KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2021
PRÍJMOVÁ ČASŤ
BEŽNÉ PRÍJMY:
111 003 Výnos dane z príjmov
Poukázaný územnej samospráve v zmysle zákone č. 564/2004 Z.z. výnos dane sa
rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve.
121 001 Daň z pozemkov
Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzba dane sa pre
rok 2021 nemenia.
121 002 Daň zo stavieb
Stavby sú rozdelené do kategórií, sadzby v jednotlivých kategóriách sa pre rok 2021
nemenia.
133 001 Daň za psa
133 012 Za užívanie verejného priestranstva
133 013 Komunálny odpad
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zákona č.582/2004
Z.z. platí za odpady, ktoré vznikajú na území obce, vrátane separovaného odpadu.
Príjem vychádza v poplatku pre fyzické osoby 8,50 Eur/osoba/rok, u výberu poplatku
od právnických osôb, podnikateľov takisto 8,50 Eur/zamestnanec/rok. Sadzby
poplatku sa pre rok 2021 nemenia.
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov
Príjem za prenájom pozemku – na základe zmlúv
212 003 Príjem z prenajatých budov: nájom sály kultúrneho domu,
221 004 Príjmy z ostatných poplatkov: overovanie listín a podpisov a ostatné správne
poplatky.
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223 001 Príjmy z predaj výrobkov, tovarov a služieb:
- príjmy za vyhlasovanie v obecnom rozhlase
- školné od rodičov (MŠ)
- cintorínsky poplatok
- nákup kukanádob
- kopírovacie služby
243 000 Úroky
312 012 Príjmy zo štátneho rozpočtu - dotácie
Jedná sa o príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, t.j.:
- stavebný poriadok
- dotácie na životné prostredie
- dotácie na dopravu
- register obyvateľstva, register adries
Tieto dotácie budeme doplniť počas rozp. roka
312 001 Zo štátneho rozpočtu – štátneho rozpočtu – mimo PVŠS:
- dotácia na ZŠ, dotácia na učebnice
- dotácie na voľby
- vzdelávacie poukazy ŠKD
- rodinné prídavky – náhrady
- dotácie od ÚPSVAR
- MŠ - deti ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou ŠKD
- Príjmy zo štátneho rozpočtu na základe predložených projektov Doplníme, keď to bude aktuálne, zatiaľ ich nerozpočtujeme.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy budeme rozpočtovať, keď bude aktuálne.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
Príjmové operácie za rok 2021 nerozpočtujeme.
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ
BEŽNÉ VÝDAVKY
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
611 Mzdy, platy osobné vyrovnania pracovníkov verejnej správy /mzdy, platy, osobné
vyrovnania pracovníkov verejnej správy, odmeny za práce pri všetkých voľbách/
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby:
- obecný úrad – elektrická energia
- cestovné náhrady
- poplatky za telefóny a poštovné
- hygienické potreby, kancelárske potreby, čistiace potreby – obecný úrad
- výpočtová technika – údržba, opravy
- poplatky za softvér
- opravy strojov a zariadení
- ochranné pomôcky – rukavice, pracovná obuv
- benzín do strojov a zariadení
- noviny, časopisy, zákony
- reprezentačné
- rutinná a štandardná údržba
- servisné poplatky za výpočtovú techniku, poplatok za webovú stránku obce
- údržba strojov a zariadení
- školenia, kurzy a semináre
- čistenie, revízie
- audit verejnej správy
- stravné pracovníkov verejnej správy
- poistné budova OcÚ, motorového vozidla, kamerového systému
- prídel do sociálneho fondu
- ceniny
- odmeny poslancov - odmeny mimo pracovného pomeru – dohody
641 Transfery verejnej správe /dotácie stavebný úrad/
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642 Členské príspevky, odchodné - členské poplatky: Regionálny vzdelávací centrum,
Ipeľský euroregión, Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron, Regionálne združenie
ZMOS, Združenie obcí pre separovaný zber, Mikroregión združenie miest a obcí
Hontiansko-poipeľského regiónu
0112 Finančné a rozpočtové záležitosti
637 Špeciálne služby odvody a poplatky
0451 Cestná doprava
635 Miestne komunikácie, údržba, prehŕňanie a posyp
0510 Nakladanie s odpadmi
633 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia
637 Poplatky za vývoz a uloženie komunálneho odpadu, poplatky a odvody
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
632 Energie
635 Údržba
637 Všeobecné služby
0640 Verejné osvetlenie
635 Údržba
637 Všeobecné služby
0820 Kultúrne služby
632 Energia v kultúrnom dome
0830 Vysielacie a vydavateľské služby
635 Údržba pre MR
0840 Náboženské a iné spoločenské služby
632 Energie
633 Materiál

4

09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
611 Mzdy, platy osobné vyrovnania zamestnancom a riaditeľky MŠ
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby:
- poplatky za telefóny a poštovné, cestovné náhrady
- hygienické potreby, kancelárske potreby, čistiace potreby
- noviny, časopisy, učebné pomôcky
- rutinná a štandardná údržba
- bežná údržba
- energie
- školenia, kurzy a semináre
- všeobecné služby
- prídel do sociálneho fondu
642 Bežné transfery, nemocenské dávky, odchodné
- položku pre rok 2021 nerozpočtujeme
09121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
611 Mzdy, platy osobné vyrovnania zamestnancom a riaditeľa ZŠ
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby:
- poplatky za telefóny a poštovné, cestovné náhrady
- hygienické potreby, kancelárske potreby, čistiace potreby
- interiérové vybavenie, výpočtová technika
- knihy, časopisy a učebné pomôcky
- všeobecný materiál
- rutinná a štandardná údržba
- údržby strojov, prístrojov a zariadenia
- školenia, kurzy a semináre
- všeobecné služby
- energie
- poistné
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- povinný prídel do sociálneho fondu
642 Bežné transfery, nemocenské dávky, odchodné
- položku pre rok 2021 nerozpočtujeme
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKOLSKÁ DRUŽINA)
611 Mzdy, platy osobné vyrovnania vychovávateľky ŠKD
620 Odvody do poisťovní
630 Tovary a služby:
- všeobecný materiál
- knihy, časopisy, učebné pomôcky
- prídel do sociálneho fondu
642 Bežné transfery, nemocenské dávky, odchodné
- položku pre rok 2021 nerozpočtujeme
1040 Rodina a deti
637 – náhrady, prídavky na deti rozpočtujeme vtedy, ak je to aktuálne

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Výdavky kapitálového rozpočtu pre rok 2021 nerozpočtujeme.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
Výdavkové operácie pre rok 2021 nerozpočtujeme.

ZÁVER
Návrh rozpočtu na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozpočtované príjmy sa
rovnajú rozpočtovaným výdavkom.

V Dolných Semerovciach, dňa 01.12.2020

Milan Rafael
starosta obce
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