Programový rozpočet obce Trenčianske Bohuslavice na rok 2012

Programový rozpočet obce na rok 2012 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej čiastke:
príjmy obce – 363 472,00 € vrátane príjmových finančných operácií, výdavky obce:
345 928,00 vrátane výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je schválený ako
prebytkový: príjmy vo výške 335 233,00 €, výdavky vo výške 308 136,00 €. Kapitálový
rozpočet je schválený ako schodkový: príjmy vo výške 0,00 € a výdavky vo výške 19 052,00
€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmami finančných operácii. Príjmové finančné
operácie v celkovej výške 28 239,00 €

pozostávajú z prevodu finančných prostriedkov

z bankových účtov k 31.12.2011 ( bežný účet – 9 137,00 €, školský účet – 50,00 €, účelový
účet – 12 083,00 €, nevyčerpaný zostatok RF z roku 2010 – 6 969,00 € ). Výdavkové finančné
operácie 18 740,- € ( splácanie istiny z úverov ) sú kryté príjmami bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012 – 2014 je rozpočtovaných vo výdavkovej
časti rozpočtu 13 programov. V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec zostavuje viacročný
rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky na roky 2013 –
2014 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Odhad príjmov na rok 2012 vychádza z vývoja roku 2011 a to v jednotlivých druhoch
miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov.

Príjmová

časť

Bežné príjmy
100 Daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov fyzických osôb ................................................................ 172 006,00 €
Táto finančná čiastka je určená na základe východiskových štatistických údajov a podielu
obcí na výnose PDFO pre rok 2012.
Daň z nehnuteľnosti ............................................................................................... 25 427,00 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň
z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN Obce
Trenčianske Bohuslavice č. 1/2010 o dani z nehnuteľnosti zo dňa 01.10.2010.
Daň za psa .................................................................................................................... 420,00 €
Zdaňuje sa pes starší ako 6 mesiacov. Sadzba dane za psa je 4,00 € podľa VZN Obce
Trenčianske Bohuslavice č.6/2008 zo dňa 28.11.2008 o miestnych daniach.
Daň za ubytovanie .................................................................................................... 1 000,00 €
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení. Sadzba za
ubytovanie je podľa VZN Obce Trenčianske Bohuslavice č.6/2008 zo dňa 28.11.2008
o miestnych daniach.

200 Nedaňové príjmy:
Prenájom hrobového miesta ................................................................................... 3 000,00 €
Predstavuje príjem z nájmu hrobových miest na 10 rokov podľa VZN Obce Trenčianske
Bohuslavice č. 3/2011 z 28.11.2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku –
dodatok č.1 ( cenník služieb ).
Prenájom pozemkov ................................................................................................... 360,00 €
Predstavuje príjem z uzatvorenej nájomnej zmluvy č.51 – I – 109 – NZ / 2009 medzi Obcou
Trenčianske Bohuslavice a ŽSR Bratislava.

Prenájom viacúčelovej budovy ............................................................................... 2 500,00 €
Predstavuje príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom viacúčelovej
budovy.
Správne poplatky ..................................................................................................... 8 000,00 €
Najväčší príjem za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická
osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Zb.
z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sadzba poplatku za
prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 1 493,50 € za každý
výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. V našej obci máme príjem za umiestnenie
a prevádzkovanie 4 výherných hracích automatov.
Ďalší príjem zo zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
je hlavne za overovanie podpisov ( 0,50 € / 1 podpis), listín (1,5 €/1 strana) , za rozkopávkové
povolenie ( 99,50 €), rybárske lístky ( ročný 6,5 €, trojročný 16,5 €, deti do 15 rokov
oslobodené ).
Za služby domu smútku, cintorínske poplatky ...................................................... 500,00 €
Príjem za služby na základe cenníka pohrebných služieb podľa VZN Obce Trenčianske
Bohuslavice č. 3/2011 z 28.11.2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku –
dodatok č.1 ( cenník služieb ).
Za odpadové nádoby ................................................................................................... 400,00 €
Odpadové nádoby 110 l.
Autobus – preprava ................................................................................................. 1 000,00 €
Služby poskytované občanom obecným minibusom na základe VZN Obce Trenčianske
Bohuslavice č.7/2008 z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou – dodatok č.2.
Poplatok za TKO .................................................................................................... 12 250,00 €
Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu je vyberaný na základe VZN
Obce Trenčianske Bohuslavice č.5/2008 o poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady - príloha č.1.
Použitie športovej haly a ihriska ................................................................................ 300,00 €
Príjem za využitie športovej haly podľa VZN Obce Trenčianske Bohuslavice č.7/2008
z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou – dodatok č.3.
Na splátku istiny ŠFRB – nájomníci bytovky ...................................................... 19 330,00 €
Príjem od nájomníkov bytového domu na splátku istiny ŠFRB podľa nájomných zmlúv.
Za relácie v miestnom rozhlase .................................................................................. 200,00 €
Predstavuje 4,00 € za jedno vyhlásenie za predaj zeleniny, ovocia a výpestkov a 5,00 € za
jedno vyhlásenie predaja textilu, obuvi a priemyselného tovaru podľa VZN Obce Trenčianske

Bohuslavice č.7/2008 z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou – Uznesenie
č.77/2011 zo dňa 28.11.2011.
Za verejnoprospešné služby – trambus, poclain ................................................... 2 300,00 €
Služby poskytované občanom obecnými mechanizmami podľa VZN Obce Trenčianske
Bohuslavice č.7/2008 z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou.
Za vývoz odpadových vôd ..................................................................................... 30 000,00 €
Služby poskytované občanom obecným vozidlom – CAS podľa VZN Obce Trenčianske
Bohuslavice č.7/2008 z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou – dodatok č.1.
Za separovaný zber ..................................................................................................... 500,00 €
Príjem hlavne za sklo, ktoré odovzdávame do spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o.
Za energie viacúčelovej budovy .............................................................................. 4 000,00 €
Predstavuje príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za energie spojené s užívaním
budovy.
Za rekreačné služby ................................................................................................. 4 000,00 €
Poplatky za rekreačné služby v areály VADAŠ – Štúrovo.
Za prevádzkové poplatky MŠ ................................................................................. 1 500,00 €
Príspevky od rodičov na úhradu prevádzkových nákladov.
Prevádzkové poplatky ŠD .......................................................................................... 600,00 €
Príspevky od rodičov na úhradu prevádzkových nákladov.
Za stravné .................................................................................................................... 200,00 €
Platby za stravu zamestnancov ZŠ.
Za réžiu ŠJ ................................................................................................................ 1 000,00 €
Príjem zo školskej jedálne na zakúpenie prístrojov, odevov a rôzneho materiálu z réžie pre
školskú jedáleň.
Za znečisťovanie ovzdušia ....................................................................................... 1 000,00 €
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia na základe § 6 ods. 4 zákona č.401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v plnom znení.
Úroky z vkladov ............................................................................................................ 10,00 €
Predstavujú úroky z vkladov na bankových účtoch.

300 Granty a transfery:
Transfer na školstvo ............................................................................................... 35 500,00 €
Normatívne finančné prostriedky pridelené na mzdy a prevádzku základnej školy. Záväzný
limit nám zatiaľ KŠÚ Trenčín neoznámilo.

Transfer na vzdelávacie poukazy .............................................................................. 500,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky pridelené na vzdelávanie v záujmových krúžkoch a na
mzdy a odvody pre zamestnancov, ktoré tieto krúžky vedú. Záväzný limit nám zatiaľ KŠÚ
Trenčín neoznámilo.

Transfer na asistenta učiteľa .................................................................................. 5 940,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky pridelené na mzdu a odvody pre asistenta učiteľa.
Záväzný limit nám zatiaľ KŠÚ Trenčín neoznámilo.

Transfer na materskú školu .................................................................................... 1 000,00 €
Účelovo určené finančné prostriedky na financovanie nákladov súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Záväzný limit nám zatiaľ KŠÚ Trenčín neoznámilo.

Transfer na trvalý pobyt ............................................................................................ 300,00 €
Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.
Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Transfer na životné prostredie ................................................................................... 100,00 €
Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny,
štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám zatiaľ
MŽP SR neoznámilo.

Transfer na CO ............................................................................................................. 90,00 €
Finančné prostriedky sú účelovo určené na odmeňovanie skladníka materiálu CO.

Finančné operácie
Zostatok prostriedkov z roka 2011 – školský účet ..................................................... 50,00 €
Finančné prostriedky prijaté po 1. októbri rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do
konca príslušného rozpočtového roka a možno ich použiť do 31. marca nasledujúceho
rozpočtového roka.
Zostatok prostriedkov z roka 2011 – bežný účet ................................................... 9 137,00 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 na bežnom účte.
Zostatok prostriedkov z roka 2011 – účelový účet .............................................. 12 083,00 €
Zostatok prostriedkov z príjmu za pozemok.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka ................................................. 6 969,00 €
Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu r 2011 ( zostatok z roka 2010 ).

Celkom príjmy
Bežné príjmy
335 233,00 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Finančné operácie
28 239,00 €
...............................................................................................................
Spolu
363 472,00 €

