Príloha č. 1

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE BÁNOV

ZA ROK 2020

v Bánove 7.5.2020
Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Miloš Rybár

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách

1. Príjmová časť v EUR
Položky
Príjmy spolu
Bežné príjmy spolu
Kapitálové
Finančné

Programový
rozpočet na rok upr.
2020
2667893
2232741
300707
134445

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

2611002,56
2232317,63
209368,52
169316,38

97,86
99,98
69,62
125,94

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že bežné príjmy boli splnené na 97,86%. Bežné príjmy sa
skladali z výnosu daní poukázaných územnej samospráve, z daní vyberaných obcou, z
poplatku za komunálny odpad, z prenájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorov,
ostatné poplatky, správne poplatky, za poskytnuté služby SMO a z dotácií zo štátneho
rozpočtu.
Kapitálové príjmy sú z predaja pozemkov 686 EUR a transfer na projekt „Rozšírenie kapacít
MŠ“, vo výške 197418,46 EUR,
Finančné operácie príjmové zahŕňajú prevody z rezervného fondu schválené uzneseniami
OZ, prevody z fondu opráv a prevody prostriedkov z minulých rokov.

2. Výdavková časť v EUR
Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov v roku 2020
Programy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 RIADENIE OBCE
2 PROPAGÁCIA A MARKETING
3 SLUŽBY OBČANOM
4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
5 KOMUNIKÁCIE
6 VZDELÁVANIE
7 ŠPORT
8 KULTÚRA
9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
10 BÝVANIE
11 SOCIÁLNE SLUŽBY
12 ADMINISTRATÍVA

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu za rok 2020 s výhľadom
na roky 2021 a 2022
Názov programu

Rok 2020 schválený
491605

Rok 2021
310579

Rok 2022
310479

2 PROPAGÁCIA A
MARKETING

5960

5460

5460

3 SLUŽBY
OBČANOM

69095

53420

53420

4 ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

128120

128120

128120

5 KOMUNIKÁCIE

18100

18100

18100

6 VZDELÁVANIE

826075

770646

770646

7 ŠPORT

82700

44350

44350

8 KULTÚRA

96270

92600

92600

9 PROSTREDIE
PRE ŽIVOT

80180

80180

80180

10 BÝVANIE

90100

89900

90000

11 SOCIÁLNE
SLUŽBY

40850

33955

33955

12
ADMINISTRATÍVA

320160

315060

315060

2249215

1942370

1942370

1 RIADENIE OBCE

PROGRAM č. 1: RIADENIE OBCE
Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a
hospodárne, zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce, efektívne a moderné
riadenie obce a účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových
fórach

Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Skutočná
hodnota

Zabezpečiť výkon
samosprávy obce

Počet zasadnutí OZ za rok

6

7

Zabezpečiť výbr
predpísaných daní a
poplatkov

Percento uhradenej dane z
nehnuteľnosti z celkového
predpisu v danom roku

100

98,10

Zabezpečiť kontrolu
správnosti výkonu
kompetencií samosprávy

Počet úloh v pláne činností
hlavného kontrolóra
schválených OZ za rok

40

40

Zabezpečiť prehľadnú
evidenciu nehnuteľného
majetku obce

Počet budov a stavieb v
evidencii obce ku koncu roka

23

25

V programe sa rozpočtujú výdavky na riadenie obce súvisiace s platom starostu, odvody do
fondov a reprezentačné výdavky, ktoré sa používajú na financovanie vecných darov, pohostenie a
občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary. Ďalej sa tu rozpočtujú odmeny poslancom
obecného zastupiteľstva, členom komisií, výdavky na externe poskytované právne služby obci.
Rozpočtujú sa tu aj výdavky na daňovú, rozpočtovú politiku a audit, kontrolnú činnosť. Výdavky na voľby
boli financované z prostriedkov ŠR. Výdavky na správu a údržbu majetku obce zahrňujú energie dom
ľud.tradícií, zdravotné stredisko, kino, hasičská zbrojnica, budova na ul.Šurianska. Vo výdavkoch na
údržbu je bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce napr. údržba budovy SMO- maľovky,
výmena dverí, žalúzií, oprava vykurovania, elektroinštalácií, revízie kotlov a zariadení obecných budov,
výmena soc.zariadenia v kine, čistenie kanalizácie v dome služieb. Ďalej sú tu výdavky na búranie
budovy na zbernom dvore, PD na rekonštrukciu domu ľudových tradícií, geometrické plány a poistné
obecného majetku.V programe je zahrnuté aj členské v CEDRON, ZMOS, RVC a asociácii prednostov.
Väčšina výdavkov /hlavne mzdy a odvody do fondov/ sú hradené v rámci administratívy.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nadstavba MŠ- projekt „Rozšírenie kapacít MŠ“ prostriedky z EFRR 176637,56 EUR, prostriedky ŠR 20780,90 EUR, z prostriedkov obce 69785,58 EUR. Z tejto sumy budú refundované prostriedky po vyúčtovaní projektu v roku 2021.
b) Financovanie z rezervného fondu bolo vo výške 65275,22 EUR
c) Kúpa budovy starej školy v sume 60000 EUR 1.splátka.
d) Projekt Polytechnická učebňa ZŠ stavebná časť v sume 7444,20 EUR. Refundované
prostriedky budú v roku 2021 pri vyúčtovaní projektu.
e) Prístrešok MŠ na ul. J.Hralu – časť platby v sume 2136 EUR.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky

Rozpočet
143637
559832
703469

Spolu

Skutočnosť
113667,13
405419,52

% plnenia
79,13
72,42

519086,65

73,82

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
Zámer programu: Obec známa na Slovensku i v zahraničí
Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Zabezpečiť prezentáciu a
propagáciu obce

Počet druhov vydaných
propagačných materiálov

Zabezpečiť záznam o
všetkých významných
udalostiach v obci

Vedená kronika obce

Skutočná
hodnota

4

3

áno

áno

V programe sa rozpočtujú výdavky na internetový portál obce, aktivity zamerané na medializáciu
obce, propagačné predmety a materiály, inzercia v tlači, žurnál obcí, relácie v novozámockej televízii.
Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na verejné obstarávanie- odmena odborne spôsobilej osoby.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
Spolu

Rozpočet
5960
5960

Skutočnosť
3141
3141

% plnenia
52,70
52,70

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM
Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Skutočná
hodnota

Zabezpečiť rýchle
osvedčovanie listín a
podpisov na území obce

Percento overení vykonaných
na počkanie

100

100

Zabezpečiť flexibilnú
reguláciu výstavby v obci v
súlade s jej územným plánom

Percento konaní vybavených v
zákonom stanovených lehotách

100

100

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s matričnou a osvedčovacou agendou, evidenciou
obyvateľstva a registrom adries financované z prostr. ŠR. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na výkon
stavebného úradu v spoločnom obecnom úrade v Šuranoch.
Výdavky na sčítanie domov a bytov boli financované z prostr. ŠR vo výške 5756,54 EUR.
Cintorínske a pohrebné služby- výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku, kosenie,
opravu lavičiek, odstraňovanie koreňov stromov.
Obecný rozhlas a kamerový monitorovací systém – časť mzdových prostriedkov bola refundovaná zo
ŠR. Vo výdavkoch je zakúpenie ampliónov na rozhlas, výmena kamier v obci na monitorovacom
systéme.
V programe je aj organizovanie spoločenských obradov a udalostí ako sú dary pre 90 a 100 ročných
jubilantov, Mikuláš pre dôchodcov.
V kapitálových výdavkoch boli rozpočtované výdavky z prostr. ŠR na projekt „Wifi pre teba“ vo
výške 14250 Eur a 750 Eur spolufinancovanie. V skutočnosti je nulové plnenie.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
71154
15000
86154

Skutočnosť
67102
0
67102

% plnenia
94,31
0
77,89

PROGRAM č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu: Čistá a ekologicky orientovaná obec
Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Zabezpečiť bezproblémovú
a bezpečnú likvidáciu odpadu

Množstvo uloženého
komunálneho odpadu v danom
roku v tonách

Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu na
území obce

Percento vyseparovaného
odpadu

Skutočná
hodnota

680

599,08

30

40,85

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením komunálneho
odpadu, objemového odpadu, DSO a stavebného odpadu.
V septembri bola zavedená elektronická evidencia odpadu – zakúpila sa výpočtová technika v sume
1772 Eur, softvér Elwis 720 Eur, kódy na vrecia a nádoby v sume 1106 Eur, mesačný poplatok za
evidenciu je 336 Eur. V obci zabezpečovala zber separovaného odpadu firma Brantner Nové Zámky.
Celkovo sa v obci vyzbieralo 1379,41 ton odpadu. Náklady na drvenie haluzoviny boli vo výške
9594,85 Eur. V programe sa rozpočtujú taktiež výdavky na sanáciu odpadových vôd, ktoré sa
vyvážajú na ČOV – skutočné čerpanie je vo výške 11968 Eur. Výdavky na čistenie rigolov kanalizácií
dažďových vôd boli v sume 4927 Eur.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
140296
0
140296

Skutočnosť
139435,27
0
139435,27

% plnenia
99,39
0
99,39

PROGRAM č. 5: KOMUNIKÁCIE
Zámer programu: Bezpečné a udržiavané cesty v obci
Cieľ
Zabezpečiť dobrý technický
stav komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota
Celková dĺžka udržiavaných
komunikácií v obci v km

24

Skutočná
hodnota
24

Program zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu ciest, zimná údržba, posyp ciest, oprava výtlkov
miestnych komunikácií v sume 5516 Eur, značenie prechodov pre chodcov v obci 500 Eur.
Kapitálové výdavky zahŕňajú PD na odvedenie dažďových vôd z MK.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
15150
1500
16650

Skutočnosť
9977,38
1500
11477,38

% plnenia
65,86
100
68,93

PROGRAM č. 6: VZDELÁVANIE
Zámer programu:
Cieľ

Efektívny a kvalitný školský systém

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné vzdelanie
pre žiakov základnej školy

Počet žiakov v ZŠ v danom
kalendárnom roku

Zabezpečiť dostupnú
výchovu a vzdelanie detí v
predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ
Bánov v kalendárnom roku

Skutočná
hodnota

220

231

92

101

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výchovným a vzdelávacím procesom
v základnej škole s materskou školou. Rozpočtujú sa tu taktiež výdavky súvisiace so stravovaním
žiakov materskej a základnej školy a výdavky na prevádzku školského klubu detí. Výdavky na
originálne kompetencie sú z rozpočtu obce vo výške 279932 EUR, z rozpočtu ŠR vo výške 35918,23
EUR na dofinancovanie miezd v MŠ počas COVID-19.
Výdavky na prenesené kompetencie financované z prostriedkov ŠR sú vo výške 518546 EUR,
nenormatívne výdavky t.j. AU, škola v prírode, lyžiarsky kurz, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa,
učebnice vo výške 35570 Eur, z projektu NSK 500 EUR na šport, z dotácie na stravu 20709,60 EUR.
Ostatné výdavky sú z vlastných príjmov t.j. zo školného MŠ a ŠKD, z príjmov za stravu a réžiu za
stravu.

V tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
952876
0
952876

Skutočnosť
952876,22
0
952876,22

% plnenia
100
0
100

PROGRAM č. 7: ŠPORT
Zámer programu:
Cieľ
Podpora aktivít športových
oddielov v obci

Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota
Počet športových oddielov
podporených z prostriedkov
obce

6

Skutočná
hodnota
6

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov obce. Osobitne
sa tu rozpočtuje podpora futbalového oddielu, stolnotenisového oddielu, športovo-streleckého klubu,
fitness-aerobik klubu, bedmintonového oddielu a tenisového oddielu. Bežné výdavky sú na údržbu
športového areálu, hracej plochy futbalového ihriska, tenisových kurtov a detského sveta, ostatnej
zelene a telocvične, mzdové náklady pracovníkov a odmeny mimoprac. pomeru za práce na
tenisových kurtoch, výdavky na energie a ostatné režijné náklady. Zrealizovala sa oprava
zavlažovacieho systému v sume 1612 Eur, zhotovenie brány k zberu haluzoviny, oprava futbalovej
steny...
Výdavky na podporu športových klubov sú vo výške 24650 EUR. Výdavky na prevádzku
areálu sú vo výške 42950,09 EUR.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
74121

Skutočnosť
67600,09

% plnenia
91,2

74121

67600,09

91,2

PROGRAM č. 8: KULTÚRA
Zámer programu:

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov

obce

Cieľ
Zabezpečiť realizáciu
kultúrnych podujatí v obci

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota
Počet zrealizovaných podujatí
za rok

40

Skutočná
hodnota
17

V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci. Osobitne sa tu
financujú obecné kultúrne podujatia, miestna knižnica a grantová podpora kultúrnych telies, spolkov
a organizácií.
OKS - výdavky na organizovanie súťaží a kultúrnych podujatí podľa predloženého plánu akcií OKS,
energie KD, všeobecné služby, mzdy a odvody. V dôsledku pandemickej situácie COVID-19 sa
zorganizovalo len niekoľko podujatí. Zo schváleného rozpočtu na kultúrne podujatia v sume 15000 Eur
bolo čerpanie 869 Eur. Bolo zakúpené vybavenie do kuchyne – sporák, plynová stolička a nerezový
drez.
Knižnica - výdavky na prevádzku knižnice mzdy, poistné, materiálové výdavky, služby. Knižný fond sa
zvýšil v sume 554,62 Eur.
Podpora kultúrnospoločenských akcií - výdavky formou dotácií na základe predložených žiadostí v
zmysle platného VZN o dotáciách z rozpočtu obce a v zmysle schváleného rozpočtu /Slov.zväz
záhradkárov, darcom krvi, Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Slov.zväz chovateľov,
spev.zbor Galabriel, členské ZPOZ.../

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
95336
2640
97976

Skutočnosť
87919,61
2640
90559,61

% plnenia
92,22
100
92,43

PROGRAM č. 9: PROSTREDIE PRE ŹIVOT
Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím
Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Skutočná
hodnota

Zabezpečiť údržbu verejnej
zelene v obci

Výmera udržiavanej zelene v
obci v m2 v danom roku

81300

81300

Zabezpečiť bezporuchovú
prevádzku verejného
osvetlenia

Percento funkčných
existujúcich svetelných bodov
verejného osvetlenia

97

99

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci /PHM, mzdy a odvody,
výdavky na údržbu zelene/. Zrealizovala sa výmena oplotenia ihriska na ul. Palárika, , osadili sa
lavičky a koše. V areáli ZŠsMŠ bolo oplotené ihrisko MŠ.
Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia zahŕňajú materiálové výdavky, mzdy a odvody a
elektrickú energiu.
V programe sa rozpočtuje aj podpora činnosti dobrovoľného hasičského zboru, z toho 1400 Eur je
financované z dotácie DPO SR.
Výdavky na civilnú obranu – spojené s pandémiou COVID-19 a výdavky na celoplošné testovanie
obyvateľov. Tieto výdavky boli uhradené z prostriedkov MV SR.
V kapitálových výdavkoch je plánovaná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice z prostr. DPO SR
a projektová dokumentácia. V skutočnom plnení rozpočtu je PD na požiarnu zbrojnicu.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
97401
12914
110315

Skutočnosť
86281,22
1650
87931,22

% plnenia
88,58
12,78
79,71

PROGRAM č. 10: BÝVANIE
Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
Cieľ
Zabezpečiť včasnú platbu
splátok úverov na výstavbu
nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota
Počet bytov v správe obce

39

Skutočná
hodnota
39

Program zahŕňa výdavky na splátky úverov a úroky z úverov na výstavbu nájomných bytov 4x6b.j,
1x6b.j a 1x9b.j, splátky úveru a úrokov z úveru Prima banky na výstavbu garáží, el. energiu
spoločných priestorov v nájomných bytoch, vodné a stočné všetkých nájomných bytov.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
700- kapitálové výdavky
800- finančné operácie
Spolu

Rozpočet
35653
0
58620
94273

Skutočnosť
34774,24
0
58645,41
93419,65

% plnenia
97,54
0
100,04
99,09

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŹBY
Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
Cieľ

Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota

Skutočná
hodnota

Zabezpečiť pomoc
odkázaným ľuďom v ich
domácnosti

Počet opatrovaných občanov v
domácnostiach ku koncu roka

8

8

Zabezpečiť pomoc občanom
v krízovej situácii

Počet vybavených í žiadostí o
pomoc v soc. núdzi v danom
roku

10

6

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu sociálne znevýhodnených obyvateľov obce,
na mzdy a odvody pracovníkov opatrovateľskej služby, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú
službu v domácnostiach, výdavky na posudkového lekára, pomoc občanovi v akútnej nepriaznivej
životnej situácii formou výpomoci alebo sociálnej pôžičky. Výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa
pre 27 detí bol vo výške 2700 EUR.
Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie dôchodcov v počte 11242 ks obedov, v priemere pre 50
dôchodcov. Výdavky na zakúpenie chladničky a mikrovlnnej rúry a ostatné výdavky pre klub
dôchodcov boli vo výške 972,50 EUR. Od novembra sú tu aj výdavky na terénnu sociálnu prácu
z projektu MV SR, a program pre nezamestnaných z ESF.
Výdavky

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
800- finančné operácie
Spolu

Rozpočet
53186
1000
54186

Skutočnosť
38610,56
0
38610,56

% plnenia
72,59
71,26

PROGRAM č. 12: ADMINISTRATÍVA
Zámer programu: Kvalitné a transparentné fungovanie samosprávy
Vynaložené výdavky programu zahŕňajú náklady na prevádzku obecného úradu, el.energiu, vodu
a plyn, mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, náhrady PN, dohody mimopracovného
pomeru, výdavky na správu úradu, materiálové výdavky, interiérové vybavenie ako výmena dverí na
OcÚ, skrine do miestnosti kam.systému. Vymenila sa telefónna ústredňa na sekretariáte a ozvučovací
systém do zasadačky. softvér, bankové poplatky, výdavky na vozidlá OcÚ. V službách sú výdavky na
poštovné, telefónne poplatky, školenia, geometrické plány, poplatky na vyjadrenia potrebné k
podaným projektom, programové licencie, technik BOZP, PO, služby za spravovanie počítačovej
siete, spracovanie miezd externe, VO a vypracovanie ŽOP kanalizácia, stravovanie zamestnancov,
soc.fond. Vo výške 2100 EUR sú súdne výdavky na posudky – súdny spor Makostav s.r.o.. Vo výške
5000 EUR je uhradená pokuta ŽP za zberný dvor.
Vo výdavkoch je aj vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu zo ŠR vo výške 13640,40 EUR.

V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov správy majetku obce, výdavky na
PHM traktor, fekál, Avia a Fabia, výdavky na opravu a údržbu vozidiel, školenia zamestnancov,
stravovanie, soc. Fond.
Kapitálové výdavky vo výške 1 Euro sú za obstaranie pozemkov od TJ Lokomotíva Bánov.
Finančné výdavky zahŕňajú splátku úveru a úroky z úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ vo výške
14760 EUR a vrátené zábezpeky na verejné obstarávania vo výške 21000 EUR.

v tom :
Položky
600- bežné výdavky
800- finančné operácie
700- kapitálové výdavky
Spolu

Rozpočet
316857
14760
0
331617

Skutočnosť
318448,48
35760
1
354209,48

% plnenia
100,5
242,28
0
106,81

Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu programového rozpočtu Obe Bánov za rok 2020

Dôvodová správa:
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Bánov je súčasťou záverečného účtu a je spracovaná
v zmysle §16, písm. g/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

