
                                    Dôvodová správa k  rozpočtu na rok 2012 

 
 
Obecný úrad Vinodol predkladá dôvodovú správu k rozpočtu na rok 2012 k jednotlivým 
účtovným položkám: 
 
 
Príjmová časť: 

 

Daňové príjmy plynú do rozpočtu obce z Daňového úrad Nitra I. ako výnos dane z príjmov. 
Ďalej do rozpočtu plynú príjmy   od občanov za dane z nehnuteľností, podľa podaných 
daňových priznaní, z daní za psov, ktorých si občania priznajú. Daňovými príjmami sú aj 
poplatky za tuhý komunálny odpad, tento je občanom vyrubený podľa VZN MIESTNE 
DANE, MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY. Taktiež aj príjem za Jadrové zariadenie obce je vyrubené na základe tohto VZN. 
Nedaňovými príjmami sú prenájom Poštového úradu, Kaderníctva, Zdravotníckeho 
zariadenia, Prenájom verejného priestranstva -  Zmrzlina, ktoré sú platené podľa nájomných 
zmlúv. Príjmom za prenájom pozemkov je prenájom pozemku Poľovníckemu združeniu za 
poľovný revír. Príjem za rozhlas, kopírovacie práce som zobrala z čerpania rozpočtu do 
10/2011. Príjem Granty a transfery – v rozpočte je príjem v sume 37.355,-€ + 11.820,-€, t.j. 
doplatok za dom smútku, ktorý nám nevyplatia v roku 2011 a DPH vo výške 15% z celkovej 
sumy na rekonštrukciu domu smútku. 
 
Výdavková časť: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Výdavky verejnej správy: 

Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 
 Tu sú zahrnuté mzdy, príplatky, podľa rozhodnutia o plate a z toho vypočítané odvody do 
zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne a to za zamestnancov:  Stanislav Melišek, 
Silvia Ďuranová, Mgr. Mária Svečulová, Ing.Zuzana Plšková,  JUDr. Cyril Benovič, Stanislav 
Cifra, Zuzana Penzešová. 
Tovary a služby: 
Položka tuzemské cestovné som vychádzala z rozpočtu k 10/2011. Na tejto položke sa účtuje 
cstovné výdavky na pracovné cesty a výdavky s tým spojené ako je stravné.  
Za elektickú energiu som vychádzala s došlých faktúr, kde priemerná mesačná splátka je  
140.-€ x 12 mesiacov = 1.680,-€ + 10% zvýšenie ceny elektrickej energie, prípadne 
vyúčtovanie elektriny čiže nedoplatok spolu na 2.200,-€.t.j. 
Za plyn sa mesačne platí v priemere 650,-€ x 12 mes. = 7.800,-€ + 10% zvýšenie ceny plynu 
za rok 2012, prípadne vyúčtovanie a nedoplatok plynu v sume 9.600,-€.  
Spotreby vody som tiež vychádzala z čerpania rozpočtu k 10/2011, kde priemerná spotreby za 
mesiac je približne 50-€ a prirátala som prípadné 10%-né navýšenie ceny za vodu.  
V položke poštovné výdavky sú zahrnuté poplatky na pošte, kde som tiež vychádzala 
z čerpania rozpočtu k 10/2011. 
Telekomunikačné poplatky sú sumy za telefón, kde mesačne sa za telefón v priemere platí 
220,-€ - túto sumu som vyrátala z faktúr za telekomunikačné služby k 10/2011. 
Interiérové vybavenie , výpočtová technika, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný 
materiál, knihy, noviny a časopisy som vychádzala z čerpania rozpočtu k 10/2011. Všeobecný 
materiál, to sú napr. kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a materiál potrebný na 
chod obecného úradu. 



Softvér a licencie sú zahrnuté všetky poplatky za licencie ako sú napr. účtovný program, 
program dane a poplatky Assecolutions, mzdový program Vema, Orfeus – program na 
evidenciu hrobov, NOD antivírusový program. Program NIS SR – katastrálna evidencia  
sume 1.000,-€ za všetky licencie.  
V položke dopravné je rozpočtované spotreby za pohonné hmoty áut obecného úradu a to 
Fiat, Mercedes, V3S, Škody, taktiež  servis a údržby za tieto motorové vozidlá, karty, známky 
a poplatky (ako sú napr. diaľničné poplatky), prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 
a poistenie. Poistenie vozidiel obecného úradu je 700,-€. 
V položke Rutinná a štandartná údržba je zahrnuté opravy a údržby interiérového vybavenie, 
ako sú napr.maľovky, kožovky kancelárií, ďalej údržba výpočtovej techniky a to oprava 
počítačov, tlačiarní, ďalej opravy a údržby budov, objektov alebo ich častí. V tejto položke sa 
ráta so zateplením obecného úradu, oprava strechy na obecnom úrade, príprava a úprava 
miestnosti na lekáreň a iné údržby a opravy budov.  
V položke služby sú zahrnuté školenia, kurzy a semináre, kde sa ráta so školeniami 
pracovníčok a starostu obce. Kultúrne podujatia obce je návrh rozpočtu na 2.000,-€, kde sa 
ráta s fašiangovou zabíjačkou, katarínskou zábavou a rôznymi kultúrnymi podujatiami obce. 
Všeobecné služby  sú napr. webhostingové služby na obecnej stránke, softvérové služby 
firmy ITcom a iné služby dodávateľským spôsobom. Poistné je v sume 900,-€, kde sú 
poistené všetky budovy, prístroje na obecnom úrade. Poplatky sú všetky poplatky za vedenie 
účtov, správne poplatky, notárske poplatky a iné poplatky. V položke Odmeny zamestanncov 
mimopracovného pomeru, to sú vykonávané služby na základe dohôd o vykonaní práce. 
Všetky ostatné položky v službách som vychádzala z čerpania rozpočtu k 10/2011. 
V položke bežné transfery je položka transfer na spoločný obecný úrad, suma v rozpočte je 
vyrátaná podľa počtu obyvateľov a koeficientu určeného mestským úradom vo Vrábľov 
(počet obyv. 1976 x 0,332 € - koeficient = 656,03). Ďalej v rozpočtovej položke transfery sú 
zahrnuté všetky žiadosti o dotáciu, ktoré si žiadali organizácie v obci Vinodol na rôzne 
aktivity podľa príloh, ktoré sú k tomuto komentáru. Položky na dotácie boli opravené, ako sú 
uvedené v návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014. 
Výdavky na matriku sú rozpočtované podľa príjmu dotácie. Pracovníčka je zamestnaná na 10 
%  úväzok. 
Výdavky na Civilnú ochranu obyvateľstva som do rozpočtu zaradila z dôvodu možných 
a nepredvídaných udalostí ako sú napr. povodne a rôzne krízové situácie. 
Výdavky na verejnoprospešnú činnosť som nerozpočtovala, nakoľko to záleží od výšky 
dotácie z UPSVaR, podľa toho či niekoho zamestnáme alebo nie. 
Výdavky na cestnú dopravu  a na správu a údržbu ciest som v rozpočte zadala bežné 
a potrebné výdavky na údržbu ciest a chodníkov a taktiež aj zimnú údržbu ciest. 
Výdavky na nakladanie s odpadmi som vychádzala z čerpania rozpočtu k 10/2011, kde 
priemerná suma za jeden mesiac je 2.700,-€ za vývoz a uskladnenie TKO, čo za 12 mesiacov 
je 32.400. Ďalej sú tu zahrnuté 2 x nákup smetných nádob pre občanov, kde nákup 30-tich 
kontajnerov stojí 702,-€. 
Vo výdavkoch nakladanie s odpadovými vodami je zahrnutá časť výdavkov na čističku 
odpadových vôd, ktoré nám v mesiaci december vyfaktúruje obec Komjatice a Černík  a to 
v pomernej časti, ktorej sme vlastníkmi. V roku 2010 to bola čiastka okolo 5.000,-€ a na rok 
2012 som do rozpočtu zahrnula o 500,-€ viac, čo je 5.500,- v dôsledku zvýšenia nákladov. 
V položke verejné osvetlenie je priemerná suma za elektrickú energiu za mesiac podľa faktúr 
950,-€ x 12 mesiacov = 11.400,-€ + 10% zvýšenie predpokladanej ceny za el.energiu, 
t.j.12.540,– + nedoplatok za predchádzajúci rok  približne 3.000,-€, čo je výsledná suma 
v rozpočte 15.500,-€. V položke údržba verejného osvetlenia sú zahrnuté výdavky na opravy 
verejného osvetlenia v sume 2.500,-€ a výdavky na materiál, to sú nákup výbojok a žiaroviek 
do VO v sume 1100,-€. 



 
 
Vo výdavkoch verejná zeleň sú zahrnuté nákup kosačky v sume 1.000,-€, všeobecný materiál 
napr. nákup stromkov, zeminy, rôzneho materiálu potrebného na údržbu verejnej zelene 
v sume 1.000,-€, palivo do kosačiek a do píly v sume 1.200,-€, za opravy kosačiek 1.000,-€. 
V týchto položkách som vychádzala s čerpania rozpočtu k 10/2011. 
Vo výdavkoch v položke šport sú zahrnuté dve žiadosti o dotáciu a to FC Vinodol v sume 
17.000,-€ a NK Vinodol v sume 2.000,-€ podľa príloh, ktoré sú súčasťou komentáru. Položka 
transfery FC Vinodol bola upravená na 15.500,-€.  Ďalej sú tu výdavky na údržbu budov a to 
sú nohejbalové, náhradné ihrisko a taktiež aj šatne FC Vinodol v sume 1.500,-€. Ďalej sú tu 
zahrnuté Kultúrne a športové podujatia a turnaje v sume 2.000,-€. Ďalej turnaj o pohár 
starostu obce v sume 1.000,-€. 
V položke kultúrne služby je zahrnuté reprezentačné a to na deň matiek, deň detí, úcta 
k starším a pod. v sume 1.500,-€. 
Vo výdavkoch Knižnica je zahrnutý nákup materiálu do knižnice, keď sa bude knižnica 
sťahovať do iných priestorov v sume 300,-€.  
Vo výdavkoch na ohňostroj na konci roka je v rozpočte suma 1.200,-€. 
V položke Vysielacie a vydavateľské služby sú v rozpočte zahrnuté výdavky na vydávanie 
obecných novín a to na materiál 1.500,-€ a na tlač 1.500,-€. Ďalej sú tu výdavky na opravu 
a údržbu verejného rozhlasu v sume 1.500,-€.  
Vo výdavkoch cintoríny a dom smútku je v rozpočte zahrnutá el. energia, kde priemerný 
mesačný poplatok je 40,-€ x 12 mesiacov = 480,-€ + 10% zvýšenie ceny el. energie + príp. 
nedoplatok za el.energiu  550,-€. Spotreba vody na všetkých troch cintorínoch je v priemere    
za rok 200,-€ + 10% zvýšenie sumy el.energie čo je spolu 220,-€. Všeobecný materiál je 
zahrnuté nákup krhiel, čistiacich a hygienických potrieb do domu smútku  a rôzny materiál 
potrebný na údržbu domu smútku v sume 500,-€. Špeciálne služby sú napr. revízie 
chladiarenského zariadenia v sume 300,-€. Dohody o vykonaní práce sú zhrnuté práce v dome 
smútku ako upratovanie v sume 300,-€. Ďalej sú tu transfery cirkvi Rímskokatolíckej v sume 
2.900,-€ a Reformovanej v sume 800,-€ podľa žiadostí, ktoré si cirkvi podali na obecné 
zastupiteľstvo, tieto sú prílohou komentáru. Transfer Rímskokatolíckej cirkvi bol upravený na 
sumu 2.100,-€.  
Výdavky predškolskej výchovy s bežnou starostlivosťou sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania v sume 32.800,- podľa platových dekrétov učiteliek a pracovníčok 
v materskej škole a to sú: Mgr. Monika Hajtingerová, Mgr. Lenka Kozárová, Miroslava 
Gatialová, Mária Szabová, Magdaléna Barátová a Viera Čulíková, ktorú sme museli 
zamestnať na polovičný úväzok v dôsledku veľkého počtu detí v materskej škole.     Ďalej sú 
tu odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vyrátané z príjmov v sume 
10.500,-€. Vo výdavkoch tovary a služby sú výdavky na elektrickú energiu, kde mesačne sa 
platí 81,- x 12 mesiacov = 972,- € + 10% zvýšenie ceny el.energie + nedoplatok v celkovej 
sume 1.200,-€.. Za plyn sa mesačne platí 402,-€ x 12 mesiacov + 10% zvýšenie ceny plynu = 
5.300,-€. Za vodu v MŠ je rozpočtované 200,-€. V položke telekomunikačné a poštovné je 
suma 400,-€, kde som vychádzala z čerpania rozpočtu k 10/2011. V položke údržba budov je 
v rozpočte 4.000,-€, čo je na opravu a údržbu budovy MŠ. Materiál je rozpočtovaných 1.500,-
€, kde sú zahrnuté kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a rôzny potrebný 
materiál do MŠ. 
Vo výdavkoch Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou  obec posiela finančné 
prostriedky na Školský klub detí a na Školskú jedáleň v sume 47.000,-€.  
Vo výdavkoch Hmotná núdza sú výdavky rozpočtované podľa príjmu dotácie a to na školské 
potreby, na osobného príjemcu, na sociálne dávky a iné dotácie z KŠÚ alebo UPSVaR. 



Vo výdavkoch Sociálne zabezpečenie je rozpočtovaná mzda, odvody jednej opatrovateľky, 
ktorá roznáša stravu dôchodcom podľa platového dekrétu. Ďalej je tu rozpočtovaný výdavok 
na zájazd pre dôchodcov v sume 2.000,-€ a taktiež aj tu rozpočtovaná dotácia na stravu pre 
dôchodcov v sume 14.000,-€. V priemere za jeden mesiac  je na stravu prihlásených 38 
dôchodcov, suma ktorú obec dopláca na jedného dôchodcu je 1,50€, t.j. 38 x 1,50€ = 57 x 20 
pracovných dní = 1.140,-€ mesačne x 12 mesiacov = 13.680,-€, zaokrúhlene na 14.000,-€ na 
rok. 
 
Výšku ostatných výdavkov v rozpočte som zadala z čerpania rozpočtu k 10/2011. 

Kapitálové výdavky: 
 
V kapitálovom rozpočte nie sú zahrnuté žiadne výdavky, ale ráta sa s dvomi projektmi a to 
projekt na verejné osvetlenie a projekt na športový areál. 
  
Bežný rozpočet bol navrhnutý ako ziskový.  
 
 
Vypracovala: Silvia Ďuranová 
 
Vo Vinodole, 16.11.2011 
 
Vyvesené: 21.11.2011 
 
 
 


