
Plnenie rozpočtu obce Bernolákovo za I. polrok 2014:

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

č.: schválený:

Daňové príjmy: 1 973 132 1 085 895 55,0
1. Výnos dane z príjmu pouk.úz.samospr.: 1 400 000 700 841 50,1

2. Daň z nehnuteľností: 385 000 223 223 58,0

3. Dane za špecifické služby: 188 132 161 831 86,0

Nedaňové príjmy: 624 350 464 401 74,4
4. Príjmy z vlastníctva: 100 000 33 868 33,9

5. Administratívne a iné poplatky a platby: 55 000 21 023 38,2

6. Za služby domu smútku a cint.poplatky: 5 000 1 840 36,8

7. Príjmy z kultúrnej činnosti: 6 000 3 712 61,9

8. Príjmy za materské školy: 20 000 11 710 58,6

9. Príjmy za základnú umeleckú školu: 20 000 14 353 71,8

10. Príjmy za opatrovateľskú službu: 5 000 4 250 85,0

11. Príjmy za znečisťovanie ovzdušia: 350 366 104,6

12. Príjmy - pult centrálnej ochrany: 10 000 6 396 64,0

13. Ostatné príjmy: 403 000 366 883 91,0

za porušenie predpisov: 10 386

za služby - zdravotné stredisko: 0

príjem za stravovanie (zamestn., dôchod.): 11 935

príjem z náhrad poistného: 3 722

príjem z výťažkov lotérií a stávkových hier: 404

úroky z účtu: 2 744

ostatné: 337 692

Dotácie: 689 830 356 707 51,7

14. Dotácie na prenesené kompetencie - ZŠ: 560 000 298 645 53,3

15. Dotácia na vedenie matričnej agendy: 5 900 2 912 49,4

16. Dotácia na vých.a vzdelávanie detí v MŠ: 12 000 6 185 51,5

17. Dotácie - kanalizácia - 1. a 2. etapa 43 000 33 780 78,6

18. Dotácie ostatné: 68 930 15 185 22,0

    - územné plán. a stav.poriadok: 5 100 5 271 103,4

    - evidencia obyvateľstva: 1 800 935 51,9

    - cestná dopr.a pozemné kom.: 250 245 98,0

    - starostlivosť o životné prostr.: 600 531 88,5

    - protipovodňová ochrana: 51 180 0 0,0

    - ostatné: 10 000 8 203 82,0

      - z toho:

        - recklyčný fond: 0

        - chránená dieľňa: 1 339

        - ostatné: 6 864

Príjmy bežného rozpočtu: 3 287 312 1 907 003 58,0

19. Príjem z predaja obec.nehnuteľností: 30 000 1 856 6,2

20. Dotácie: 4 251 000 1 264 490 29,7

  - dotácia - kamerový systém: 6 000 0 0,0

  - dotácia - cyklochodník: 760 000 0 0,0
  - dotácia eurofondy - kanalizácia: 3 485 000 1 264 490 36,3

Príjmy kapitálového rozpočtu: 4 281 000 1 266 346 29,6

Z fondov obce: 260 557 180 0,1

21. Sociálny fond: 0 180 0,0

22. Rezervný fond: 260 557 0 0,0

Finančné operácie: 260 557 180 0,1

S P O L U: 7 828 869 3 173 529 40,5



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

č.: schválený:
1. Výdavky verejnej správy: 46 600 1 596 3,4

2. Obecná polícia - kamerový systém: 6 300 0 0,0

3. Obecná polícia - nové motorové vozidlo: 12 790 15 909 124,4

4. Výstavba - cyklochodník Bernol.-Nová Dedinka: 790 000 0 0,0

5. Cestná doprava - merače rýchlosti: 5 000 0 0,0

6. Cestná doprava - chodník a park. Železničná ul.: 20 000 19 961 99,8

7. Ochrana životného prostredia - kanalizácia: 4 000 000 1 331 348 33,3

    - kanalizácia - I.etapa: 1 916 250 777 998 40,6

    - kanalizácia - II. etapa: 1 743 000 553 045 31,7

    - naviac práce - obec: 340 750 305 0,1

8. Vzdelávanie - MŠ - úprava dvora: 5 000 0 0,0

9. Vzdelávanie - MŠ - umývačka riadu: 3 500 0 0,0

10. Základná škola - konvektomat pre ŠJ: 14 000 14 000 100,0

Kapitálové výdavky: 4 903 190 1 382 814 28,2

11. Výdavky verejnej správy: 564 960 263 154 46,6

12. Obrana - CO a PO: 1 200 0 0,0

13. Obecná polícia: 198 400 81 642 41,2

14. Cestná doprava: 38 500 6 768 17,6

15. Nakladanie s odpadmi: 160 190 70 082 43,7

16. Protipovodňová ochrana: 53 880 0 0,0

17. Ochrana životného prostredia - kanalizácia: 50 500 37 481 74,2

18. Rozvoj obcí: 31 250 9 176 29,4

19. Verejné osvetlenie: 96 800 47 104 48,7

20. Bývanie a obč.vybav.- monit.správy - centrum: 5 000 0 0,0

21. Rekreačné a športové služby: 24 100 20 030 83,1

22. Kultúrne služby: 88 400 40 145 45,4

23. Ostatné kultúrne služby - ZPOZ: 5 200 262 5,0

24. Vysielacie vydavateľské služby: 17 700 2 304 13,0

25. Náboženské a iné spoločenské služby: 19 530 13 701 70,2

26. Príspevky obč.združ., nadáciam a cirkvám: 53 900 22 975 42,6

27. Výdavky na materskú školu: 350 000 139 752 39,9

28. Výdavky na základnú umeleckú školu: 190 000 79 969 42,1

29. Odvod prostr.pre ZŠ - prenesené kompetencie: 560 000 305 646 54,6

30. Odvod prostr.pre ŠJ a ŠKD - origin.kompet.: 121 500 63 945 52,6

31. Príspevok ZŠ - ostatné: 47 300 18 038 38,1

32. Oprava strechy budovy ŠKD a ŠJ: 20 000 21 499 107,5

33. Školenia: 1 800 1 408 78,2

34. Sociálne zabezpečenie: 102 200 34 486 33,7

Bežné výdavky: 2 802 310 1 279 567 45,7

35. Splátka úverov: 143 369 71 766 50,1

Finančné operácie: 143 369 71 766 50,1

Výdavky spolu: 7 848 869 2 734 147 34,8
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Komentár k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 2014:      
 
 

     V komentári plnenie rozpočtu obce Bernolákovo za I. polrok 2014 je komentované 
plnenie príjmov a výdavkov nižšie alebo vyššie o 10 %.          

                                                                                               
                                                                                             

Príjmová časť rozpočtu: 
 

     Schválený  rozpočet  príjmov na rok  2014  máme  vo  výške  7 828 869 €,  skutočnosť 
za I. polrok 2014 je 3 173 529 €, čo je 40,5 % ročného rozpočtu. Z toho: 

 

Bežné príjmy: 
 

     Príjmy  bežného  rozpočtu  máme  rozpočtované vo výške 3 287 312 €,  skutočnosť za 
I. polrok je 1 907 003 €, čo predstavuje plnenie na 58,0 %.  
 

     Príjmy  bežného  rozpočtu  sa  priebežne  plnia  tak,   ako  boli  schválené  v  rozpočte 
s malými odchýlkami. 
 
 

Daňové príjmy:  

 1. Výnos  dane  z  príjmov  poukázaný  územnej  samospráve  –  výnos   daní  z   príjmov   
  fyzických  a  právnických  osôb  z  Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní  
  miest  a obcí.  Z  výnosu  dane  obec  financuje  aj  výdavky  na  materskú  školu,  školskú     

  jedáleň, školský klub detí, základnú  umeleckú školu a opatrovateľskú službu.     
 2. Daň z nehnuteľností – zo  stavieb,  pozemkov a z  bytov  občanov a právnických osôb na      

     území obce. 

 3. Dane za špecifické služby – dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach. 

     Rozpočet schválený vo výške 188 132 €, skutočnosť za I. polrok je 161 831 € - plnenie            

     76,7 %.  Prekročenie vzniklo zúčtovaním dane za odvoz komunálneho odpadu, ktoré 

     museli byť zaplatené do konca januára. Ostatné poplatky sú vyberané postupne.  
 

Nedaňové príjmy: 
 4. Príjmy  z   vlastníctva  –  príjmy  za  prenájom  priestorov  v  zdravotnom  stredisku,   

      v  dome  služieb,    prenájom   priestorov  na  Trnavskej ul.  (bývalá DP),    príjmy za  

      prenájom  penziónu  a za  prenájom nájomných bytov a iné prenájmy. Nízke plnenie  
      rozpočtu je zapríčinené zmenou nájomnej zmluvy a tým,  že výška  platieb je závislá  
      od počtu ubytovaných klientov. za  neziskovú  organizáciu   
      Senior Pohoda je podľa zmluvy o prenájme závislé od počtu ubytovaných klientov. 

 5. Administratívne a iné poplatky a platby – správ. poplatky vyberané v zmysle zákona. 
     Plnenie je 38,2 %,  t. z. že z rozpočtovaných  príjmov  vo  výške 55 000 €,  skutočnosť  
     za I. polrok je 21 023 €. Prevažnú časť príjmov tvoria správne  poplatky za povolenia    

     za  prevádzkovanie   výherných   hracích   automatov,   ktoré  sa  dávajú   každý  rok     

     v decembri, z toho dôvodu je v tejto položke nízke plnenie. 

 6. Za služby domu smútku – schválený  rozpočet  na rok 2014 je 5 000 €,  skutočnosť za    

     I. polrok je  1 840 €,  plnenie 36,8 %.  Uvedené  príjmy sa nedajú  predvídať,  pretože    
     ich výška závisí od počtu obradov konaných v dome smútku.  
 7. Príjmy z kultúrnej činnosti – za prenájom  priestorov v kultúrnom dome,  za príjmy  
     z koncertov a vystúpení  konaných v kultúrnom dome a členské poplatky z knižnice –            

     plnenie je  61,9 % (rozpočet 6 000 €, skutočnosť 3 712 €).  Vyššie  plnenie je z dôvodu       

     vyšších príjmov za príležitostný prenájom priestorov kultúrneho domu.       

 8. Príjmy za materské školy – poplatky vyberané v zmysle schváleného VZN za pobyt detí  
     v MŠ.  
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 9. Príjmy za základnú umeleckú školu – poplatky  vyberané v zmysle schváleného VZN  
      za záujmové vzdelávanie detí.  Schválený  rozpočet je vo výške 20 000 €,  skutočnosť   
      za I. polrok 14 353 € – plnenie 71,8 %. Vysoké plnenie je zapríčinené tým, že poplat.  
      sú vybraté za 6 mesiacov školského roka, v 2. polroku budú  príjmy za školné v ZUŠ  

      vyberané iba za 4 mesiace. 
10. Príjmy za opatrovateľskú službu – príjmy  za  poskytovanie  opatrovateľskej  služby   
      pre občanov,  ktorí sú odkázaní na pomoc.  Rozpočet  je  schválený vo výške 5 000 €,  
      skutočnosť 4 250 € – plnenie 85,0 %.  Výška  príjmov sa nedá  určiť presne,  pretože  
      závisí od počtu opatrovaných občanov. 
11. Príjmy za znečisťovanie ovzdušia – poplatky vyberané v zmysle  zákona za znečisťovanie  
      ovzdušia.                
12. Príjmy za pult centrálnej ochrany – jedná sa o poplatky za ochranu  objektov,  ktoré  
      sú napojené na obecnú políciu. Plnenie 64 % - rozpočet 10 000 €, skutočnosť 6 396 €.  

      Vyššie plnenie je z dôvodu, že máme vyšší počet objektov napojených na PCO. 
13. Ostatné príjmy – príjmy za porušenie predpisov, za služby poskytované zdravotnom   

      stredisku  (upratovanie, energie, odvoz odpadu),  príjmy za poskytovanie stravy  pre   
      zamestnancov a  dôchodcov  obce,  príjmy z  náhrad  poistného  (za odcudzený alebo   
      poškodený  majetok  obce),   príjmy  z  výťažkov   lotérií  a  stávkových   hier,  úroky  
      z obecných účtov, dary poskytnuté obci,  za prenájom hrobových miest na miestnom  
      cintoríne na 10 rokov a iné výdavky. Vysoké plnenie je z dôvodu vyššieho príjmu za  
      prenájom  hrobových  miest  (rozpočet 40 000 €,  skutočnosť 58 000 €)  a  príjem  od   
      NDS za výrub stromov.                                
 

Dotácie: 
14. Dotácia na prenesené kompetencie zo štátu na obec – ZŠ.          

15. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. 
16. Dotácia  pre  MŠ na výchovu  a  vzdelávanie  detí ,  ktoré  majú  jeden  rok  pred  plnením  
      povinnej školskej dochádzky. 
17. Dotácia na bežné výdavky na výstavbu kanalizácie v obci – I. aj II. etapa. Rozpočet  
      máme schválený vo výške 43 000 €, skutočnosť 33 780 €, plnenie 78,6 %.  
18. Dotácie ostatné – prenesený  výkon  štátnej  správy na úseku výstavby a dopravy, na    

      úseku  evidencie  obyvateľstva,  životného  prostredia,  na  protipovodňovú  ochranu   

      obce,  chránenú dielňu,  na stravovanie a školské pomôcky  pre sociálne odkázaných  
      žiakov ZŠ a iné.  Nízke  plnenie je z dôvodu,  že obec v tomto roku  nedostala dotáciu  
      na protipovodňovú ochranu. 
 

Kapitálové príjmy: 
 

Príjem z predaja obecných nehnuteľností: 
21. Príjem z predaja obecných  nehnuteľností  –  v  rozpočte  boli  schválené   príjmy  za  
      vysporiadanie pozemkov – predzáhradky. Materiály za predaj uvedených pozemkov          

      sa spracovávajú. 
 

Dotácia – euro fondy:  

    1. Kanalizácia - príspevok z euro fondov na výstavbu I. a II. etapy kanalizácie v obci. 

    2. Kamerový systém -  dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci – žiadosti  
        o dotácie sa ešte spracovávajú. 
    3. Cyklochodník - dotácia na vybudovanie cyklotrasy – Bernolákovo – Nová Dedinka  

        – žiadosti o dotáciu sa spracovávajú. 

 

 

 

 

 



 3 

 

Výdavková časť rozpočtu: 
 

      Schválený  rozpočet  výdavkov na rok 2014  máme vo výške  7 848 869 €, skutočnosť 
za I. polrok je 2 734 147 €, plnenie  34,8 %.      
 

Kapitálové výdavky: 
 

     Výdavky kapitálového rozpočtu máme schválené vo výške 4 903 190 €, skutočnosť za 
I. polrok 2014 je 1 382 814 €, čo prestavuje plnenie 28,2 %.    
 
 

Všeobecné verejné služby: 
  1. Výdavky verejnej správy – rozpočet je schválený vo výške 46 600 € na rekonštrukciu                                                          
      kotolne v budove  OcÚ,   na  nákup  malej  dodávky  pre  potreby  obce a na výmenu  

      telefónnej ústredne na Obecnom úrade.  Skutočnosť  za  I. polrok  2014 je 1 596 € za  
      kúpu mzdového   softwaru  z  dôvodu   ukončenia   zmluvného  vzťahu  s  doterajším  
      dodávateľom mzdového softwaru. 
      Zostávajúce výdavky nebudú realizované.  
 

Verejný poriadok a bezpečnosť: 
  2. Obecná polícia  –  kamerový systém – výdavky  na  rozšírenie  kamerového  systému   

      v obci – dotácia + príspevok obce  –  rozpočet je  schválený  vo  výške 6 300 €,  keďže       
      žiadosti o dotáciu neboli ešte vyhodnotené, akcia nebola zatiaľ realizovaná.   
  3. Obecná polícia – nové motorové  vozidlo  –  rozpočet  na nákup  nového  motorového  
      vozidla pre  Obecnú políciu  máme  schválený  vo  výške 12 790 €,  skutočné výdavky  
      15 909 €, plnenie 124,4 %. 
 

Ekonomická oblasť:          

  4. Výstavba – na výstavbu  cyklochod.  Bernolákovo – Nová Dedinka  máme  schválený        

      rozpočet 790 000 €. Žiadosť o dotáciu z prostriedkov EU ešte nebola schválená. 
  5. Cestná doprava - merače rýchlosti – kúpa zatiaľ nebola realizovaná. 

  6. Cestná doprava  –  v rámci  rozpočtu  schváleného  vo  výške  20 000 €   na  výstavbu                                          

      chodníka  na  Železničnej ulici bolo vybudované  aj  parkovisko.  Skutočné  čerpanie  

      rozpočtu 19 961 €, plnenie 99,8 %. 
              

Ochrana životného prostredia: 
  7. Nakladanie s odpadovými vodami – schválený rozpočet  na  vybudovanie  splaškovej  
      kanalizácie  v  obci  máme vo  výške  4 000 000 €. Rozpočet  sa  priebežne  plní podľa  
      schválených žiadostí o platbu.    
 

Vzdelávanie: 
  8. Materská škola – rozpočet schválený  vo výške 5 000 €  na úpravu  dvora MŠ – akcia  

      bude realizovaná v 2. polroku 2014. 

  9. Materská škola – rozpočet je  schválený  vo  výške 3 000 €  na  zakúpenie  umývačky   

      riadu pre MŠ – umývačka riadu bude zakúpená v 2. polroku 2014. 
10. Základná škola – príspevok pre ZŠ na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ.   
 

 

Bežné výdavky: 
 

Všeobecné verejné služby: 
11. Výdavky verejnej správy: 

- výdavky na geometrické plány na usporiadanie pozemkov, ktoré sa nepredávajú,               
        - výdavky  na  údržbu  budov obecného  úradu,  domu služieb a hospodárskej budovy pri  
           OcÚ  a  zdravotného strediska – revízne správy, pravidelný servis  a  prehliadky kotlov  

           a iné, 
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        - reprezentačné výdavky na pohostenie návštev a drobné pozornosti,       
        - výdavky na mzdy a  odvody   administratívnych  pracovníkov  obce,  starostu  obce a  
           pracovníkov  obce   vykonávajúcich  drobné  opravy   a   údržbu   obecných   budov a  
           verejných   priestranstiev,   v  mzdách   je   zahrnuté  aj  odstupné   pre  starostu  obce  
           a  odchodné   pre   zástupcu    starostu  obce,   odmeny  za  práce  vykonávané   mimo  

           pracovného  pomeru,  povinný  prídel  do  sociálneho  fondu,  odmeny  pre poslancov   

           obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva, 

        - výdavky verejnej správy: 
        - telefónne poplatky,   
        - poštovné,   
        - poplatky za internet a správu softwaru a počítačovej siete, 

        - materiálové výdavky (čistiace a kancelárske potreby), 
        - príspevok na stravovanie pre pracovníkov obce,                        

        - výdavky   na   prevádzku  a  údržbu   motorových   vozidiel  (Fabia, PICK UP),   na  

          povinné a havarijné poistenie vozidiel, 
          - výdavky na poistenie obecného majetku, 

- ostatné výdavky ako sú:  
  - výdavky na údržbu strojov a zariadení obce,       
  - výdavky na nákup počítačového vybavenia OcÚ,  
  - poplatky bankám za vedenie účtov, 
  - na ochranné a pracovné pomôcky pre robotníkov obce, 

            - výdavky na odborné publikácie a časopisy,    
            - audítorské služby a iné nepredvídané výdavky,  

            - splátky úrokov za poskytnutie úveru zo ŠFRB a z Tatra banky.  
 

Obrana:      

12. Obrana – CO a PO  –  rozpočet  je  schválený vo výške 1 200 € na odmenu skladníka  
      materiálu  PIO a na  kontrolu a zakúpenie  nových  hasiacich  prístrojov  do  obecný   

      budov. Kontrola a výmena hasiacich prístrojov bude urobená v mesiaci september.              
 

Verejný poriadok a bezpečnosť: 
13. Obecná polícia – mzdy a odvody za obecných policajtov, výdavky na prevádzku a mater. 

      vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov.  
 

Ekonomická oblasť: 
14. Cestná doprava  –  schválený   rozpočet  máme  vo  výške  38 500 €  na  zabezpečenie  
      dopravného    značenia   obce,   na   vybudovanie   retardérov  a  čistenie   miestnych  
      komunikácií   od   nánosov  a  odpratávanie    snehu  z  hlavných  a  vybraných  MK,   

      chodníkov a verejných  priestranstiev,  oprava  miestnych  komunikácií. 
      Skutočnosť za I. polrok 2014 je  6 768 €,  plnenie 17,6 %.  Nízke plnenie je z dôvodu, 
      že s  opravou  MK  sa  mohlo  začať až  po  ukončení  výstavby kanalizácie. 
     

Ochrana životného prostredia: 
15. Nakladanie s odpadmi  -  zber,   preprava   a   zneškodňovanie   komunálneho  odpadu  a 

      drobného  stavebného  odpadu –  VZN  o  odpadoch,   zber,   preprava  a  zneškodňovanie                                                                              
      veľkokapacitných  a  nebezpečných  odpadov  a  zber a odvoz  bioodpadu  na spracovanie  

      na kompostovisko, zakúpenie kontajnerov SEPO, výdavky na deratizáciu. 
16. Protipovodňová ochrana obce – pokračovanie protipovodňovej ochrany obce – akcia     

      nebude v tomto roku realizovaná.                

17. Ochrana životného prostredia – kanalizácia - bežné výdavky na externý  manažment  
      a monitorovacie  správy.  Schválený rozpočet  50 500 €,  skutočnosť 37 481 €, plnenie  
      74,2 %. Jedná sa o výdavky z euro fondov, výšku plnenia nemôžeme ovplyvniť. 
          

Bývanie a občianska vybavenosť: 
18. Rozvoj obcí  –  rozpočet  na  kosenie   verejnej  zelene,  ošetrenie  a  výsadbu   zelene,  

      čistenie verejných priestranstiev  máme  rozpočtovaný vo výške 31 250 €, skutočnosť  
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      je 9 176 € - plnenie  30,6 %.  Nižšie plnenie rozpočtu z dôvodu,  že faktúry za kosenie   
      verejných priestranstiev v obci prišli až v mesiaci júl a august. 

19. Verejné osvetlenie – výdavky  na  spotrebu  elektrickej  energie, správu, údržbu a opravy  

      verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce. 
20. Bývanie a občianska vybavenosť – monitorovacie správy na euro projekty - centrum  

      Obce a cyklochodník. Monitorovacie správy budú vypracované až v 2. polroku 2014.     
 

Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 
21. Rekreačné a športové služby - výdavky na správu, prevádzku a údržbu  futbalového    

      ihriska a  prevádzkovej budovy – rozpočet  24 100 €,  skutočnosť  20 030 €  -  plnenie  

      83,1 %.  Vysoké   plnenie  na  uvedenej  kapitole  je  z  dôvodu  nákladov  na  opravu  
      prevádzkovej budovy na ihrisku a vyšších výdavkov na spotrebu elektrickej energie.   

22. Kultúrne služby:     
  - výdavky  na   mzdy  a  odvody  za  vedúcu  kultúrneho  domu  a  upratovačku  a  dohody   

    o vykonaní práce,  
  - údržba a prevádzka kultúrneho  domu – elektrika,  plyn,  vodné,  stočné  a  nepredvídané  
    opravy budovy KD,                       

  - výdavky na  kultúrne a športové podujatia  a  súťaže  organizované  v  obci, ocenenia pri  

        súťažiach  organizovaných  obcou,  športové  turnaje  o pohár  starostu  obce  a  výdavky  

        na účasť na mimoobecných súťažiach,  

      - výdavky   na   usporiadanie   Dní  obce  v  prípade    zabezpečenia   príjmov  -  grantov –  

         na financovanie,  

      - nákup stolov do kultúrneho domu 

      - ostatné  výdavky  -  poštovné,  revízie   zariadení,   rôzne   materiálové  výdavky,  nákup  
        stolov, oprava bufetu - kuchynky a iné nepredvídané výdavky,                                               

  - výdavky na mzdu a odvody za pracovníčku knižnice, nákup kníh a časopisov, doplnenie 

    modulu ku knižničnému programu 

23. 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  5 200 €,  skutočnosť za        
      I. polrok je 262 € - plnenie 5,0 %. Čerpanie rozpočtu závisí od počtu jubilantov a od  

      počtu zápisov novonarodených detí do pamätnej knihy obce.                  

24. Vysielacie vydavateľské služby - rozpočet  na  tlač  časopisu   „Bernolák“  a  odmeny  
      redakčnej  rade  a   výdavky  na   prevádzku  a  údržbu   miestneho  rozhlasu  máme  
      schválený vo výške 17 700 €, skutočnosť  je  2 304 € - plnenie  13,0 %.  Nízke  plnenie       

      z dôvodu,  že na opravy a údržbu miestneho rozhlasu máme problém s dodávateľom   

      prác. 
 

25. Náboženské  a  iné  spoločenské  služby  –  výdavky   za  služby   za   prevádzkovanie  
      obecného  pohrebiska,   výdavky  na  údržbu  a  opravy   Domu  smútku,   budovanie  

      nových  hrobových  miest  a  členské  poplatky  ZPOZ  a  ZMOS,  združenie  obcí  za      

      bezpečnosť občanov,  poplatok SOZA a iné máme  rozpočtované  vo výške  19 530 €,  
      skutočnosť za I. polrok  13 701 €, plnenie 70,2 %.  Vyššie plnenie vzniklo uhradením  
      členského poplatku  Oblastnej organizácie cestovného ruchu – región Senec, ktorého  
      sa obec stala členov v tomto roku.  

26. Príspevky občianskym združeniam, nadácia a cirkvám (VZN):   
      -  príspevky  pre občianske  združenia  –  na  činnosť  a podané  projekty  od  občianskych  
         združení a organizácií,  
      - športové kluby, 
      - kultúrne pamiatky. 
 

        Vzdelávanie: 

  27. Výdavky na materskú školu -  na  mzdy a odvody  pracovníkov  v MŠ  a na prevádzku  
        a údržbu budovy MŠ. 



 6 

28. Výdavky na základnú umeleckú školu - prostriedky na mzdy a odvody za  pracovníkov  
      ZUŠ, dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov pre ZUŠ a na prevádzku  ZUŠ.  

29. Odvod prostriedkov pre základnú školu – na  prevádzku,  údržbu,  na  mzdy  a  odvody   

  pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy. 

30. Odvod  prostriedkov  pre  ŠJ  a  ŠKD –  prostriedky  na  prevádzku,  údržbu  a na mzdy   

      a odvody pracovníkov v ŠKD a ŠJ –  finančné prostriedky sú odvádzané ZŠ.  

31. Príspevok ZŠ – ostatné: 
      - príspevok na nákup 2 ks PC – riaditeľ + mzdy, 
     - príspevok na opravy budov starej aj novej ZŠ,  
     - príspevok ZŠ  –  ostatné  požiadavky  (maľovanie 2 tried  + chodby  nová  a stará ZŠ,  
       dokončenie výmeny osvetlenia),   
     - príspevok na maľovanie a vybavenie triedy ŠKD, 
     - príspevok na maľovanie ŠJ.     
32. Oprava strechy budovy ŠKD a ŠJ – jedná sa o dotáciu z roku 2013 (december).  

33. Školenia -  výdavky na zvyšovanie kvaklifikácie.          
 

Sociálne zabezpečenie: 
34. Opatrovateľská služba rozpočet na výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v  
      rámci   prechodu  kompetencií  na  obec  a ostatné  výdavky  –  príspevok  na  stravovanie   
      dôchodcov,  príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise  do pamätnej  knihy  obce vo výške  
      70 € na dieťa,  výdavky na vypracovanie  posudkov pre žiadosti na opatrovanie,  rozpočet  
      máme   schválený   vo  výške  102 200,  skutočnosť je 34 486 € - plnenie  33,7 %.   Výška  
      výdavkov  závisí  od  počtu  opatrovaných  občanov  a  počtu  stravujúcich  sa  dôchodcov    
      (príspevok na stravovanie).               
 

Finančné operácie: 

 

35. Splácanie úverov – poskytnutých zo ŠFRB a z Tatra banky. 

 

 

 

             Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2014 na 

vedomie uznesením 22/3/2014 zo dňa 23. 9. 2014. 

 

                                                                                                       Ing. Ľubomír  P o ó r  
                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

                                                                                                     

 


