Komentár k rozpočtu Obce Nižný Klátov na rok 2018

V rozpočtových príjmoch na rok 2018 sa počíta s výškou podielových daní 250 000 €
(skutočnosť za rok 2017 – 244 642 €, rozpočtovaných bolo 239 884 €, skutočnosť za rok
2016 – 233 387 €, skutočnosť za rok 2015 – 198 236 €). Podielové dane sú určené na
financovanie obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne, centier voľného času.
Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované v sume 61 200 €, tvoria ich dane z pozemkov,
stavieb, bytov, daň za psa, nevýherné hracie prístroje a poplatky za komunálne odpady.
Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 51 000 € (tvoria ich príjmy z prenájmu majetku
obce, správne poplatky, členské, školné, stravná réžia a príjem za nákup potravín). Transfery
sú vo výške 269 895 € (ide o dotácie určené na činnosť matričného úradu, výchovné
prostriedky pre MŠ, normatívne prostriedky na mzdy a prevádzku Základnej školy v Nižnom
Klátove, dotácie na dopravné dochádzajúcich žiakov do ZŠ /spádová škola pre obce Hýľov,
Vyšný Klátov, Zlatá Idka/, dotácia na výdavky spojené s organizáciou volieb. Kapitálové
príjmy sú vo výške 207 000 €.
Spolu príjmy v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 839 095 €, vrátane
finančných operácií vo výške 908 743 €.
Z príjmov roku 2017 môže ZŠ dočerpať do 31.3.2018 finančné prostriedky na
prevádzku základnej školy a dopravné vo výške 6 598.
V rozpočte sa počíta s prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume
63 000 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií, nákup pozemkov a 5 % spoluúčasť na
spolufinancovaní projektov v rámci MAS Rudohorie, v prípade ak budú obci dotácie
schválené.
Výdavky na rok 2018 sú rozpočtované na úrovni minulého roka, resp. navýšené v časti
obecný úrad o zvýšenie mzdových nákladov (časť mzdových nákladov vo výške 6 500 € bude
financované prostredníctvom fondov) a transferov jednotlivcom, celkovo vo výške 147 447 €;
výdavky na matriku vo výške 3 200 €; na voľby 850 €; na ochranu pred požiarmi 2 000 € (v
sume sú zarátané výdavky na požiarnu ochranu nielen v budove Obecného úradu, ale aj
v budove MŠ

a

ŠJ,

Domu smútku);

na dobrovoľnú činnosť 250 €;

na miestne

komunikácie 13 500 € eur; na nakladanie s odpadmi 26 200 €; na nakladanie s odpadovými
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vodami 850 €; na údržbu verejného priestranstva 3 500 €; na verejné osvetlenie 11 000 €; na
rekreačné a športové služby, kultúrne služby a ostatné kultúrne služby 9 400 €; na vysielacie
služby (oprava stĺpov a vedenia, výmena reproduktorov) 4 500 €; na správu cintorína 2 478 €.
V rozpočte sa počíta so zvýšením výdavkov v časti materská škola na mzdové náklady vo
výške 7 720 €, ktorých časť bude financovaná prostredníctvom fondov, celkové výdavky
budú vo výške 71 970 €; školské stravovanie vo výške 66 000 € (výdavky sú v rozpočte
rozdelené podľa počtu stravníkov na jednotlivé vzdelávania, z toho výdavky na nákup
potravín sú vo výške 21 000 € a sú rozpočtované prvýkrát v roku 2018). Opatrovateľská
služba je vo výške 5 900 €, príspevok na stravu dôchodcov je vo výške 3 500 €. Sociálna
pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi je vo výške 1 400 €.
Kapitálové výdavky sú spojené s nákupom pozemkov 10 000 €, interiérového
vybavenia a strojov

5 600 €; realizáciou stavieb 14 907 €; rekonštrukciou miestnych

komunikácií a rigolov vo výške 47 493 €; realizáciou stavieb – kanalizácia vo výške 2 000 €;
rekonštrukciou Domu smútku vo výške 130 000 €; realizáciou opráv v budove MŠ so
školskou jedálňou, časťou TJ vo výške 39 000 € a s výdavkami na rozvoj obce vo výške 23
000 €. Spolu výdavky v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 908 743 €; počítame so
schodkom vo výške 69 648 €. Schodok bude krytý prevodom z rezervného fondu obce vo
výške 63 000 €, prevodom nevyčerpaných prostriedkov školy z roku 2017 vo výške 6 598 €
a vrátenou finančnou zábezpekou za služby IOM vo výške 50 € .
Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet ZŠ s právnou subjektivitou a školského klubu.
V rozpočte sa počíta s výdavkami Základnej školy v Nižnom Klátove vo výške 252 748 €.
V školskom klube, ktorý obec financuje z vlastných prostriedkov, z časti podielových daní, sú
rozpočtované výdavky vo výške 10 000 €.

Rozpočet školy, ŠKD a jeho komentár je

zverejnený v samostatných súboroch, v rozpočte obce je uvedený iba celkový sumár.

V Nižnom Klátove, 26.3.2018

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce Nižný Klátov
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