
Vysvetlivky k náplni položiek - rozpočet na roky 2022-2024 – výdavková časť 

Rozpočet obce sa musí navrhovať na 3 ročné obdobie. Záväzný je len nasledovný rok , t.j. pre nás rok 

2022. Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2024 má len informatívny charakter  a tento návrh obecné 

zastupiteľstvo (OZ) berie len na vedomie. 

Rozpočet je členený na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu v o výdavkovej časti   a to :  

Funkčná –  ( O)  oddiel  1111 –  obecný úrad 
                                          1120 –  finančná správa 
                                          1800 – evidencia obyvateľov 
                                          3200 – ochrana pred požiarmi atď. , tak ako to máte uvedené v rozpočte - 

Ekonomická klasifikácia – položky – v rozpočte označené  (P) 

610 – Mzdy, platy  -  hrubé mzdy 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – zdravotné odvody                                                                         

a sociálne odvody – nemocenské, invalidné, dôchodkové, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, 

úrazové a fond solidarity                                                 

Oddiel  0111 obecný úrad -pol. 630 – Tovary a služby - tam je  zahrnuté : vodné , výpočtová technika, 
interiérové vybavenie,  poštovné ,kancelársky materiál, čistiace prostriedky, telefón, cestovné, 
el.energia, poistenie budov, stravovanie, údržba  strojov, softvéru, budov, reprezentačné, všeobecné  
služby ako napr.čistenie vodných tokov, lesnícke práce ), údržba softwéru  a špeciálne služby 
( kartografické práce , revízie a pod.)   
                          Pol.640- transfery – členské príspevky obce do združení  ( ZMOS, ZMOL, AHSS a pod.) 
Oddiel 1120 -  finančná správa pol.630 – poplatky banke za služby, audítorské služby, 
                          pol.611 a 620 mzda a odvody  hl.kontrolór 
Oddiel 0160 -  voľby  - rozpočet sa netvorí, vykazuje sa len skutočnosť na základe poukázaných  
                          fin.prostriedkov na zabezpečenie volieb zo štátneho rozpočtu  
Oddiel 1800 – prenesený výkon štátnej správy na evidenciu obyvateľov 
Oddiel 3200 – hasiči – položka zahŕňa – poh.hmoty, cestovné, štartovné na súťaže, reprezentačné 
                                        nákup drobného materiálu na údržbu, oleje, školenia a pod. 
Oddiel 0443 – výstavba – náklady na prenesený výkon št.správy na úseku staveb.poriadku 
Oddiel 4510 – cestná doprava  -pol.630 – údržba letná a zimná miestnych komunikácií 
                                                         pol.640 – príspevok spoločnosti  Arriva Liorbus za nevyťaženú  
                                                                           dopravu  do obce   
oddiel  5100 – nakladanie d odpadmi – vývoz KO z obce a poplatky za jeho uloženie na skládke 
oddiel 5400 – ochrana prírody a krajiny – údržba (kosenie) obecných priestranstiev, cintorína,  
                                                                           parkov, výsadba drevín 
oddiel 6200  – rozvoj obce - náklady  na rozvoj  napr.osadenie inform.pútačov, tabúl, lavičiek a pod.   
oddiel  6400 – verejné osvetlenie – náklady na údržbu  VO  + spotreba el.energie, nové žiarivky                                  
oddiel  8100 – šport – náradie, el.energia, náklady na hokejový oddiel, futbal a stolný tenis,                        
                          organizácia športových podujatí 
oddiel  8200 – kultúra – org.kult.podujatí, nákup cien, občerstvenia, do tohto oddielu sú zahrnuté  
                          aj  náklady obecnej knižnice 
oddiel  8300 – obecný rozhlas- údržba, oprava, reproduktory – nákup 
oddiel  8400 – Dom smútku – energia, údržba, nákup náradia  
oddiel  9500 – pol.640 – členské školiacemu zariadeniu RVC, ktoré zabezpečuje školenia pre obce 
oddiel  1012 – opatrovateľská služba  - náklady na mzdu opatrovateľky a odvody 
oddiel  1020 – príspevky dôchodcom nad 70 rokov 
oddiel  1070 -  sociálna výpomoc  



 
Vysvetlivky – príjmová časť  
 
K – kategória 
P -   položky 
 
 
Pol.110 – dane z príjmov FO – prevod finančných prostriedkov z daní  štátu na chod obce 
Pol.120 – dane z majetku – daň z nehnuteľností – stavby a pozemky 
Pol.130 – dane za tovary a služby – daň za psa, komunálny odpad a dane z ubytovania v súkromí 
 
Pol.210 – príjmy z vlastníctva majetku – nájom KD zábavy, akcie, kary, za nájom autobusovej garáže, 
                                                                        nájom Bar u Capa, nájom DS pri pohreboch , nájom za 
                                                                        kanceláriu – urbár 
pol.220 – administratívne poplatky a platby – to sú správne poplatky, požičovné, vyhlásenia  
                                               v miestnom rozhlase, kopírovacie služby , za stravné lístky, zápisné do  
                                               knižnice, zvonenie, cintorínske poplatky, za smetné nádoby 
pol.230 – kapitálové príjmy – predaj  obec.majetku   
pol.240 -  úroky z účtov 
pol.290 – dobropisy ( vratky el.energie, vodné) 
 
pol.310 – tuzemské bežné granty a transfery – prevod finančných prostriedkov na zabezpečenie 
                  činnosti na prenesený výkon štátnej správy a to . životné prostredie, cestnú dopravu,  
                  stavebný poriadok a evidenciu obyvateľov 
                  Do tejto položky sú zahrnuté aj fin.prostriedky  na realizáciu volieb a dary od FO a PO  
  
 
 
Pol.400 - Finančné operácie   
 
Prevod  finančných prostriedkov na krytie  kapitálových  ( investičných ) výdavkov  z rezervného 
fondu obce – položky 700, 710,713,716,717,  ktoré zahŕňajú výdavky na realizáciu nových stavieb, 
štúdií, projektovej dokumentácie, nákup  pozemkov pod cesty,  techniky, rekonštrukcie objektov, 
prístavby a pod.  
Investičné výdavky plánujeme na realizáciu ciest a s tým súvisiacej projektovej dokumentácie, 
rekonštrukciu strechy a  opravu fasády na Dome smútku , nákup pozemkov na výstavbu ciest, 
dobudovanie detského ihriska, projekzovú dokumentáciu, pokračovanie v  rekonštrukcii kult.domu a 
OcÚ  - výmena okien, dverí a pod.. Investičné výdavky sú naplánované vo výške 25.000,- Eur  a tieto 
budú kryté  
z rezervného fondu obce.   
 
Poznámka : 
V navrhovanom rozpočte sú informácie aj o predchádzajúcich rokoch 2019, 2020 – aké bolo skutočné 
čerpanie rozpočtu obce, informácia o schválenom rozpočte na rok 2021, odhad skutočnosti pre rok 
2021 a návrh rozpočtu na nasledujúce trojročné obdobie - roky 2022-2024. 
 
Vypracovala :  Jarmila Danková 
 
 


