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Príjmy:

Podielové dane SR
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa 100,00
Poplatok za TKO
Príjmy z podnikania
Ostatné poplatky 500,00
Úrad práce
Transfery SR 800,00
Príjmy z prenájmu 200,00
Príjmy cestovné 550,00

750,00
500,00

Predaj pozemkov
Zostatok z roku 2015

Výdaje:

Plat zamestnanci kmeňoví
Plat zamestnanci úrad práce
Plat zamestnanci úrad práce
Odmeny zamestnanci a poslanci

Verejné osvetlenie energie 650,00
Verejné osvetlenie údržba a mat. 400,00
Elektrina
Plyn
Telefón, internet, poštovné 800,00
Práce na dohodu zima, leto, mat. 200,00
Kosení a údržba priestranstiev 300,00
TKO
Separácia odpadu 300,00
Náradie 50,00
Autobusové spoje
Civilná ochrana 350,00
Softvér, licencie 450,00

600,00
Členské v spolkoch 200,00

650,00
Auto benzín a údržba pneumatiky 750,00
Poistky 350,00
Školenia 300,00
DHZ benzín, materiál 400,00
Dôchodcovia fašiang 200,00
Rekreácia tábor 100,00
Deti a šport 300,00
Tombola 100,00
Reprezentačné 300,00
Tlačoviny 200,00
Poplatky rôzne 350,00
Úroky splátky 550,00
Poplatky pozemky 250,00
Projekt ihrisko
Verejné obstarávanie ihrisko
Projekt ihrisko žiadosť
Pozemky
Splácanie úveru

Rezervný fond
Splátka úveru mimoriadna

Rozdiel: 0,00

23 200,00
12 850,00
5 450,00

1 750,00
3 000,00

9 250,00

Stravenky zamestnanci
Vratky

4 500,00
1 000,00

Pôžička Jednota Koválovec 4 200,00

68 600,00

Plat starosta- celk. cena práce 10 400,00
Plat pracovníčka- celk. cena práce 13 500,00

1 500,00
9 200,00
1 500,00
1 000,00

Stravenky zamestnanci 1 650,00

1 300,00
1 300,00

2 500,00

1 850,00

Volby 2016

Všeobecný mat. OcÚ

1 500,00
2 400,00
3 300,00
1 800,00
1 800,00

65 600,00
-65 600,00

2 000,00
1 000,00
3 000,00

-3 000,00
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Dôvodová správa:

Plánovaný rozpočet na rok 2016, s celkovou sumou 68.600,- €, je o 25,6% vyšší ako 
rozpočet na rok 2015, ktorý bol schválený vo výške 54.600,- €. Podieľajú sa na tom: zvýšenie 
príjmu z podielových daní zo štátneho rozpočtu o 2.700,- €, minulý rok neplánovaný príjem z úradu
práce 9.250,- €, príjem z Jednoty vo výške 3.000,- € a zvýšenie miestnych daní o 950,- €.

Vo výdavkových kapitolách rozpočtu okrem bežného chodu a údržby obce a obecného 
majetku sú pre následujúci rok plánované tieto aktivity: príprava projektu na dokončenie 
rozostavaného ihriska so všetkým, čo k tomu patrí vo výške 7.200,- €, kompletné náklady na 
zamestnanie dvoch ľudí cez úrad práce vo výške 2.000,- €, zvýšenie úväzku starostu 1.400,- € a 
zvýšenie troj štvrtinového úväzku pracovníčky obecného úradu na celý 3.400,- €.

Pre obec je dôležitá stabilizácia predajne potravín, ktorá vytvorila v obci 1,25 pracovného 
miesta, aby koncom roka 2016 bola už finančne samostatná. Ďalšou prioritou je dokončenie 
rozostavaného ihriska, do ktorého obec investovala už 17.000,- €. Dokončenie bude obec stáť, pri 
čerpaní z Programu rozvoja vidieka vo výške cca 80.000,-, už len cca 3.500,- €. Popri tomto bude 
realizovaná údržba, kosenie, zber separovaného odpadu a rôzne iné potrebné práce v obci dvomi 
zamestnancami obce, na ktorých obci refunduje úrad práce cca 82% nákladov. A nesmieme 
zabudnúť ani na výstavbu nových rodinných domov, predaj starých domov a prípravu pozemkov.


