ZMOS (združenie miest a obcí Slovenska)     2.680,- € 

- ZPOZ (združenie zboru pre občianske záležitosti)    240,- € 

- MVC (malokarpatská vínna cesta)      10,- € 

- OP (združenie náčelníkov obecnej polície)     60,- € 

- ZOBO (združenie obcí za bezpečnosť občanov)     3.200,- € 

- Región SC (združenie Regiónu Senec – cestovný ruch)    6.000,- € 
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Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – Príspevky - dotácie z rozpočtu (VZN): 

 

1) Príspevky občianskym združeniam: dotácie z rozpočtu poskytnuté občianskym 

združeniam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013. 

2) Príspevky športovým klubom: dotácie z rozpočtu poskytnuté športovým klubom                  

na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013. 

3) Príspevky kultúrnym pamiatkam: dotácie z rozpočtu poskytnuté kultúrnym 

pamiatkam na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013. 

4) Príspevky cirkvám: dotácie z rozpočtu poskytnuté cirkvám na základe doručených 

žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013. 

5) Príspevky ostatné: dotácie z rozpočtu poskytnuté Penziónu POHODA a fyzickým 

osobám na základe doručených žiadosti, v zmysle VZN č. 2/2013. 

6) Dotácia starostu: mimoriadna 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: položky v rozpočte 

zatiaľ zostávajú rovnaké ako boli schválené v roku 2015, nakoľko ešte nie sú známe nové 

normatívy na rok 2016. Po zverejnení na web stránke Ministerstva financií budú tieto položky 

upravené rozpočtovým opatrením. 

 

1) Materská škola: výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v materskej škole 

Bernolákovo a na prevádzku a údržbu budovy materskej školy.  

2) Školská jedáleň a školský klub detí: prostriedky sú určené na prevádzku, údržbu 

a na mzdy a odvody pracovníkov v školskej jedálni a v školskom klube detí. Finančné 

prostriedky sú odvádzané základnej škole. 

3) Základná umelecká škola: prostriedky určené na mzdy a odvody pracovníkov 

v základnej umeleckej škole, na dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov 

a samotnú prevádzku základnej umeleckej školy.  

4) Odvod prostriedkov – dotácia ZŠ: prostriedky určené na prevádzku, údržbu,                   

na mzdy a odvody pracovníkov v základnej škole.  

5) Príspevok na odmeny – ŠJ, ŠKD, MŠ, ZUŠ: navýšenie o 10.000,- €. Ministrom 

školstva boli schválené odmeny pre pedagógov základných a stredných škôl 

mimoriadne odmeny na jedného pedagóga vo výške 100€/brutto (135€/cena práce)             

– pre ostatných zamestnancov v školstve odmenu neschválil. Na základe požiadaviek 

riaditeliek škôl je táto čiastka započítaná v rozpočte 2016, nakoľko zmenu rozpočtu 

v roku 2015 už nebolo možné urobiť. 

 

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – POHODA: 

 

1) Energie: výdavky za spotrebu elektrickej energie, vodného a stočného. Výdavky                    

sú raz ročne fakturované ZPS Pohoda, pričom sú následne refundované. 

2) Údržba: položka predstavuje výdavky na údržbu a drobné opravy budovy zariadenia 

Pohoda. 

3) Príspevky: výdavky na príspevok občanom Bernolákova umiestneným v DSS 

Bernolákovo, pričom príspevok pre jedného občana je vo výške 100,- €.  

(10 x 100,- € = 1.000,- €) 

4) Služby: bežné výdavky za revíziu výťahov, ktorá je vykonávaná 4x ročne 

(štvrťročne) a výdavky na deratizáciu v objekte. 
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Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie: 

 

1) Opatrovateľská služba: výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci 

prechodu kompetencií na obec. T.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a o úhrade za túto službu. Do tejto položky patria všetky výdavky                             

za opatrovateľskú službu. T.j. : mzdy a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho 

fondu, rôzne dohody a výdavky na nemocenské dávky. 

2) Materiál: výdavky na zakúpenie drobného materiálu pre opatrovateľskú službu. 

3) Hmotná núdza: položka zahŕňa výdavky na príspevok, resp. pomoc v hmotnej núdzi, 

ako napr.: príspevok na školské potreby, príspevok na stravovanie, atď. 

4) Štátne sociálne transfery: položka obsahuje štátne sociálne transfery pre deti 

v hmotnej núdzi. 

5) Príspevok pri narodení dieťaťa: príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise                         

do pamätnej knihy obce vo výške 70,00 € na dieťa.  

V roku 2015, v období od: 01.01.-31.10.2015 bolo narodených 72 detí a celkový 

príspevok na tieto narodené deti bol vo výške 5.040,- €. 

(72 x 70,- € = 5.040,- €). 

6) Služby – stravovanie dôchodcov: výdavky na stravovanie dôchodcov.  

7) Služby – posudky na opatrovanie: výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti 

na opatrovanie. 

8) Služby – školský autobus: položka zahŕňa výdavky na prevádzku školského 

autobusu, ktorý premáva počas školského roku. T. j.: 10 mesiacov v roku. 

 

 

 

 

Obec Bernolákovo zostavila rozpočet ako prebytkový. Celkový prebytok je rozpočtovaný 

v celkovej výške 682.020,- €. 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako záväzný 

a návrh rozpočtu na roky 2017-2018 ako nezáväzný. 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 

a berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2017-2018, uznesením číslo 7/8/2015, zo 

dňa 14.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernolákovo, 11/2015 

Vypracovali: Michaela Bubeníková, Bc. Ľubomíra Šuvadová  
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Komentár k výhľadovému rozpočtu obce Bernolákovo na roky 2017-2018: 

 

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 návrh výhľadového rozpočtu na roky 2017-2018. 

 

Predpokladaný nárast položiek rozpočtu je x 4%. 

 

Príjmová časť rozpočtu: 

 
Kapitálové príjmy:  

 

1) Príjem z predaja obecných nehnuteľností: príjmy za vysporiadanie pozemkov 

(predzáhradky) a iné. 

2) Kamerový systém: dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci. Položka sa 

nachádza aj vo výdavkovej časti rozpočtu s 5% navýšením – spoluúčasť obce. 

 

Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

1) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: výnos daní z príjmov 

fyzických osôb, poukázaných 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 nehnuteľnosti: ide o dane zo stavieb, pozemkov a bytov občanov. 

3) 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, za užívanie 

verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady.  

 

Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

1) Príjmy z vlastníctva: jedná sa o príjmy za prenájom pozemkov, za prenájom budov   

a objektov (napr.: KD, zdravotné stredisko, dom služieb, sociálne byty na Mostovej 

ulici), príjmy z prenájmu Senior a Penzión POHODA, príjem z prenájmu 2x12 b.j.,             

a vlastné príjmy z prenájmu v základnej škole (tieto príjmy sú odvádzané základnej 

škole). 

2) Administratívne a iné poplatky: správne poplatky vyberané v zmysle zákona.        

(príjem za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona, 

poplatky za vydané rybárske lístky, správne poplatky za vedenie matričnej agendy 

a taktiež poplatky za výherné hracie automaty).  

3) Pokuty a penále: poplatky vyberané za porušenie právnych predpisov. Ide napr. 

o pokuty za porušenie predpisov, pokuty vyrubené obecnou políciou, daňové pokuty 

a stavebné pokuty.  

4) Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: ide o 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 v zdravotnom stredisku 

(refundácia nákladov za energie), príjmy za služby DSS Pohoda, príjmy                              

za opatrovateľskú činnosť a ostatné príjmy. Položka ostatné príjmy sa skladá 

z viacerých podpoložiek – rozpis na druhej strane. 
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Položka ostatné príjmy sa skladá z: 

- Príjmy za predaj tovarov a služieb 

- Príjmy za deň obce 

- Príjmy za donášku obedov dôchodcom 

- Príjmy za vyúčtovanie (refundácia nákladov) 

- Príjmy za refundácie 

- Príjmy za stravné dôchodcov 

- Príjem zo sociálneho fondu 

- Príjmy z náhrad z poistného plnenia 

- Príjmy z lotérií 

- Príjmy za úroky z účtov 

- Príjmy za dividendy – BVS 

 

5) Ďalšie administratívne a  iné poplatky a platby: poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia – od firiem. 

 

Granty a transfery:  
 

1) Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. 

2) Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy a ostatné: vzdelávacie poukazy,  

príjmy za dopravné, príjem na učebnice a iné nepredpokladané príjmy. Tieto príjmy 

sú následne odvádzané ZŠ. 

3) Prenesené kompetencie – ZUŠ vzdelávacie poukazy: vzdelávacie poukazy 

poskytnuté žiakom ZUŠ. Príjmy sú odvádzané ZUŠ. 

4) Prenesené kompetencie – matrika: prenesený výkon štátnej správy na vedenie 

matrík. 

5) Zo štátneho rozpočtu – MŠ: príjmy určené na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, 

ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Príjmy sú následné 

odvádzané MŠ. 

6) Transfery ostatné: ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného 

konania, evidencie obyvateľstva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a  

starostlivosti o životné prostredie. Položka zahŕňa aj príjem za recyklačný fond. 

Transfery ostatné tvorí aj samostatná položka ostatné, ktorá sa skladá z rôznych 

príjmov zo ŠR (štátneho rozpočtu), ktoré sa však nedajú dopredu predpokladať. Tieto 

príjmy budú rozpísané pri čerpaniach rozpočtu, resp. pri zmenách rozpočtu. 
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Výdavková časť rozpočtu: 

 
Predpokladaný nárast položiek rozpočtu je x 4%. 

 

Kapitálové výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia: 

 

1) Kamerový systém: položka je z dotácie určenej na kamerový systém v roku, pričom 

vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je táto položka navýšená o 5% - 

spoluúčasť obce. V tabuľkovej časti rozpočtu sa nachádza rozpis tejto položky.  

 

Finančné operácie – splátky úverov: 

 

1) Tatra banka: splátka úveru sa znížila z dôvodu už splateného úveru, ktorý bol vzatý 

na financovanie stavby POHODA, n. o. Jeho splácanie bude ukončené v mesiaci 

február 2017. 

2) Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: 2x12 bytových jednotiek. 

3) Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB: zariadenie pre seniorov. 

 

Bežné výdavky – všeobecné verejné služby – výdavky verejnej správy: 

 

1) Mzdy a odvody: položka predstavuje mzdy a odvody za zamestnancov obecného 

úradu, starostu obce, pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných 

budov a údržbu verejných priestranstiev. 

2) Poslanci: odmeny a odvody za poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. 

3) Tovary a služby – cestovné náhrady: náhrady zamestnancom za tuzemské pracovné 

cesty (napr.: školenia). 

4) Energie, voda, komunikácia: položka zahŕňa všetky náklady na údržbu budov 

obecného úradu, domu služieb, sociálnych bytov na Mostovej ulici a centrum obce. 

 

Položka sa skladá z: 

- Výdavky na energie 

- Výdavky na vodné 

- Výdavky na stočné 

- Výdavky na poštovné 

- Výdavky na telefónne poplatky 

- Výdavky na poplatky za fax 

- Výdavky na komunikačnú infraštruktúru 

 

5) Reprezentačné výdavky starostu obce: predstavujú výdavky na pohostenie návštev 

a drobné pozornosti. 

6) Materiál: položka zahŕňa všetky výdavky na materiál nielen obecného úradu, ale 

taktiež aj pracovníkov z prevádzky vykonávajúcich drobné opravy a údržby. 

 

Položka sa skladá z: 

- Interiérové vybavenie 

- Výpočtová a telekomunikačná technika 

- Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 

- Všeobecný materiál (kancelársky papier, hygienické potreby...) 

- Knihy, časopisy, noviny 

- Pracovné odevy a obuv 

- Software a licencie  

- Reprezentačné  



14 

 

7) Dopravné: položka zahŕňa výdavky na pohonné hmoty do obecných motorových 

vozidiel (Kia, Pick Up, Fabia), ich servis, údržbu a poistenie vozidiel. 

8) Údržba: položka zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej 

techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a údržbu budov, priestorov a objektov. 

9) Nájomné za prenájom: výdavky za prenájom. Do tejto položky patrí napr. prenájom 

za fotokopírovacie stroje, prenájom uzamykateľného priečinku (P.O.Box – pošta) 

a iné prenájmy. 

10) Školenia, kurzy, semináre: výdavky sú určené na zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov. 

11) Služby: výdavková položka zahŕňa viacero položiek týkajúcich sa služieb, a to: 

 

Položka sa skladá z:  
- Konkurzy a súťaže 

- Propagácia, reklama a inzercia 

- Všeobecné služby  

- Všeobecné služby – odvoz fekálií – sociálne byty 

- Všeobecné služby – odvoz odpadu – OcÚ 

- Všeobecné služby – odvoz odpadu – DS  

- Všeobecné služby – revízie  

- Všeobecné služby – geometrické plány  

- Všeobecné služby – programy Datalan, Geodeticca 

- Všeobecné služby – správa servera OcÚ 

- Špeciálne služby 

- Špeciálne služby – audit 

- Špeciálne služby – žiadosti 

- Špeciálne služby – právne služby 

- Špeciálne služby – žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok) 

- Štúdie, expertízy, posudky 

- Poplatky a odvody 

- Poplatky a odvody – poštové poukážky 

- Stravovanie 

- Poistné 

- Prídel do SF (sociálny fond) 

- Kolkové známky  

 

12) Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru: za práce vykonané mimo 

pracovného pomeru. Patrí sem napr.: odmena za správu web stránky obce, odmeny 

kronikárovi obce a odmeny za roznášanie časopisu Bernolák.  

13) Poplatky bankám: zahŕňa poplatky bankám za vedenie a správu bežných, dotačných 

a úverových účtov. 

14) Nemocenské dávky: na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom v prípade 

PN zamestnanca. 

15) Splátky úrokov ŠFRB a Tatra banka: položky predstavujú výdavky za splácanie 

úrokov z poskytnutých úverov.  

 

Bežné výdavky – požiarna ochrana – hasiace prístroje: 

 

1) Hasiace prístroje: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 

a hadíc.  
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Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia: 

 

1) Mzdy: položka predstavuje mzdy a odvody za obecných policajtov. 

2) Tovary a služby – cestovné: náhrady príslušníkom obecnej polície za tuzemské 

pracovné cesty (napr.: školenia). 

3) Komunikácia: výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby                            

(mobil, telefón-pevná linka). 

4) Materiál: položka zahŕňa všetky výdavky na materiál. 

 

Položka sa skladá z: 

- Interiérové vybavenie 

- Výpočtová technika 

- Telekomunikačná technika 

- Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 

- Všeobecný materiál (kancelársky papier, hygienické potreby...) 

- Knihy, časopisy, noviny 

- Pracovné odevy a obuv 

- Software a licencie  

 

5) Dopravné: položka zahŕňa výdavky na pohonné hmoty do policajných motorových 

vozidiel (Dacia, Fabia), ich servis, údržbu a poistenie vozidiel. 

6) Údržba: výdavky na údržbu strojov, prístrojov a zariadení. 

7) Nájomné: výdavky na nájom zariadení. 

8) Služby: zahŕňa výdavky na školenia, všeobecné služby, služby na pripojenie na PCO, 

poplatky a odvody, stravovanie príslušníkov obecnej polície, prídel do sociálneho 

fondu a pod.  

9) Nemocenské dávky: na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom v prípade 

PN zamestnanca. 

 

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava: 

 

1) Doprava, dopravné značenia: položka zahŕňa výdavky na dopravné značenia, 

reguláciu dopravy, vybudovanie retardérov a ukľudnenie dopravnej situácie v obci.  

2) Zimná a letná údržba: zahŕňa odpratávanie snehu z hlavných ciest, chodníkov 

a verejných priestranstiev a taktiež výdavky na posypovú soľ.  

3) Opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok: výdavky na opravu a údržbu ciest, 

chodníkov, zastávok a podobne.  

4) Ostatné výdavky – materiál: položka zahŕňa výdavky na zakúpenie materiálu na 

opravy a údržby. 

  

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi: 

 

1) Odvoz a uloženie odpadu: položka zahŕňa výdavky na zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zber, 

prepravu a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov, taktiež zber 

a odvoz bioodpadu na kompostovisko. 

2) Ostatné výdavky – materiál: ide o výdavky na samolepky na smetné nádoby, 

deratizáciu v obci a obecných budovách, zakúpenie kontajnerov a papierových sáčkov 

na psie exkrementy.  
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Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami:  
 

1) Údržba a bežné výdavky na kanalizáciu: položka obsahuje bežné výdavky na 

prípadný havarijný stav kanalizácie a jej údržbu. 

2) Poistenie kanalizácie - I. a II. etapa: zahŕňa výdavky na poistenie kanalizácie I. a II. 

etapy.   

 

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí: 

 

1) Výsadba zelene a stromov: výdavky na výsadbu zelene a stromov v obci. 

2) Údržba verejnej zelene: položka zahŕňa výdavky na kosenie verejných 

priestranstiev, postreky, výdavky za prenájom plošiny určenej na orezávanie stromov 

a pohonné hmoty do kosačiek. 

3) Mzdy a odvody – údržba verejnej zelene: položka zahŕňa výdavky na mzdy 

a odvody zamestnancov. 

4) Mobiliár a ostatné výdavky: výdavky určené na zakúpenie lavičiek, košov, detských 

preliezok a hojdačiek. Ďalej sem patria výdavky na pohonné hmoty do traktora, 

výdavky na údržbu traktora, všeobecný materiál, údržbu a servis strojov (napr. 

kosačky) a výdavky na všeobecné služby. 

 

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – verejné osvetlenie: 

 

1) Elektrická energia: výdavky za elektrickú energiu. 

2) Údržba verejného osvetlenia: opravy a údržby verejného osvetlenia v obci. 

3) Vianočná výzdoba: výdavky na vianočnú výzdobu v obci, prípadné zakúpenie 

nových vianočných ozdôb. 

 

Bežné výdavky – zdravotníctvo – zdravotníctvo inde neklasifikované: Až v roku 2016 sa 

samostatne v rozpočte objavuje kategória, resp. program Zdravotníctvo. Kolónky v rozpočte 

za rok 2013,2014, 2015 sú z vyššie uvedeného dôvodu prázdne.  

 

1) Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre upratovačku v zdravotnom 

stredisku. 

2) Energie, voda: položka zahŕňa všetky výdavky na energie, ktoré predstavujú: 

elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. 

3) Materiál: predstavujú výdavky na materiál zakúpený na drobné opravy v budove 

zdravotného strediska. 

4) Opravy a údržba: položka predstavuje výdavky na opravy a údržbu priestorov 

v Zdravotnom stredisku. Suma v rozpočte na rok 2017-2018 bude presne upravená na 

základe požiadaviek od lekárov ordinujúcich v zdravotnom stredisku Bernolákovo. 

 

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

 

1) Správa ihriska a budovy: zahŕňa mzdy a odvody za správcu areálu ihriska. 

2) Energie: celkové výdavky na energie (voda, plyn, elektrika).  

3) Ostatné výdavky: položka zahŕňa výdavky na materiál, palivá, ako zdroj energie 

a výdavky na drobné údržby. 

4) Služby: výdavky na rôzne súťaže organizované v športovom areáli a  výdavky na 

stravovanie správcu areálu. 

5) Za práce vykonané mimo pracovného pomeru: predstavujú výdavky za 

upratovačku v areáli ihriska. 
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Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – kultúrne služby: 

 

1) Mzdy a odvody – kultúrny dom: mzdy a odvody za vedúceho kultúrneho domu, 

referentku kultúrneho domu a upratovačku. 

2) Mzdy a odvody – knižnica: položka zahŕňa výdavky na mzdy a odvody                                 

za pracovníčku v miestnej knižnici. 

3) Energie, voda, komunikácia: predstavuje celkové výdavky na energie (elektrická 

energia, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby.  

4) Nákup stolov: výdavky určené na nákup nových stolov v roku 2018 do kultúrneho 

domu. 

5) Nákup kníh a časopisov: bežné výdavky na zakúpenie novej literatúry do obecnej 

knižnice.  

6) Údržba a opravy: výdavková položka určená na drobné opravy a údržbu kultúrneho 

domu. 

7) Služby: položka predstavuje výdavky za všeobecné služby, odvoz odpadu, revízie, 

kontroly a taktiež sem patrí aj stravovanie pracovníkov. 

8) Kultúrne akcie a podujatia: výdavky na kultúrne podujatia, rôzne vystúpenia a 

súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou a športové 

súťaže o pohár starostu obce.  

9) Kultúrne akcie – Dni obce: výdavky na Dni obce – vystúpenia. 

10) Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru: výdavky predstavujú 

odmeny za práce vykonané mimo PP, napr.: za pomoc pri vystúpeniach, akciách, 

kultúrnych podujatiach. 

11) Nemocenské dávky: na dávky vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom v prípade 

PN zamestnanca. 

 

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

 

1) ZPOZ: výdavky na činnosť ZPOZ, odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, ošatné, 

dary pri životných jubileách občanov, dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce.  

 

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

 

1) Časopis Bernolák: výdavky na tlač časopisu Bernolák a odmeny redakčnej rade. 

2) Údržba miestneho rozhlasu: na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. Do 

budúcna by obec chcela prejsť na modernejší spôsob šírenia informácií. Napríklad: 

svetelné tabule, veľkoplošné obrazovky. 

 

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

 

1) Energie, voda, komunikácia: výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné. 

2) Materiál: výdavky na materiál (hrobové miesta).  

3) Služby za prevádzku obecného pohrebiska: za prevádzkovanie a správu miestneho 

cintorína v obci. 

4) Členské poplatky: na rok 2017-2018.  

Rozpis členských poplatkov: 

- ZMOS (združenie miest a obcí Slovenska) 2.680,- € 

- ZPOZ (združenie zboru pre občianske záležitosti) 240,- € 

- MVC (malokarpatská vínna cesta) 10,- € 

- OP (združenie náčelníkov obecnej polície) 60,- € 

- ZOBO (združenie obcí za bezpečnosť občanov) 3.200,- € 

- Región SC (združenie Regiónu Senec – cestovný ruch) 6.000,- € 
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Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – Príspevky - dotácie z rozpočtu (VZN): 

Na základe doručených žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na roky 2017-2018, budú tieto 

položky upravené. 

 

1) Príspevky občianskym združeniam: dotácie z rozpočtu poskytnuté občianskym 

združeniam na základe doručených žiadosti. 

2) Príspevky športovým klubom: dotácie z rozpočtu poskytnuté športovým klubom na 

základe doručených žiadosti. 

3) Príspevky kultúrnym pamiatkam: dotácie z rozpočtu poskytnuté kultúrnym 

pamiatkam na základe doručených žiadosti. 

4) Príspevky cirkvám: dotácie z rozpočtu poskytnuté cirkvám na základe doručených 

žiadosti. 

5) Príspevky ostatné: dotácie z rozpočtu poskytnuté Penziónu POHODA a FO na 

základe doručených žiadosti. 

6) Dotácia starostu: mimoriadna 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:  

 

1) Materská škola: výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v materskej škole 

Bernolákovo a na prevádzku a údržbu budovy materskej školy.  

2) Školská jedáleň a školský klub detí: prostriedky sú určené na prevádzku, údržbu 

a na mzdy a odvody pracovníkov v školskej jedálni a v školskom klube detí. Finančné 

prostriedky sú odvádzané základnej škole. 

3) Základná umelecká škola: prostriedky určené na mzdy a odvody pracovníkov 

v základnej umeleckej škole, na dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov 

a samotnú prevádzku základnej umeleckej školy.  

4) Odvod prostriedkov – dotácia ZŠ: prostriedky určené na prevádzku, údržbu,                   

na mzdy a odvody pracovníkov v základnej škole.  

 

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – POHODA: 

 

1) Energie: výdavky za spotrebu elektrickej energie, vodného a stočného. Výdavky sú 

raz ročne fakturované ZPS Pohoda, pričom sú následne refundované. 

2) Údržba: položka predstavuje výdavky na údržbu a drobné opravy budovy zariadenia 

Pohoda. 

3) Príspevky: výdavky na príspevok občanom Bernolákova umiestneným v DSS 

Bernolákovo, pričom príspevok pre jedného občana je vo výške 100,- €.  

(10 x 100,- € = 1.000,- €) 

4) Služby: bežné výdavky za revíziu výťahov, ktorá je vykonávaná 4x ročne 

(štvrťročne) a výdavky na deratizáciu v objekte. 

 

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba: 

 

1) Opatrovateľská služba: výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci 

prechodu kompetencií na obec. T.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a o úhrade za túto službu. Do tejto položky patria všetky výdavky za 

opatrovateľskú službu. T.j. : mzdy a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, 

rôzne dohody a výdavky na nemocenské dávky. 

2) Materiál: výdavky na zakúpenie drobného materiálu pre opatrovateľskú službu. 

3) Hmotná núdza: položka zahŕňa výdavky na príspevok, resp. pomoc v hmotnej núdzi, 

ako napr.: príspevok na školské potreby, príspevok na stravovanie, atď. 
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4) Príspevok pri narodení dieťaťa: príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do 

pamätnej knihy obce vo výške 70,00 € na dieťa.  

5) Služby – stravovanie dôchodcov: výdavky na stravovanie dôchodcov.  

6) Služby – posudky na opatrovanie: výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti 

na opatrovanie. 

7) Služby – školský autobus: položka zahŕňa výdavky na prevádzku školského 

autobusu, ktorý premáva počas školského roku. T. j. 10 mesiacov v roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernolákovo, 11/2015 

Vypracovali: Michaela Bubeníková, Bc. Ľubomíra Šuvadová             

 

            

 


