
Plnenie rozpočtu obce Bernolákovo za rok 2012:

P. PRÍJMY v Eurách: Rozpočet Skutočnosť: % plnenia:

č.: schválený:

Daňové príjmy: 1 806 530 1 726 520 95,6
1. Výnos dane z príjmu pouk.úz.samospr.: 1 318 000 1 251 194 94,9

2. Daň z nehnuteľností: 337 000 329 722 97,8

3. Dane za špecifické služby: 151 530 145 604 96,1

Nedaňové príjmy: 385 425 444 330 115,3
4. Príjmy z vlastníctva: 50 000 40 913 81,8

5. Administratívne a iné poplatky a platby: 40 000 44 479 111,2

6. Za služby domu smútku a cint.poplatky: 4 800 4 529 94,4

7. Príjmy z kultúrnej činnosti: 5 000 4 863 97,3

8. Príjmy za materské školy: 19 800 18 355 92,7

9. Príjmy za základnú umeleckú školu: 18 000 19 087 106,0

10. Príjmy za opatrovateľskú službu: 4 500 5 154 114,5

11. Príjmy za znečisťovanie ovzdušia: 240 280 116,7

12. Príjmy - pult centrálnej ochrany: 14 600 4 148 28,4

13. Príjmy za poskytnuté služby - ŠA: 520 110 21,2

14. Príspevok na opravu strechy KD: 7 500 7 500 100,0

15. Ostatné príjmy: 116 800 140 247 120,1

16. Ostatné príjmy - reklama: 93 000 144 000 154,8

17. Ostatné príjmy - granty - Dni obce: 10 665 10 665 100,0

Dotácie: 611 799 608 362 99,4

18. Dotácie na prenesené kompetencie - ZŠ: 522 249 522 249 100,0

19. Dotácia na vedenie matričnej agendy: 5 800 5 775 99,6

20. Dotácia na vých.a vzdelávanie detí v MŠ: 9 000 10 188 113,2

21. Dotácie ostatné: 74 750 70 150 93,8

    - hávaria ZŠ - výmena okien: 50 000 50 000 100,0

    - územné plán. a stav.poriadok: 5 200 5 134 98,7

    - evidencia obyvateľstva: 1 800 1 822 101,2

    - cestná dopr.a pozemné kom.: 250 251 100,4

    - starostlivosť o životné prostr.: 600 597 99,5

    - protipovodňová ochrana: 0 0 0,0

    - náučný chodník: 2 000 2 000 100,0

    - ostatné: 14 900 10 346 69,4

Príjmy bežného rozpočtu: 2 803 754 2 779 212 99,1

22. Príjem z predaja obec.nehnuteľností: 160 000 141 845 88,7

23. Dotácie: 803 000 3 000 0,4

  - dotácia - kamerový systém: 3 000 3 000 100,0
  - dotácia eurofondy - kanalizácia: 800 000 0 0,0

Príjmy kapitálového rozpočtu: 963 000 144 845 15,0

Z fondov obce: 82 834 8 056 9,7

24. Sociálny fond: 10 000 8 056 80,6

25. Rezervný fond: 72 834 0 0,0

Úvery: 890 642 865 828 97,2
26. Úver - zariadenie pre seniorov: 339 953 339 953 100,0

27. Úver - 2x12 b.j. Bernolákovo: 150 689 125 875 83,5

28. Úver - Tatra banka: 400 000 400 000 100,0

Finančné operácie: 973 476 873 884 89,8

S P O L U: 4 740 230 3 797 941 80,1



P. VÝDAVKY v Eurách: Rozpočet Skutočnosť: % plnenia:

č.: schválený:
1. Výdavky verejnej správy: 2 480 2 478 99,9

2. Kamerový systém - rozšírenie: 5 782 5 782 100,0

3. Prekládka VN Trnavská - Brusnicová 31 000 30 300 97,7

4. Výstavba - cyklochodník Bernol.-Nová Dedinka: 19 000 20 670 108,8

5. Výstavba - projekty: 0 1 293 0,0

6. Cestná doprava - chodník Gróbska: 13 290 13 290 100,0

7. Ochrana životného prostredia - kanalizácia: 876 531 165 0,0

8. Nakladanie s odpadmi: 1 080 0 0,0

9. Rozvoj bývania - 2x12 b.j.: 320 689 336 303 104,9

10. Rozvoj obcí - kosačka Starjet: 0 2 990 0,0

11. Verejné osvetlenie: 0 1 364 0,0

12. Kultúrne služby - oprava strechy: 0 15 954 0,0

13. Vysielacie vydavateľské služby - rozšírenie MR: 0 3 344 0,0

14. Vzdelávanie - MŠ: 0 1 926 0,0

15. Vzdelávanie - ZUŠ: 4 100 4 101 100,0

16. Sociálne zabezpečenie - zar.pre seniorov: 832 153 831 427 99,9

Kapitálové výdavky: 2 106 105 1 271 387 60,4

17. Výdavky verejnej správy: 497 500 586 234 117,8

18. Obrana - CO a PO: 800 564 70,5

19. Obecná polícia: 195 500 164 474 84,1

20. Cestná doprava: 41 700 37 267 89,4

21. Náučný chodník: 2 200 2 006 91,2

22. Nakladanie s odpadmi: 154 080 144 572 93,8

23. Ochrana životného prostredia - kanalizácia: 0 6 219 0,0

24. Rozvoj obcí: 22 600 24 577 108,7

25. Verejné osvetlenie: 96 800 77 374 79,9

26. Porad.a konzult.služby - monit.správy - eurof.: 10 000 4 500 45,0

27. Rekreačné a sportové služby: 31 400 33 550 106,8

28. Kultúrne služby: 87 260 72 648 83,3

29. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ: 3 900 2 423 62,1

30. Vysielacie vydavateľské služby: 16 900 12 602 74,6

31. Náboženské a iné spoločenské služby: 16 550 15 258 92,2

32. Príspevky obč.združ., nadáciam a cirkvám: 30 500 28 294 92,8

33. Výdavky na materskú školu: 342 000 284 896 83,3

34. Výdavky na základnú umeleckú školu: 181 000 167 367 92,5

35. Odvod prostr.pre ZŠ - prenesené kompetencie: 522 249 521 916 99,9

36. Odvod prostr.pre ŠJ a ŠKD - origin.kompet.: 116 500 116 500 100,0

37. Príspevok ZŠ - ostatné: 38 320 38 167 99,6

38. Školenia: 1 200 3 050 254,2

39. Sociálne zabezpečenie: 71 800 70 331 98,0

40. Sociálne zabezpečenie - zar.pre seniorov: 0 9 562 0,0

41. Úroky z úverov: 24 379 25 597 105,0

42. Pôžička - penzión Pohoda: 4 000 0 0,0

Bežné výdavky: 2 509 138 2 449 948 97,6

43. Splátka úverov: 79 087 71 677 90,6

Finančné operácie: 79 087 71 677 90,6

Výdavky spolu: 4 694 330 3 793 012 80,8

Vypracovala:  Mária Nagyová

V Bernolákove, apríl 2013



Rozbor hospodárenia obce Bernolákovo za rok 2012.       
 
Rozpočet obce za rok 2012 bol s malými odchýlkami priebežne plnený tak ako bol 
schválený, preto je v komentári je komentované plnenie príjmov a výdavkov nižšie 
alebo vyššie o 10 %.       
 

Príjmová časť rozpočtu: 
 

          Schválený rozpočet príjmov na rok 2012 sme mali vo výške 4 687 081 €, ktorý bol   
rozpočtovým opatrením č. 1 upravený o zvýšené dotácie zo štátneho rozpočtu pre ZŠ 
Bernolákovo vo výške 3 149 € a o mimoriadnu dotáciu na bežné výdavky vo výške 
50 000 € na výmenu okien v ZŠ Bernolákovo, po zvýšení bol  rozpočet v príjmovej časti   
4 740 230 €, skutočnosť za rok 2012 bola 3 797 941 €, čo je 80,1 % ročného rozpočtu (v 

uvedených príjmoch sú príjmy zo ŠR pre ZŠ Bernolákovo vo výške 638 416 €). 
 

Z toho:                                                                                          

Bežné príjmy: 
 

     Príjmy  bežného  rozpočtu  boli  rozpočtované vo výške 2 803 754 €,  skutočnosť za  
rok je 2 779 212 €, čo predstavuje plnenie na 99,1 %.  
 

     Príjmy bežného rozpočtu boli splnené tak, ako boli schválené v rozpočte s malými 
odchýlkami.  
 

      Nedaňové príjmy: 
 

  4. Príjmy z vlastníctva - za  prenájom  priestorov  obecných  nehnuteľností  bol  schválený  
      rozpočet  vo  výške  50 000 €,  skutočnosť  za  rok  2012  bola  40 913 €,  plnenie  81,8 %     
      ročného rozpočtu.   Za prenájom priestorov sme mali k 31.12.2012  pohľadávky vo výške   
      8 347,23 €.  V mesiaci  január 2013 boli niektoré  pohľadávky  uhradené,  avšak ešte stále  
      vykazujeme pohľadávky za prenájom priestorov vo výške 6 300 €.                  
  5. Administratívne a iné poplatky a platby – správne poplatky vyberané v zmysle zákona. 
      Plnenie za rok 2012 bolo 111,2 %,  t.z. že  z  rozpočtovaných  príjmov vo výške 40 000 €,   
      skutočnosť za rok 2012 bola 44 479 €. Vyššie príjmy vznikli novelou zákona o správnych                                
      poplatkoch  -  zvýšenie  správnych  poplatkov  za  rozkopávky,   poplatky  uplatňované  v   
      stavebnom  konaní  v  zmysle   zákona  o  správnych  poplatkoch  a  správne  poplatky  za      
      vedenie  matričnej agendy.      
10. Príjmy za opatrovateľskú službu - príjmy  za  poskytovanie  opatrovateľskej služby pre  
      občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc – plnenie 114,5 %.   Výška  príjmov závisí od počtu  
      opatrovaných občanov (rozpočet  4 500 €, skutočnosť 5 154 €). 
11. Príjmy za znečisťovanie ovzdušia – poplatky  vyberané v zmysle zákona o znečisťovaní  
      ovzdušia. Rozpočet 240 €, skutočnosť 280 € - plnenie 116,7 %. Plnenie je vyššie    
      z dôvodu, že nám v priebehu roka pribudli platitelia uvedeného poplatku. 
12. Príjmy za pult centrálnej ochrany – jedná  sa o poplatky za ochranu objektov,  ktoré  sú  
      napojené na obecnú políciu. Plnenie 28,4 % (rozpočet 14 600 €, skutočnosť 4 148 €).  
      Nižšie  plnenie  je  zapríčinené   tým,   že  sa  znížil   počet  objektov  napojených  na  pult  
      centrálnej ochrany a niektoré faktúry vystavené v decembri boli uhradené v januári 2013.       

13. Príjmy za poskytnuté služby v ŠA – jedná  sa  o prenájom  priestorov  pre návštevníkov  
      súkromných  športovísk,  ktoré  sú v ŠA  J.Popluhára.  Výška príjmov závisí od množstva  
      návštevníkov  a  množstva  akcií,   ktoré  sa  tu  konajú.   
15. Ostatné príjmy - rozpočet   bol  schválený  vo  výške  116 800 €,   skutočnosť 140 247 €, 
      čo  predstavuje  plnenie na 120,1 %.  V  príjmoch  sú  zahrnuté  daňové  pokuty  a  penále  
      a  pokuty  za  porušenie   predpisov  vyberané  obecnou  políciou,   príjmy za  stravovanie    

      pracovníkov obce,  príjmy za poskytovanie  služieb v zdravotnom  stredisku (upratovanie,   

      energie, vývoz odpadu), príjmy za kopírovacie služby a sponzorské  dary poskytnuté obci 



      na golfový turnaj, dni obce a iné.  Najvyššiu  položku  tvorí príjem od NDS – 66 279 € za  
      vyvlastnenie pozemkov.  

16. Ostatné príjmy – reklama – rozpočet 93 000 €,  skutočnosť 144 000 €, plnenie 154,8 %.  

      Sú to príjmy za poskytnutie reklamnej plochy počas konania Dní obce a iných kultúrnych  
      akcií organizovaných obcou a tiež za reklamu v časopise Bernolák. 
 

      Dotácie: 
 

20. Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ – rozpočet  9 000 €,  skutočnosť 10 188 €,   
      plnenie 113,2 %.  Výška  dotácie  závisí  od  počtu  5 ročných detí  navštevujúcich  MŠ  a  

      majú rok pre plnením povinnej školskej dotácie. 
 

Kapitálové príjmy: 
 

     Príjmy kapitálového rozpočtu boli v roku 2012 rozpočtované vo výške  963 000 €, 
skutočnosť za rok 2012 bola 144 845 €, čo predstavuje plnenie na 15,0 %.  
 

22. Príjem z predaja obecných nehnuteľností – rozpočet sme mali schválený vo 160 000 €,     
      skutočnosť  141 845 €,  plnenie 88,7 %.   Jedná  sa  o príjmy za predaj  pozemkov na ulici 
      Topoľový rad - 134 330 €, odpredaj pozemkov BVS – 5 530 € a vysporiadanie pozemkov                          

      – predzáhradky.    Nižšie   plnenie   rozpočtu   bolo   zapríčinené  tým,   že  sa  nepodarilo                              
      zrealizovať všetky žiadosti o vysporiadanie pozemkov – predzáhradky.   
23. Dotácia:        

      - kanalizácia - príspevok  z  euro fondov  na  výstavbu   kanalizácie v obci.   S výstavbou  
        kanalizácie (I. etapa) sa začalo  až  v  septembri 2012 a prvé platby na úhradu faktúr sme  
        dostali v marci a v apríli 2013.          
 

Finančné operácie: 
 

     Finančné  operácie   máme  v  rozpočte  schválené  vo  výške  973 476 €,  z toho:  úver  
z Tatra banky – 400 000 € a úvery zo ŠFRB – 490 642 € na dokončenie  výstavby  ZPS 
a 2x12 b.j. a prevody z fondov obce – 82 834 €. 
 

24. Prevod zo sociálneho fondu – prevod príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie a na  

      regeneráciu síl pracovníkov v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy.  
27. Úver – dostavba  2x12 b.j.  Bernolákovo  –  rozpočet 150 689 €,  skutočnosť 125 875 €,  
      plnenie 83,5 %.  Nižšie čerpanie  príjmov bolo z dôvodu,  že zostávajúce  prostriedky boli  
      preúčtované do príjmov v januári 2013. 
 
 

Výdavková časť rozpočtu: 
 

      Schválený  rozpočet  výdavkov na rok 2012 sme mali vo výške  4 687 081 €, zvýšený 
o skutočné dotácie pre ZŠ na prenesené kompetencie vo výške 7 249 €, po zvýšení bol 
rozpočet vo výdavkovej časti 4 694 330 €, skutočnosť za rok 2012 bola 3 793 012 €, čo je 
plnenie na 80,8 % ročného rozpočtu (v uvedených výdavkoch sú výdavky zo ŠR pre ZŠ 
Bernolákovo vo výške 521 916 € a 116 500 € a príspevok od obce pre ZŠ Bernolákovo vo 
výške 14 866 € na maľovanie 2 tried, zakúpenie nových lavíc do 1 triedy a na nákup 
počítačov).    
 

Kapitálové výdavky: 
 

     Výdavky kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 2 106 105 €, skutočnosť za  
rok 2012 bola 1 271 387 €, čo prestavuje plnenie na 60,4 %.  
 

  5. Výstavba – projekty – na vypracovanie projektov sme mali výdavky vo výške 1 293 €,  
      ktoré neboli rozpočtované. Boli vypracované projekty na zateplenie budovy školského  



      klubu detí a školskej jedálne a na prepoj vodovodu na mostovej ul.       

  7. Ochrana  životného  prostredia  –  kanalizácia  –  rozpočet   bol   schválený   vo  výške  
      876 531 €   na  začatie  výstavby  I. etapy  kanalizácie.  Výdavky  na  uvedenú  akciu  sme  
      v  roku 2012  nemali,  pretože  výstavba   kanalizácie  začala  až  v  septembri 2012 a prvé  
      faktúry boli uhradené až v marci a apríli roku 2013. Výdavky vo výške 165 € sú výdavky  
      za fotokopírovanie projektov. 
  8. Nakladanie s odpadmi  –  rozpočtované   boli   výdavky   vo   výške   1 080 €  na  nákup    
      veľkoobjemového kontajnera, ktorý nebol v roku 2012 zakúpený. 
10. Rozvoj obcí – bola  zakúpená  kosačka  Starjet  vo  výške  2 990 € z dôvodu,  že pôvodná  
      kosačka  Starjet  sa  pokazila  a  jej  oprava  bola  nerentabilná.  S  kúpou kosačky  nebolo  
      v rozpočte uvažované. 
11. Verejné osvetlenie – skutočné výdavky sme mali vo výške 1 364 €,  s ktorými v rozpočte        
      nebolo uvažované. Uvedené výdavky sú za rozšírenie VO na Komenského ul. (2 ks lámp)  
      a montáž VO parkoviska penziónu Pohoda.    
12. Kultúrne služby – výdavky  na  uvedenej  kapitole  predstavujú  výdavky na opravu časti  
      strechy  kultúrneho  domu vo výške 15 954 €,  s ktorou v  rozpočte  nebolo  uvažované.   
      Na  uvedenú opravu   strechy  sme  dostali  príspevok  od  firmy  Orange  a  Slovak  

      Telecom  vo  výške  7 500 € a tvoria príjmovú časť rozpočtu a z rozpočtu obce bolo  
      uhradené 8 454 €. 

13. Vysielacie vydavateľské služby – na vybudovanie miestneho rozhlasu v nových lokalit.  
      obce nebolo v rozpočte uvažované, skutočné výdavky sme mali vo výške 3 344 €.       
14. Vzdelávanie - MŠ – kapitálové výdavky  sme v rozpočte rozpočtované nemali.  Skutočné  
       výdavky  vo  výške  1 926 €  sú  výdavky  na  zakúpenie  interaktívnej tabule pre potreby  
       výchovy  a  vzdelávania  detí  predškolského veku a boli  uhradené z  dotácie na výchovu  
       a vzdelávanie.   
  
Bežné výdavky: 
 

     Schválené výdavky bežného rozpočtu na rok 2012 sme mali vo výške 2 509 138 €,                       
skutočnosť za rok 2012 bola 2 449 948 €, t.z. plnenie na 97,6 % ročného rozpočtu. 
 

17. Výdavky verejnej správy – rozpočet  bol  schválený vo výške  497 500 €,  skutočnosť za  
      rok 2012 bola vo výške 586 234 €, plnenie 117,8 %. V uvedených výdavkoch sú výdavky  
      na prevádzku  budov obce  (Dom služieb kde sídli aj obecná polícia,  zdravotné stredisko,   

      budova Obecného úrad a hospodárska budova OcÚ). Zvýšené výdavky sme mali najmä:       
      - na  spotrebu  vody  a  odvod  splaškovej  vody  z  obecných  objektov – najmä  na odvod  

        dažďových vôd z obecných komunikácií,        
      - na poštovné a telefónne poplatky,     
      - na materiálové výdavky – kancelárske potreby a  materiál  na  drobné  opravy  obecných    
        objektov,  

      - výdavky  na  opravy  a  údržbu  budov  neboli  v  roku  2012  rozpočtované ale skutočné  
        výdavky na opravy budov boli vo výške 5 546 €, 
      - na prevádzku a opravy obecných motorových vozidiel, 
      - výdavky na služby boli rozpočtované vo výške 36 854 €, skutočnosť bola 120 028 €.  
        Prekročenie   rozpočtu  bolo   najmä  za  zamestnancov   pracujúcich  na  dohody,  rôzne  
        poplatky, ktoré neboli rozpočtované,  poistenie  majetku,  kde  nám pribudlo poistenie za  
        penzión Pohoda, výdavky za uhradenú daň z príjmov za rok 2011 (reklama) – 48 000 €,  
        výdavky za poplatky bankám (neboli rozpočtované).    
18. Obrana - civilná  ochrana  a požiarna  ochrana – rozpočet  800 € na odmenu skladníka  
      materiálu  PIO a  na zakúpenie  nových  hasiacich  prístrojov do obecný budov,  skutočné   
      výdavky na boli vo výške 564 € na výmenu a opravu hasiacich prístrojov, plnenie 70,5 %.  
      Odmena skladníka nebola vyplácaná, pretože o sklad PIO sa stará pracovníčka obce. 
19. Obecná polícia – rozpočet   na  mzdy  a  odvody  za  obecných   policajtov,   výdavky  na   

      prevádzku a materiálové vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov bol vo 



      výške 195 500 €, skutočnosť 164 474 € - plnenie 84,1 %. Úspora rozpočtu bola z dôvodu,    
      že  sa  znížil stav OP z 10 na 9,  čo znížilo  náklady  na  mzdy,  materiálové  zabezpečenie  
      a tiež bola úspora na pohonných hmotách.  
20. Cestná doprava – rozpočet bol schválený vo výške  41 700 €  na  zabezpečenie  dopravn. 

      značenia  obce,  opravu a  údržbu  miestnych  komunikácií (výtlky)  a opravu  chodníkov,  
      skutočnosť 37 267 € - plnenie na 89,4 %.  Nižšie  plnenie  rozpočtu bolo z dôvode, že na  
      dopravné  značenie  miestnych  komunikácií  bola  oproti  rozpočtu  10 000 €  skutočnosť    
     4 906 €.                  

25. Verejné osvetlenie – na spotrebu elektrickej energie, správu, údržba  a  opravy verejného  
      osvetlenia  a  vianočnú   výzdobu    obce   bol   schválený   rozpočet  vo  výške   96 800 €,   
      skutočnosť za  rok  2012 bola  77 374 €,  plnenie 79,9 %. Úspora  rozpočtu vznikla najmä    
      úsporou spotreby elektrickej  energie na VO,  kde  oproti rozpočtu 69 000 € boli skutočné  
      náklady vo výške 49 986 €.                

26. Poradenské a konzultačné služby – monitorovacie  správy  na  euro  fondy – rozpočet  
      bol  schválený  vo  výške  10 000 €,   skutočnosť  4 500 €,   plnenie 45,0 %.   V  uvedenej  

      položke  sú  zahrnuté  výdavky  na  monitorovaciu  správu  za  centrum  obce v roku 2012   

     a výdavky na poradenské a konzultačné služby počas výstavby centra obce.  

28. Kultúrne služby – rozpočet na správu,  údržbu a prevádzku  kultúrneho  domu a knižnice  
      bol schválený vo výške 87 260 €,  skutočnosť za rok 2012 bola 72 648 €,  plnenie 83,3 %.  

      Úspora na výdavkoch  vznikla  najmä  na  mzdy a odvody v kultúrnom  dome,  pretože na  
      upratovanie  kultúrneho  domu sme  mali upratovačku  pracujúcu na dohodu a taktiež sme  
      mali nižšie výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí.       
29. Ostatné kultúrne služby – výdavky  na  činnosť  ZPOZ -  odmeny  pre  účinkujúcich  pri  
      obradoch  a  ošatné,  dary  pri  životných  jubileách  občanov  (90 ročný a viac),  dary  pri   
      zápisoch do pamätnej  knihy  obce.  Schválený rozpočet 3 900 €,  skutočnosť za  rok 2012  

      bola 2 423 € - plnenie 62,1 %.  Čerpanie  rozpočtu  závisí  od počtu  jubilantov a od počtu  
      zápisov novonarodených detí do pamätnej knihy obce.          

30. Vysielacie vydavateľské služby – rozpočet   na   tlač   časopisu   „Bernolák“  a   odmeny  

      redakčnej  rade  a  výdavky na prevádzku a údržbu  miestneho  rozhlasu boli schválené vo  

      výške 16 900 €, skutočnosť bola 12 602 € - plnenie 74,6 %.  Nižšie plnenie rozpočtu bolo  

      z dôvodu nižších výdavkov na opravu a údržbu MR, kde oproti schválenému rozpočtu  vo   

      výške 13 000 €  bolo skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2012 vo výške 8 180 €. 
33. Výdavky na MŠ  –  rozpočet   na  mzdy  a  odvody  pracovníkov v MŠ,   na  prevádzku a  
      údržbu  budovy  MŠ bol  schválený  vo výške 342 000 €,  skutočnosť za rok 2012 bola vo  

      výške 284 896 €,  plnenie rozpočtu 83,3 %.  Nižšie plnenie  rozpočtu  vzniklo úsporou na  
      mzdy a odvody  za  zamestnancov MŠ  (dlhodobá  PN 1 učiteľky a viacero  kratších PN –  

      zastupovanie bolo riešené formou odmien za zastupovanie) a úsporou za spotrebu energií  
      a za materiálové výdavky.      
37. Príspevok obce ZŠ – ostatné – v uvedených výdavkoch sú zahrnuté výdavky na výmenu  
      okien v ZŠ a ŠKD a príspevky pre ZŠ  na  maľovanie 2 tried,  na zakúpenie  nových lavíc  
      do 1 triedy a príspevok na zakúpenie počítačov do počítačovej triedy.          
38. Školenia  – oproti  rozpočtovaným  výdavkom  vo výške 1 200 €  bola  skutočnosť za rok  
      rok  2012   3 050 €,  čo  predstavuje  plnenie  na  254,2 %.    Vysoké  prekročenie  plnenia  
      rozpočtu bolo zapríčinené väčším počtom účastí na školeniach pre zamestnancov obce.   
43. Splátky úverov – rozpočet  bol  schválený  vo  výške  79 087 €,  skutočnosť  za rok 2012  
      bola 71 677 €, plnenie 90,6 %.  Z uvedenej  sumy boli splátky úverov pre ŠFRB 49 453 €  
      a pre Tatra banku 22 224 € 

 

 

Bernolákovo, apríl 2013 

 

Vypracovala: Mária Nagyová 


