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Komentár k zmene rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015: 
 

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 zmenu rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bol aktualizovaný podľa 

skutočného čerpania. 

 

Legenda: 

Schválený rozpočet 

Návrh zmeny rozpočtu 

Čerpanie rozpočtu 

Poskytnuté príspevky a členské 

      

                                                                                    

 

Príjmová časť rozpočtu: 
 

Kapitálové príjmy:  

 

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

(predzáhradky) a iné. 

2) Dotácia na kamerový systém: nebude v roku 2015 realizovaná z dôvodu 

neposkytnutia dotácie. 

3) Dotácia na cyklochodník Bernolákovo – Nová Dedinka: príjmy na vybudovanie 

cyklochodníka na trase Bernolákovo – Nová Dedinka. Dotácie budú obci poskytnuté    

v celkovej výške 745 480,20 €, na základe zmluvy s Ministerstvom 

pôdohospodárstva. V návrhu zmeny rozpočtu je uvedená presná suma zo zmluvy. 

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

za rok 2014. Položky sa nachádzajú aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 

5) Prístavba k Materskej škole: príjmy poskytnuté na vybudovanie prístavby 

k Materskej škole. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Ministerstva školstva SR, 

pričom je potrebné ich použiť do decembra 2016. 

6) Prístavba k Základnej škole: príjmy poskytnuté z Ministerstva školstva SR, pričom 

je potrebné tieto finančné prostriedky použiť do augusta 2016. 

 

Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

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

fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec, 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 vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach. 

Navýšenie, teda zmena sa objavila v položke komunálny odpad - a to o 13 000,- €. 

 

133 013 za komunálne odpady: 147 000 160 000,00 
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Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

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

a objektov, príjmy z prenájmu Senior a Penzión POHODA a iné prenájmy. Zmena 

rozpočtu sa objavila v položkách príjmov za prenájom Senior a Penzión POHODA, 

z prenájmu 2x12 b.j. a z prenájmu ZŠ. Príjmy základnej školy sa započítavajú                           

aj do výdavkovej časti rozpočtu, do položky vzdelávanie – Základná škola. 

 

212 003 z prenájmu PENZIÓN a SENIOR POHODA: 31 800 34 500,00 

212 003 z prenájmu 2x12 b.j.  0 16 500,00 

212 003 z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ 0 8 750,00 

 

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

Ide o 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. Zmena sa objavila v položke 

správne poplatky, kde ide o navýšenie o 5 000,- €. 

 

212 003 správne poplatky (matrika, stav. kon.) 40 000 45 000,00 

 

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

za služby domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy z kultúrnej činnosti,                        

za opatrovateľskú službu, za pult centrálnej ochrany, za materskú školu, základnú 

umeleckú školu, príjem za výrub stromov, príjem za prevod prostriedkov sociálneho 

fondu a ostatné príjmy. Zmeny nastali v časti príjem z kultúrnej činnosti, príjmy                 

za opatrovateľskú činnosť, v položke ostatné príjmy a v položke ostatné príjmy                     

za výrub stromov. 

Príjem z kultúrnej činnosti bol znížený o 3 000,- €. 

Príjem z opatrovateľskej služby bol znížený o 2 000,- €. 

Ostatné príjmy boli navýšené o 67 000,- €. (rozpis – tabuľka č. 1) 

Ostatné príjmy za výrub stromov boli navýšené o 6 600,- €. (rozpis – tabuľka č. 2) 

 

223 001 príjmy z kultúrnej činnosti: 6 000,00 3 000,00 

223 001 príjmy za opatrovateľskú službu: 7 000,00 5 000,00 

 

tabuľka č. 1 – ostatné príjmy: 

Ostatné príjmy: 33 000,00 100 000,00 

Blokové pokuty 2 900,00 

Príjmy za predaj tovarov a služieb 12 100,00 

Za služby – ZS  6 500,00 

Príjmy za deň obce 8 300,00 

Vyúčtovania  1 200,00 

Za služby – DSS 12 600,00 

Donáška obedov – dôchodci 400,00 

Za stravné – dôchodci 12 900,00 

Úroky z účtov 20,00 

Príjem z lotérií 1 300,00 

Dividendy - BVS 12 600,00 

Príjmy z náhrad z poistného plnenia 4 000,00 

Príjem z refundácie  7 000,00 

Príjem zo sociálneho fondu 0,00 



3 

 

tabuľka č. 2 – ostatné príjmy za výrub stromov 

Ostatné príjmy: 21 900,00 28 500,00 

Výrub stromov – NDS (Národná diaľničná spoločnosť) 21 900,00 

Výrub stromov - Starland 6 600,00 

 

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

ovzdušia. Položka ostáva v rozpočte nezmenená.  

 

Granty a transfery:  
 

1) Na prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec. Položka ostáva nezmenená.  

2) Na prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy a ostatné: položka 

v rozpočte sa skladá z viacerých podpoložiek. (tabuľka č. 1) 

 

tabuľka č. 1 – prenesené kompetencie ZŠ na vzdelávacie poukazy a ostatné: 

Prenesené kompetencie ZŠ: 0,00 16 812,00 

Vzdelávacie poukazy 10 590,00 

transfery - dotácie, učebnice, dopravné 6 222,00 

 

3) Na prenesené kompetencie – matrika: prenesený výkon štátnej správy na vedenie 

matrík. Položka bola navýšená o sumu 100,- €. (tabuľka č. 2) 

 

tabuľka č. 2 – prenesené kompetencie - matrika: 

312 012 Prenesené kompetencie - matrika: 6 000,00 6 100,00 

 

4) Zo štátneho rozpočtu - na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ: pre deti, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Položka v rozpočte ostáva 

nezmenená.  

5) Na vzdelávacie poukazy ZUŠ: na zakúpenie vzdelávacích poukazov, pre školský rok 

2015/2016. Položka v rozpočte ostáva bez zmeny. 

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

a dopravy, na úseku evidencie obyvateľstva a životného prostredia. Položka zahŕňa     

aj príjem za recyklačný fond, ktorý bol obci poskytnutý vo výške 1 000,- € a príjem           

z Bratislavského samosprávneho kraja, vo výške 10 473,50- € - na nižšie uvedené 

v tabuľke č. 1. Položka na vzdelávací program (počítače a projektor pre ZŠ) sa 

presúvajú do výdavkov pre základnú školu na originálne kompetencie a položka 

vybavenie tried v MŠ sa presúva do výdavkov na originálne kompetencie pre 

materskú školu. Transfery ostatné tvorí aj samostatná položka ostatné, ktorá zahŕňa 

nasledovné údaje (tabuľka č. 2). Táto položka bola znížená o sumu 2 000,- €. 

 

tabuľka č. 1 – BSK 

Úrad BSK: 0,00 10 473,50 

Knižný fond: 1 000,00 

Vzdelávací program (počítače a projektor pre ZŠ): 2 400,00 

Vybavenie tried v Materskej škole: 4 000,00 

Krajšie a čistejšie v Bernolákove – revitalizácia obce: 3 073,50 
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tabuľka č. 2 – ostatné  

Ostatné:  10 000,00  8 000,00 

Granty na kanalizáciu 1 100,00 

Hmotná núdza – príspevky na stravu 40,00  

Chránená dielňa  2 100,00 

ROEP – register obnovenia evidencie pozemkov 2 200,00 

Referendum  1 200,00 
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Výdavková časť rozpočtu: 
 

 

Kapitálové výdavky:  
 

1) Nákup traktora: v tejto veci komunikujeme s pánom Koberom.  

2) Kamerový systém: rozšírenie kamerového systému v obci nebude v roku 2015 

realizované z dôvodu neposkytnutia dotácie. 

3) Kanalizácia I. a II. etapa: výdavky na kanalizáciu budovanú v obci ešte v roku 

2014. Položka je navýšená o spoluúčasť obce. 

4) Projekty: položka v rozpočte ostáva nezmenená. Táto rozpočtová položka zahŕňa 

výdavky na projektové dokumentácie, zameriavacie práce a iné. Výdavky sú určené 

na projekty pre materskú a základnú školu v Bernolákove. 

5) Cyklochodník Bernolákovo – Nová Dedinka: rozpočtová položka bola navýšená, 

ako v príjmovej časti, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Vo výdavkoch je presne 

uvedená suma zo zmluvy (t.j. 786 996,- € - celkové náklady na výstavbu 

cyklochodníka), pričom táto suma bola znížená o výdavky vo výške 9 936,- € 

na projektové dokumentácie, ktoré boli robené ešte v roku 2012. 

6) Prístavba k Základnej škole Bernolákovo: nakoľko k dnešnému dňu nie sú známe 

presné výdavky na realizáciu stavby, zostáva táto položka v rozpočte nezmenená. 

Výška výdavkov bude upravená po poskytnutí úveru, resp. po ukončení VO na výber 

dodávateľa. 

 

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 verejných priestranstiev. 

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

3) Odmeny za práce vykonané mimo PP: za práce vykonané mimo pracovného 

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

4) Prevádzka a údržba budov: položka zahŕňa všetky náklady na údržbu budov 

obecného úradu, zdravotného strediska, domu služieb, sociálne byty na Mostovej ulici 

a centrum obce. Do tejto rozpočtovej položky patria výdavky na energie, vodné, 

stočné, poštovné, telefónne poplatky, poplatky za fax, revízie  a komunikačnú 

infraštruktúru. (rozpísané v tabuľke č. 1) 

 

tabuľka č. 1 – prevádzka a údržba budov 

Prevádzka a údržba budov: 56 500,00 

Energie (plyn, elektrická energia) 29 500,00 

Vodné, stočné 4 500,00 

Poštové a telekomunikačné služby 10 300,00 

Komunikačná infraštruktúra 3 500,00 

 

5) Geometrické plány: výdavky na geometrické plány. Položka v rozpočte ostáva 

nezmenená.  

6) Reprezentačné výdavky starostu: predstavujú výdavky na pohostenie návštev 

a drobné pozornosti. 

7) Školenie, semináre, kurzy: výdavky sú určené na zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov.  

8) Špecifické služby – žiadosť o NFP: žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
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9) Ostatné výdavky verejnej správy: položka zahŕňa výdavky na prevádzku,                          

ako napr.: pohonné hmoty do motorových vozidiel, poistné, údržba, telefónne 

poplatky, poštové a telekomunikačné služby, materiálové vybavenie (hygienické, 

čistiace a kancelárske potreby, výpočtová technika, atď.). Nakoľko v účtovníctve nie 

sú rozpočtované  podpoložky správne, budú tieto podpoložky upravené podľa 

skutočnej potreby. Výška rozpočtu zostáva nezmenená. Presný rozpis položiek sa 

nachádza nižšie v tabuľke č. 1 – ostatné výdavky verejnej správy: 

 

tabuľka č. 1 – ostatné výdavky verejnej správy: 

Ostatné výdavky verejnej správy:  80 000,00 

Cestovné náhrady  350,00 

Výpočtová technika 330,00 

Všeobecný materiál 6 300,00 

Knihy, časopisy, noviny 1 200,00 

Pracovné odevy a obuv 1 000,00 

Reprezentačné výdavky 100,00 

Licencie  150,00 

Dopravné – palivo KIA, Pick UP, Fabia 1 400,00 

Dopravné – servis Pick UP, KIA 750,00 

Dopravné – poistenie áut 970,00 

Údržba výpočtovej techniky 1 900,00 

Údržba prevádzkových strojov 1 200,00 

Údržba objektov 70,00 

Nájomné za objekty 10,00 

Nájomné za prevádzkové stroje 1 700,00 

Konkurzy a súťaže 190,00 

Propagácia a marketing 1 200,00 

Všeobecné služby 13 900,00 

Špeciálne služby 4 900,00 

Poplatky a odvody  120,00 

Poplatky bankám – za vedenie účtov 4 000,00 

Stravovanie  4 100,00 

Poistné  5 400,00 

Prídel do sociálneho fondu 1 600,00 

Kolkové známky 120,00 

Na nemocenské dávky 740,00 

Referendum  1 200,00 

 

10) Splátky úrokov ŠFRB a Tatra banka: položka predstavuje výdavky za splácanie 

úrokov z poskytnutých úverov. Výdavky na splátky úrokov boli znížené podľa reálnej 

výšky úrokov. 

 

Bežné výdavky – obrana – civilná ochrana: 

 

1) Odmena skladníka CO: odmena skladníka materiálu PIO – prostriedky 

individuálnej ochrany. 

 

Bežné výdavky – obrana – hasiace prístroje: 

 

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

a hadíc.  
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Bežné výdavky – požiarna ochrana – Dobrovoľný hasičský zbor Bernolákovo 

 

1) Dobrovoľný hasičský zbor Bernolákovo: nakoľko v obci Bernolákovo vznikol 

Dobrovoľný hasičský zbor je potrebné zahrnúť výdavky na ich činnosť do rozpočtu 

obce.  

 

príspevok DHZ Bernolákovo 0,00 2 000,00 

 

Bežné výdavky – verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia: 

 

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

2) Prevádzka obecnej polície: položka zahŕňa výdavky na prevádzku,                          

ako napr.: pohonné hmoty do motorových vozidiel, poistné, údržba, telefónne 

poplatky, poštové a telekomunikačné služby, materiálové vybavenie (hygienické, 

čistiace a kancelárske potreby). Nakoľko v účtovníctve nie sú rozpočtované  

podpoložky správne, budú tieto podpoložky upravené podľa skutočnej potreby. Výška 

rozpočtu zostáva nezmenená. Presný rozpis položiek sa nachádza nižšie v tabuľke                      

č. 1 – prevádzka OP: 

 

tabuľka č. 1 – prevádzka obecnej polície: 

Cestovné náhrady 100,00 

Poštové a telekomunikačné služby 500,00 

Interiérové vybavenie 20,00 

Všeobecný materiál 780,00 

Licencie  140,00 

Dopravné – Fabia, Dacia 2 900,00 

Dopravné – servis áut 1 700,00 

Dopravné – poistenie áut 540,00 

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov 580,00 

Všeobecné služby 450,00 

Poplatky a odvody 70,00 

Stravovanie  1 500,00 

Prídel do sociálneho fondu 650,00 

Na nemocenské dávky 80,00 

 

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. 

Položka v rozpočte ostáva nezmenená.  

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: Rozpočet navrhujeme zvýšiť 

o 10 000,- €, nakoľko plánujeme vybudovať komunikáciu na Potočnej ulici. Zahŕňa 

výdavky na opravu ciest a chodníkov na Komenského ulici pred Materskou školou, 

opravu na ulici Gaštanová alej, opravu pre vstupom do cintorína, konca Potočnej ulice 

a opravu chodníka na Trnavskej ulici.  

 

oprava miestnych komunikácií a chodníkov: 48 000 58 000,00 
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4) Ostatné výdavky: položka v rozpočte ostáva nezmenená a predstavuje výdavky                  

na drobný materiál zakúpený na drobné 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: ide o výdavky na samolepky na smetné nádoby, deratizáciu v obci 

a obecných budovách a zakúpenie kontajnerov. 

 

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

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

etapy.  Položka v rozpočte bola znížená o 10 200,- €. Položka bola upravená podľa 

skutočnej ceny za poistenie kanalizácie, ktorá bola poistená začiatkom roku 2015. 

 

poistenie kanalizácie - I. a II. etapa 12 000 1 800,00 

 

2) Monitorovacie správy za europrojekty: bežné výdavky na monitorovacie správy. 

Položka bola v rozpočte znížená o 3 000,- €. 

 

monitorovacie správy za europrojekty: 5 000 2 000,00 

 

3) Údržba kanalizácie: položka obsahuje bežné výdavky na prípadný havarijný stav 

kanalizácie a jej údržbu. 

 

údržba kanalizácie 0 3 000,00 

  

4) Energie: položka obsahuje výdavky za spotrebu elektrickej energie. Všetky náklady 

budú refundované Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Položka sa nachádza                

aj v príjmovej časti rozpočtu a je zahrnutá v ostatných príjmoch – tabuľka č. 1-ostatné 

príjmy. 

 

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí: 

 

1) Mobiliár: položka zahŕňa výdavky na zakúpenie lavičiek a košov, detských preliezok 

a hojdačiek. 

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

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

priestranstiev, postreky, výdavky za plošinu na orezávanie stromov a pohonné hmoty 

do kosačiek. Rozpis sa nachádza nižšie v tabuľke č. 1 – údržba verejnej zelene. 

 

tabuľka č. 1 – údržba verejnej zelene. 

PHM – kosačky 1 300,00 

Kosenie v obci 9 200,00 

Postreky stromov a rastlín 2 100,00 

Orezávanie stromov 1 000,00 
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4) Ostatné výdavky: položka predstavuje výdavky na pohonné hmoty do traktora, 

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

(napr.: kosačky) a výdavky na všeobecné služby. Rozpis položiek na nachádza nižšie 

v tabuľke č. 2 – ostatné výdavky. 

 

tabuľka č. 2 – ostatné výdavky: 

PHM – traktor  1 000,00 

Údržba – traktor  70,00 

Údržba strojov a prístrojov 250,00 

Všeobecný materiál 1 300,00 

Všeobecné služby 200,00 

 

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. 

4) Monitorovacie správy za europrojekty: bežné výdavky na monitorovacie správy. 

Položka bola znížená o 3 000,- €. 

 

monitorovacie správy za europrojekty: 5 000 2 000,00 

 

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: zahŕňajú náklady na údržbu prevádzkových strojov a prístrojov, 

palivá, ako zdroj energie, výdavky na stravovanie, odmeny za vykonávanie 

mimopracovného pomeru, výdavky na súťaže a iné nepredvídané výdavky. Položka                                   

bola v rozpočte navýšená o 3 000,- €. 

 

ostatné výdavky: 4 000 7 000,00 

 

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) Nákup stolov: výdavky na nákup stolov do kultúrneho domu.  

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

knižnice.  

5) Kultúrne akcie a podujatia: výdavky na kultúrne podujatia a rôzne vystúpenia 

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

súťaže o pohár starostu obce.  

6) Prevádzka a údržba budov: predstavuje celkové výdavky na energie (elektrická 

energia, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby a taktiež údržba 

prevádzkových strojov a prístrojov.  
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7) Ostatné výdavky: zahŕňajú materiál na prevádzku strojov a prístrojov, všeobecný 

materiál, reprezentačné, nájomné za prevádzkové stroje a prístroje, stravovanie 

zamestnancov kultúrneho domu a výdavky na nemocenské dávky.  

 

tabuľka č. 1 – ostatné výdavky 

Ostatné výdavky: 5 000,00 

Materiál na prevádzku strojov a zariadení 660,00 

Všeobecný materiál 1 100,00 

Reprezentačné  200,00 

Nájomné za prevádzkové stroje a prístroje 30,00 

Stravovanie 600,00 

Na nemocenské dávky 200,00 

 

8) Dni obce: výdavky na Dni obce – vystúpenia. 

 

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. 

 

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

 

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

cintorína v obci. 

2) Prevádzka a údržba domu smútku a cintorína: výdavky na všeobecný materiál, 

palivá, ako zdroj energie a celkové výdavky na energie (elektrická energia, vodné, 

stočné).  

3) Členské poplatky:  viď nižšie, tabuľka č. 2 – členské poplatky. Položka však                   

bola v rozpočte znížená o 3 000,- €, nakoľko už sú v roku 2015 všetky členské 

poplatky uhradené a viac úhrad nebude. 

 

tabuľka č. 2 – členské poplatky 

ZMOS 250,00 

MVC  10,00 

OP (združenie náčelníkov obecnej polície) 70,00 

ZOBO (združenie obcí za bezpečnosť občanov) 2 040,00 

Región SC 6 070,00 

ZSZ (združenie za separovaný zber) 650,00 

 

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

 

1) Občianské združenia: ktorým boli v roku 2015 poskytnuté dotácie z rozpočtu 

 

MS SČK – Červený kríž 300,00 

Klub dôchodcov 800,00 

Spolok záhradkárov 500,00 
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ZO SZPB – Zväz protifašistických bojovníkov 300,00 

ZRPŠ Školáčik 1 200,00 

Prístav 800,00 

RZ pri MŠ Bernolákovo 1 500,00 

Občianské združenia celkom: 5 400,00 

 

2) Športové kluby: ktorým boli v roku 2015 poskytnuté dotácie z rozpočtu 

 

ŠK Bernolákovo 18 000,00 

ŠK Vatek 2 800,00 

ŠK Aquatica 1 000,00 

OZ HBK-07 (hokejbal) 1 000,00 

Športové kluby celkom: 22 800,00 

 

3) Cirkev a kultúrne pamiatky: ktorým boli v roku 2015 poskytnuté dotácie z rozpočtu 

 

Hrad Čeklís (kultúrne pamiatky) 3 500,00 

Združenie záchrany kultúrnych pamiatok (kultúrne pamiatky) 1 400,00 

Rímskokatolícka cirkev (cirkev), projekt: detský letný tábor 1 200,00 

Rímskokatolícka cirkev (cirkev), projekt: zateplenie sakristie 3 300,00 

Cirkev a kultúrne pamiatky celkom: 9 400,00 

 

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. Položka v rozpočte 

bola navýšená o dotáciu určenú na vybavenie tried, ktorá bola poskytnutá z BSK vo 

výške 4 000,- € a o transfer zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie detí rok pred 

povinnou školskou dochádzkou, vo výške 12 000,- €. Celkové výdavky sú teda vo 

výške 386 000,- €. 

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. Položka bola taktiež v rozpočte 

navýšená z dôvodu prepočítaných normatívov a transferu na vzdelávacie poukazy. 

Celkové výdavky sú vo výške 258 537,83 €. 

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

na mzdy a odvody pracovníkov v základnej škole. Položka bola v rozpočte navýšená 

o 27 962,00 €. Táto položka sa skladá z vlastných príjmov, ktoré sú z prenájmu ZŠ, 

z príjmov na vzdelávacie poukazy a z príjmov poskytnutých z BSK. Viď príjmovú 

časť rozpočtu, tabuľka č. 1 – prenesené kompetencie ZŠ na vzdelávacie poukazy 

a ostatné a tabuľku č. 1 – BSK. Celkové výdavky s navýšením o vlastné príjmy sú vo 

výške 685 962,- €. 

5) Údržba školských zariadení – základná škola, školský klub detí, školská jedáleň: 
a) V budove novej základnej školy v Bernolákove je vyčerpaných 14 000,- € na 

opravy, maľovanie a údržbu.  

      V budove starej základnej školy v Bernolákove je vyčerpaných 8 500,- € na       

      opravy, výmenu okien, rekonštrukcie. Z tohto dôvodu bol základnej škole znížený    

      rozpočet z pôvodných 55 000,- € na 35 000,- €.  
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b) Údržba školských zariadení – vybavenie kuchyne v materskej škole: nakoľko 

sa táto položka v rozpočte na rok 2015 nenachádzala a je potrebné vybaviť 

a zariadiť kuchyňu v materskej škole, tak sa táto položka objavila v zmene 

rozpočtu na rok 2015 a to vo výške 30 000,- €.  

 

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 mzdy a odvody                              

za opatrovateľky, stravovanie opatrovateliek  a výdavky na nemocenské dávky.  

2) Stravovanie – dôchodci: položka predstavuje výdavky na stravovanie dôchodcov. 

3) Hmotná núdza - dotácie: výdavky na dávky v hmotnej núdzi, ako napríklad 

príspevok na stravovanie, príspevok na školské potreby. 

4) Všeobecné služby – posudky na opatrovanie: výdavky na vypracovanie posudkov 

pre žiadosti na opatrovanie. 

5) Iné výdavky: položka zahŕňa výdavky na prevádzku školského autobusu, príspevok 

pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70,00 € na dieťa, 

pozornosti pre jubilantov obce pri zápise do pamätnej knihy obce a príspevky                        

pre sociálne odkázaných občanov. 

6) Ostatné výdavky – Penzión POHODA: položka zahŕňa výdavky na príspevok 

občanom Bernolákova umiestneným v DSS vo výške 100,00 € na občana, výdavky           

na drobné opravy a výdavky na energie, ktoré sa následne refundujú (vzhľadom 

k situácií, že elektrická energia a voda sú písané na obec). Refundácia prebehne 

v roku 2016 na základe vyúčtovacích faktúr od dodávateľov za energie. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo zmenu rozpočtu obce 

Bernolákovo na rok 2015, uznesením číslo 12/7/2015, zo dňa 5.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernolákovo, 10/2015 

Vypracovali: Michaela Bubeníková, Bc. Ľubomíra Šuvadová             

 


