
Schválený rozpočet obce Bernolákovo na rok 2014:

Por.  BEŽNÉ PRÍJMY Schválený Z toho: Z toho:

čís.: v Eurách: rozpočet:

1. Daňové príjmy: 1 973 132
1. Výnos dane z príjmov pouk.

    územnej samospráve: 1 400 000 1 400 000

2. Daň z majetku: 385 000

    - daň z nehnuteľností: 385 000

3. Dane za špecifické služby: 188 132

    - za psa: 9 000

    - za hracie automaty: 132

    - za ubytovanie: 20 000

    - za užívanie verejného priestr.: 3 000

    - za komunálne odpady: 156 000

2. Nedaňové príjmy: 624 350
1. Príjmy z vlastníctva: 140 000

    - prenájmy obecných nehnuteľností: 40 000

    - prenájom penzión: 30 000

    - prenájom nájomných bytov: 30 000

    - prenájom hrobových miest - 10.rokov: 40 000

2. Administr.a iné poplatky: 55 000

    - správne popl.(matrika,stav.kon.): 40 000

    - správne popl.(výh.hracie prístr.): 15 000

3. Popl.z nepriem.a náhod.

    predaja a služieb: 429 000

    - služby domu smútku a cint.popl: 5 000

    - príjmy z kultúrnej činnosti: 6 000

    - príjmy za materské školy: 20 000

    - príjmy za zákl.umeleckú školu: 20 000

    - príjmy za opatr.službu: 5 000

    - príjmy - pult centr.ochrany: 10 000

    - ostatné príjmy: 363 000

4. Ďalšie administr.poplatky: 350

    - za znečisťovanie ovzdušia: 350

3. Dotácie: 689 830
1. Dotácia na prenes.kompet.(ZŠ): 560 000 560 000

2. Dotácia na ved.matr.agendy: 5 900 5 900

3. Dot. na vých.a vzdel.detí v MŠ: 12 000 12 000

4. Dot. kanalizácia - I. a II. etapa: 43 000 43 000

5. Dotácie ostatné: 68 930

    - územné plán. a stav.poriadok: 5 100

    - evidencia obyvateľstva: 1 800

    - cestná dopr.a pozemné kom.: 250

    - starostlivosť o životné prostr.: 600

    - protipovodňová ochrana: 51 180

    - ostatné: 10 000

BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 3 287 312 3 287 312 3 287 312



Por. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Schválený Z toho: Z toho:

čís.: v Eurách: rozpočet:

1. Príjem z predaja obecných

nehnuteľností: 30 000 30 000 30 000

3. Dotácie: 4 251 000
1. Kanalizácia - I. etapa - eurof. 1 825 000 1 825 000

2. Kanalizácia - II. etapa - eurof. 1 660 000 1 660 000

3. Dotácia - kamerový systém - OP: 6 000 6 000

4. Dotácia - cyklochodník: 760 000 760 000

KAPIT.PRÍJMY spolu: 4 281 000 4 281 000 4 281 000

Por. FINANČNÉ OPERÁCIE: Scghválený Z toho: Z toho:

čís.: v Eurách: rozpočet:

1. Prostriedky z roku 2013: 260 557
  - prevod prostriedkov z roku 2013 253 577 253 577

  - prevod prostriedkov z RF: 6 980 6 980

FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: 260 557 260 557 260 557

PRIJMY CELKOM: 7 828 869 7 828 869 7 828 869



Por. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Z toho:

čís. v Eurách: rozpočet:

   1. Všeobecné verejné služby:

1. Výdavky verejnej správy: 46 600 46 600

    - rekonštrukcia kotolne OcÚ + prevádzka: 30 000

    - nákup malej dodávky pre potreby obce: 12 000

    - telefónna ústreňa - OcÚ: 4 600

2. Verejný poriadok a bezpečnosť: 19 090
1. Obecná polícia: 19 090

    - kamerový systém: 6 300

    - motorové vozidlo pre OP: 12 790

3. Ekonomická oblasť: 815 000

1. Cestná doprava: 815 000

    - cyklochodník Bernol. - N.Dedinka 790 000

    - výstavba chodníka - Železničná ul.: 20 000

    - merače rýchlosti: 5 000

4. Ochrana životného prostredia: 4 000 000
1. Nakladanie s odpad.vodami: 4 000 000

    - kanalizácia - I.etapa: 2 200 000

    - kanalizácia - II. etapa: 1 800 000

5. Vzdelávanie: 22 500
1. Materská škola: 8 500

    - úprava dvora MŠ: 5 000

    - umyváčka riadu do MŠ: 3 500

2. Základná škola:  14 000

    - konvektomat pre ŠJ: 14 000

KAPIT.VÝDAVKY spolu: 4 903 190 4 903 190 4 903 190



Por. BEŽNÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Z toho:

čís. v Eurách: rozpočet:

1. Všeobecné verejné služby: 564 960
1. Výdavky verejnej správy: 564 960

    - mzdy a odvody: 385 000

    - poslanci obecného zastupiteľstva: 4 000

    - odmeny za práce vyk.mimo prac.pomeru: 7 000

    - prev.a údržba budov OcÚ,dom.sl., 55 000

    - geometrické plány: 1 500

    - revízie (plyn,elektrika,komíny,kotly): 1 500

    - reprezentačné výdavky starosta: 1 200

    - žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 1 000

    - výdavky verejnej správy: 80 000

    - splátky úrokov - ŠFRB: 12 660

    - splátky úrokov - Tatra banka: 16 100

2. Obrana: 1 200
1. Civilná ochrana: 200

    - odmena skladníka CO: 200

2. Požiarna ochrana: 1 000

    - hasiace prístroje 1 000

3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 198 400
1. Obecná polícia: 198 400

    - mzdy a odvody: 163 000

    - prevádzka OP: 28 000

    - pracovné odevy: 7 400

4. Ekonomická oblasť: 38 500
1. Cestná doprava: 38 500

    - dopravné značenie + retardéry: 10 000

    - zimná údržba a iné výdavky: 2 000

    - ostatné výdavky: 1 500

    - oprava miest.komunikácií: 25 000

5. Ochrana život.prostredia: 264 570
1. Nakladanie s odpadmi: 160 190

    - odvoz a uloženie odpadu: 156 000

    - kontajnery SEPO: 1 990

    - ostatné výdavky: 2 000

    - deratizácia: 200

2. Nakladanie s odpad. vodami: 50 500

    - monitor. správy za europrojekty: 5 000

    - kanalizácia I. a II. etapa - bežné výd. 45 500

3. Protipovodňová ochrana: 53 880

    - dotácia: 51 180

    - príspevok - obec: 2 700

6. Bývanie a obč.vybavenosť: 133 050
1. Rozvoj obcí: 31 250

    - údržba verejnej zelene: 16 150

    - výsadba zelene: 5 700

    - mobiliár: 2 300

    - ostatné výdavky: 7 100

2. Verejné osvetlenie: 96 800

    - elektrická energia: 70 000

    - údržba VO: 24 500

    - vianočná výzdoba: 2 300

3. Bývanie a občianská vybavenosť: 5 000

    - monitor. správy na europrojekty - centrum: 5 000



7. Rekr., kultúra., nábož.: 208 830
1. Rekr.a športové služby: 24 100

    - správa ihriska a budovy (mzdy spr.,upr.): 8 800

    - energie: 12 000

    - ostatné výdavky: 3 300

2. Kultúrne služby: 88 400

    - mzdy a odvody: 22 500

    - údržba a prev.kult.domu: 20 000

    - kultúrne a športové akcie: 27 000

    - nákup stolov: 2 400

    - ostatné výdavky: 3 800

    - knižnica - mzdy a odvody: 11 100

    - nákup kníh a časopisov: 1 600

3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 5 200 5 200

4. Vysielacie vydavat.služby: 17 700

    - vydávanie časopisu: 4 700

    - údržba miestneho rozhlasu: 13 000

5. Nábož. a iné spoloč.služby: 19 530

    - služby za prevádzk.obec.pohrebiska: 4 800

    - údržba a prev.domu smútku a cintorína: 2 000

    - členské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné): 8 860

    - čl.popl.- združ.obcí za bezpeč.občanov: 3 870

6. Prísp.obč.združ.,nad.a cirkv.(VZN): 53 900

    - občianske združenia: 14 700

    - športové kluby: 31 500

    - kultúrne pamiatky: 7 700

8. Vzdelávanie: 1 270 600
1. Prostriedky na orig.kompetencie: 661 500

   - materská škola: 350 000

   - školská jedáleň: 63 000

   - školský klub detí: 58 500

   - základná umelecká škola: 190 000

2. Odvod prostr. - dotácia ZŠ: 560 000 560 000

3. Vzdel.nedefin.podľa úrovne (škol.): 1 800 1 800

4. Údržba škol.zariadení: 47 300

    - nákup 2ks počítačov - riaditeľ+PAM: 1 300

    - opravy ZŠ - stará aj nová: 30 000

    - príspevok ZŠ - ostatné: 10 000

    - malovanie+vybavenie triedy ŠKD: 5 000

    - malovanie ŠJ: 1 000

9. Sociálne zabezpečenie: 102 200
1. Opatrovateľská služba: 54 800 54 800

2. Prísp. umiest. občan. Bernolákova v DSS 12 000 12 000

3. Ostatné výdavky: 35 400

    - výdavka na prevádz. výdajne stravy: 23 000

    - hmotná núdza - dotácie: 900

    - výdavky na vypr.pos.pre žiad.na opatr.: 500

    - iné výdavky: 11 000

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2 782 310 2 782 310 2 782 310



Por. FINAČNÉ OPERÁCIE Schválený Z toho: Z toho:

čís.: v Eurách: rozpočet:

1. Splátky úverov: 143 369
1. ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 38 169 38 169

2. ŠFRB - 2x12 b.j.: 16 300 16 300

3. Tatra banka: 88 900 88 900

FINAČNÉ OPER. Spolu: 143 369 143 369 143 369

VÝDAVKY CELKOM: 7 828 869 7 828 869 7 828 869

     Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom

dňa 10.12.2013 uznesením číslo 19/6/2013.

Ing. Ľubomír  P o ó r

      starosta obce
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Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2014:      
 
 

     V zmysle § 9 a 10, odst. 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 2013.         
                                                                                             

Príjmová časť rozpočtu: 
 

Bežné príjmy: 
 

1. Daňové príjmy:  

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  –  výnos   daní  z   príjmov   

        fyzických a právnických  osôb z  Daňového úradu  Senec v zmysle zákona o financov.  

        miest a obcí.  Z výnosu dane obec  financuje aj výdavky  na  materskú  školu,  školskú    

        jedáleň, školský klub detí, základnú  umeleckú školu a opatrovateľskú službu.     

    1.2. Daň z majetku: 
           - daň z nehnuteľností – zo  stavieb,  pozemkov a z  bytov  občanov a právnických osôb      

             na území obce, 

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

2. Nedaňové príjmy: 

    2.1. 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.  

    2.2. Administratívne a iné poplatky a platby: 

   - za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom  konaní v zmysle  zákona o správ.  

     poplatkoch, poplatky za vydané rybárske lístky a správne popl. za  vedenie  matričnej   

     agendy,      

           - správne poplatky za výherné hracie automaty.  
 

    2.3. Poplat.a platby z nepriemyselného a náhodného pred.a služieb – jedná sa o príjmy: 

           za služby domu smútku a cintorínske poplat.,  prenájom  hrobových miest na 10 rokov                        

           členské poplatky z obecnej knižnice a za príležitostný prenájom priestorov  kultúrneho  

           domu,  poplatky  za  pobyt  detí  v  MŠ,  poplatky  za ZUŠ,  poplatky za  poskytovanie   

           opatrovateľskej  služby  a  ostatné  príjmy  napr. príjmy  za  povolenie výrubu stromov  

           (Diaľničná národná spoločnosť), za  vyhlásenie  v  miestnom  rozhlase, za kopírovacie  

           služby, pokuty a penále, za stravné (prac.obce a dôchodcovia), príjmy za poskytovanie   

           služieb  v  zdravotnom   stredisku   (upratovanie,  energie,  vývoz  odpadu),   príjem za  

           poskytovanie  služieb – pult  centrálnej  ochrany,  príjem  za  reklamu,   finančné  dary   

           poskytnuté obci, granty na usporiadanie Dní obce a iné nepredvídané príjmy.     

    2.4. Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – popl. za znečisťovanie ovzdušia.                
 

3. Dotácie: 

    3.1. Dotácia na prenesené kompetencie zo štátu na obec – ZŠ.          

    3.2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. 

    3.3. Dotácia pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí , ktoré majú jeden rok pred plnením  

           povinnej školskej dochádzky. 

    3.4. Dotácia na bežné výdavky na výstavbu kanalizácie v obci – I. aj II. etapa. 

    3.5. Dotácie ostatné – prenesený  výkon  štátnej  správy  na  úseku  výstavby a dopravy,  na    

           úseku evidencie obyvateľstva,  životného prostredia, na protipovodňovú ochranu obce,  

           na chránenú dielňu, na stravovanie a školské pomôcky pre sociálne odkázaných žiakov   

           ZŠ a iné. 
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Kapitálové príjmy: 
 

1. Príjem z predaja obecných nehnuteľností: 

    – vysporiadanie pozemkov (predzáhradky) a iné.    
 

2. Dotácia – euro fondy:  

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

    2. Kanalizácia - príspevok z euro fondov na výstavbu II. etapy kanalizácie v obci. 

    3. Kamerový systém -  dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci.  

    4. Cyklochodník - dotácia na vybudovanie cyklotrasy – Bernolákovo – Nová Dedinka. 

 

 

Výdavková časť rozpočtu: 
 

Kapitálové výdavky: 
 

1. Všeobecné verejné služby: 

    1. Výdavky verejnej správy:  

        - výdavky  na  rekonštrukciu   kotolne v budove Obecného úradu a prevádzky, 

        - nákup malej dodávky pre potreby obce, 

        - výmena telefónnej ústredne na OcÚ.   

2. Verejný poriadok a bezpečnosť: 

     2.1. Obecná polícia:  

            - kamerový systém – výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci – dotácia +  

              príspevok obce,  

            - motorové vozidlo – nákup nového motorového vozidla pre Obecnú políciu. 

3. Ekonomická oblasť:          

3.1. Cestná doprava:       

       - výstavba cyklochodníka Bernolákovo – Nová Dedinka,         

       - výstavba chodníka na Železničnej ulici, 

       - merače rýchlosti. 
        

4. Ochrana životného prostredia: 

    4.1. Nakladanie s odpadovými vodami: 

           - vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci – príspevok obce, príspevok – euro fondy  

             – I. a II. etapa,    
 

5. Vzdelávanie: 

    5.1. Materská škola – zakúpenie umývačky riadu pre MŠ. 

    5.2. Základná škola – príspevok pre ZŠ na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ.   
 

 

Bežné výdavky: 
 

1. Všeobecné verejné služby: 

    1.1. 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, 

           - 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, 
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           - 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.  
 

2. Obrana:      

    2.1. Civilná ochrana – odmena skladníka materiálu  PIO.           

    2.2. Požiarna ochrana – kontrola, údržba a zakúpenie nových hasiacich prístrojov do  

           obecných budov.  
 

3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 

    3.1. Obecná polícia – mzdy  a  odvody  za  obecných  policajtov,   výdavky  na  prevádzku  

           a materiálové vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov.  
 

4. Ekonomická oblasť: 

    4.1. Cestná doprava – zabezpečenie dopravného značenia obce a vybudovanie retardérov 

            na MK,  čistenie MK od nánosov a odpratávanie  snehu z  hlavných a vybraných MK,   

           chodníkov a verejných  priestranstiev  (smernica na zimnú údržbu),  oprava  miestnych  

           komunikácií – výtlky.                   
     

5. Ochrana životného prostredia: 

    5.1. 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. 

    5.2. Nakladanie s odpadovými vodami – bežné  výdavky na externý  manažment a monit.  

           správy.  

    5.3. Protipovodňová ochrana obce – pokračovanie protipovodňovej ochrany obce. 
          

6. Bývanie a občianska vybavenosť: 

    6.1. Rozvoj obcí – údržba a kosenie  verejnej  zelene, ošetrenie a výsadba  zelene,  čistenie 

           verejných priestranstiev, nákup lavičiek, košov a  ostatné  výdavky  (pohonné hmoty –  

           traktor a na  kosenie – obec, oprava lavičiek v obci).   

    6.2. Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie, správa, údržba  a  opravy  verejného  

           osvetlenia, vianočná výzdoba obce. 

    6.3. Bývanie a občianska vybavenosť – monitorovacie správy na euro projekty – centrum  

           obce.       
 

7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 

    7.1. Rekreačné a športové služby: 

           - výdavky na správu, prevádzku  a  údržbu  futbalového  ihriska – mzda správcu areálu  

             ihriska  a  prevádzkovej   budova,   mzda   upratovačky,    výdavky  na  energie  a  iné  

             nepredvídané výdavky.         



 4 

7.2. 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 

   7.3. 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.          

   7.4. Vysielacie vydavateľské služby - tlač  časopisu „Bernolák“ a odmeny redakčnej  rade, 

          - výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu. 

   7.5. Náboženské a iné spoločenské služby: 

          - výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska, 

          - výdavky  na  údržbu a opravy  Domu  smútku,  budovanie  nových  hrobových  miest,               

          - členské  poplatky  ZPOZ  a  ZMOS,  združenie obcí za bezpečnosť občanov, poplatok  

            SOZA a iné.    

   7.6. 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. 
 

         8. Vzdelávanie: 

    8.1. Prostriedky na originálne kompetencie: 

   - na mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku a údržbu budovy MŠ, 

   - prostriedky  na  prevádzku,  údržbu a na mzdy  a  odvody  pracovníkov v ŠKD a ŠJ –  

     finančné prostriedky sú odvádzané ZŠ,  

       - prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, dohody o vykonaní práce,  na   

         prenájom priestorov pre ZUŠ a na  prevádzku  ZUŠ.  

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

       pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy. 

    8.3. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - semináre,  školenia,  kurzy zamestnancov  

           - výdavky na zvyšovanie kvaklifikácie.      

    8.4. Údržba školských zariadení: 

           - 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. 
 

9. Sociálne zabezpečenie: 

    9.1. 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 – mzdy a odvody za opatrovateľky. 
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    9.2. Príspevok občanom Bernolákova umiestneným v DSS.  

    9.3.Ostatné výdavky:  

           - výdavky na prevádzku výdajne stravy - príspevok na stravovanie  dôchodcov,             

           -  výdavky na stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, 

           -  výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie,  

           -  iné výdavky -  príspevok pri  narodení  dieťaťa, pri zápise do pamätnej  knihy  obce  

              vo výške 70 € na dieťa, pozornosti pre jubilantov obce pri zápise do pamätnej knihy,  

              príspevky pre sociálne odkázaných občanov.  

               
 

Finančné operácie: 

 

1. Splácanie úverov: 

   1.1. splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB – zariadenie pre seniorov  

   1.2. splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB – 2x12 b.j. 

   1.3. splácanie úveru poskytnutého z Tatra banky. 

 

 

 

 

 

Bernolákovo, december 2013 

 

 

 

                                                                                                    Ing.Ľubomír  P o ó r  

                                                                                                            starosta obce                                   

 


