Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Bánov na rok 2018
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zostavuje sa na obdobie troch rokov.
Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2018, pričom rozpočet na roky 2019 a 2020 je
orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu Obce Bánov na rok 2018 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v
uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a
výdavky.
Návrh rozpočtu na rok 2018 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 1735720 EUR, čo
predstavuje vyrovnaný rozpočet.
Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa
odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v
zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z
miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci , podľa nájomných
zmlúv, a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov.
Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby verejných
zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať. Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov na rok 2018
vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za
predchádzajúce roky a predpokladanej výšky podielových daní poukázanú územnej samospráve a
nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov obce. Vychádzalo sa taktiež z
povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov a
prevádzkových potrieb.
V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený výkon štátnej správy a transfery na
vzdelávanie, ktoré je zabezpečené z dvoch zdrojov.
Financovanie originálnych kompetencií sa zabezpečuje transferom z rozpočtu obce a financovanie
prenesených kompetencií transferom zo štátneho rozpočtu.
Rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov je v kompetencii obecného zastupiteľstva.
Pre tvorbu a schvaľovanie kapitálového rozpočtu nie je stanovená povinnosť vyrovnaného rozpočtu.
FINANČNÝ RÁMEC ROZPOČTU
1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 154278€
2. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -161018€ a je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a
prevodom finančných operácií.
V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou
návrhu rozpočtu sú
– údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2015-2016
– údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2017.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z výnosu dane z príjmov (podielové dane poukázané zo štátneho
rozpočtu pre obce) vo výške 950000€, z daní a poplatkov vyberaných obcou na základe všeobecne
záväzného nariadenia o daniach a miestnych poplatkoch vo výške 116700 €, z nedaňových príjmov
(prenájom pozemkov, budov, predaj služieb)a z ostatných nedaňových príjmov ako úroky a príjmy z
dobropisov v celkovej výške 154030 €.
Ďalším zdrojom príjmov sú tuzemské granty a transfery a to: normatívny príspevok pre základnú školu,
príspevok na vzdelávacie poukazy, na stravu a učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi, matrika a
register obyvateľov 408390€. Vlastné príjmy ZšsMŠ za školné a stravovanie sú vo výške 39800€.
Kapitálové príjmy sú vo výške 1000€ za predaj pozemkov.
Finančné operácie vo výške 65800€.
Výdavková časť rozpočtu - výdavky sú členené podľa funkčnej klasifikácie na jednotlivé kapitoly:
0111 – zahŕňa plat, poistné, stravovanie a reprezentačné starostky obce, plat a poistné poslancov a
komisií pri OZ, plat a poistné kontrolórky obce. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy,
odvody zamestnancov obecného úradu navýšené o 4% valorizáciu platov. Nachádzajú sa tu všetky
výdavky obecného úradu, energie, materiál, materiálové výdavky. Ďalej sú tu zahrnuté
telekomunikačné služby, poistné, údržba budov a všetky ostatné výdavky ktorou sa zabezpečuje činnosť
obecného úradu, právne služby a vratky- vyúčtovanie energií nájomníkom.
0112 – poplatky banke a audítorské služby v celkovej sume 3000€.
0133 - V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť a register obyvateľov v prenesenej
pôsobnosti vo výške 5432€
0170 – zahŕňa splátky úrokov z úverov ŠFRB a Prima banky na nájomné byty, úroky z úverov na
rekonštrukciu ZšsMŠ v celkovej sume 30300€
0220 – výdavky na sklad CO refundované zo ŠR 210€
0320 - V tomto podprograme plánujeme výdavky na ochranu pred požiarmi – činnosť dobrovoľného
hasičského zboru vo výške 1000€.
0412 – rozpočtované výdavky na odmenu mimoprac.pomeru koordinátora v celkovej výške
2200€,spolufinancovanie tarifných platov a stravovanie pracovníkov zamestnaných cez úrad práce
0443 – výdavky na spoločný stavebný úrad podľa schváleného rozpočtu členských obcí a miest vo
výške 3200€
0451 - bežné výdavky na údržbu ciest, chodníkov a materiál na posyp, oprava výtlkov vo výške 10570€
a príspevok na prímeskú linku 1200€
0510 – bežné výdavky na nakladanie s odpadmi a separovaný zber v celkovej výške 64600€.
0520 – výdavky za údržbu kanalizácie, el. energie prečerpávacie stanice a platby za vývoz fekálií na
ČOV v celkovej výške 10000€
0620 – zahŕňa platy a odvody SMO, výdavky na vozidlá- traktory, avia. Ďalej sú tu výdavky na údržbu
verejnej zelene, mzdy, odvody, PHM na kosenie, údržba zelene centrá obce, nákup zelene, nájom za
pôdu Slov.poz.fondu v celkovej výške 100840€
0640 – výdavky spojené s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia, energie VO v celkovej výške
24800€
0660 - V podprograme sú zahrnuté výdavky prevádzku a údržbu budov v majetku obce – napr. dom
služieb oprava zatekajúcej strechy, maľovka, tepovanie, podlaha kino, svetlá do tanečnej sály, opony,
oprava schodov do kultúrneho domu a svadobky a ostatné náklady na údržbu majetku obce. Ďalej sú tu
zahrnuté energie a poistné majetku. Celkové výdavky sú vo výške 65110€.
0810 – výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, kurtov a strelnice. Tiež sú tu príspevky
športovým klubom na základe predložených žiadostí. Celkové výdavky na rekreačnú a športovú
činnosť sú 78320€
0820 – sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku OKS, kultúrne podujatia, činnosť knižnice a príspevky
spoločenským organizáciám, ktoré obec podporuje každoročne na základe žiadostí. Celkové náklady sú
79670 €
0830 – výdavky na prevádzku infokanála káblovej televízie – mzdy, odvody a prevádzková réžia

mesačne 1000€. Z tejto sumy sa odráta odplata za nájom KTB Obecným sieťam, čo činí ročne cca
5800€. Údržba miestneho rozhlasu 700€, kamerový monitorovací systém mzdy, poistné a stravovanie
zamestnanca 5000€
0840 – správa cintorínov – bežné výdavky na energie, údržbu, mzdy a poistné vo výške 18900€.
Podprogram obsahuje aj výdavky na členské príspevky ZMOS, RVC a CEDRON v celkovej výške
4980€
0860 - ide o výdavky obce na reklamu, inzerciu, internetovú stránku, kroniku obce, verejné
obstarávanie a bezpečnostného technika, výdavky na kultúrno spoločenské podujatia, jubileá a obecnú
zabíjačku v celkovej výške 12700€. V sume 10000€ je fasáda a podbitie krovu v dome ľudových
tradícií.
09 - V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školskej
jedálne, školského klubu detí a to výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu a bežné výdavky na
prevádzku. Navrhovaná suma 250000€ vychádza zo skutočných výdavkov za rok 2017 a navýšenia
stupníc platových taríf. Rozpočet na originálne kompetencie bol schválený na rok 2017 v rovnakej
výške ako v roku 2016, navýšený bol o 6996,50€ t.j odchodné, jubilejné odmeny, výdavky na oslavy
40.výročia MŠ2 a zvýšenie stupnice platových taríf od 1.9.2017.
Finančné prostriedky na ZšsMŠ sú zasielané z Okresného úradu prostredníctvom obce na Základnú
školu, nakoľko Základná škola má právnu subjektivitu. Tieto finančné prostriedky sú na mzdy, odvody,
energie a bežnú prevádzku ZŠ v predpokladanej výške 396350 €, na vzdelávacie poukazy 5800€.
Výdavky na potraviny a výdavky z vlastných príjmov sú vo výške 38000€ vykryté príjmami od
stravníkov a školného.
1020 – v podprograme sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov,
príspevky klubu dôchodcov v celkovej výške 25400€
1040 - príspevky pri narodení dieťaťa vo výške 3000€
1070 -jednorazové dávky v hmotnej núdzi a dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín v
celkovej výške 1250€
Kapitálové výdavky –
Suma na kapitálové výdavky je vo výške 162018€ . Plánovaný je nákup traktorovej kosačky s
príslušenstvom, prekládka autobusovej zastávky na ul. Šurianskej, dokončenie busty MUDr.
V.Ráckovej, rekonštrukcia vykurovania budovy obecného úradu,odvodnenie ulíc kolónie, rekonštrukcia
kuchyne a soc.zariadení školskej jedálne, výstavba soc.zariadenia a technickej miestnosti v ŠA,
oplotenie starého cintorína, detské ihrisko, prístrešok k domu smútku, zberný dvor, klíma a podlaha v
tanečnej a divadelnej sále. Investície budú financované z kapitálových výdavkov a z rezervného fondu
podľa uznesení OZ.
Finančné operácie – výdavkové – splátky úverov ŠFRB a Prima banky na výstavbu nájomných bytov
celkovej výške 43500€, splátka úveru na rekonštrukciu ZšsMŠ 14760€, sociálne výpomoci vo výške
800€.
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