Porovnanie príjmov a výdavkov obce v roku 2017 podľa charakteru použitia
Príjem obce v €
daň z nehnuteľnosti od občanov
daň z nehnuteľnosti od právnických osôb
poplatky za komunálny odpad od FO a PO,
poplatky za znečisťovanie ovzdušia, za predaj
kuka nádob, za elektroodpad a kovový odpad
poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase

Výdavok/náklady obce v €
na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, rekonštrukciu
miestneho rozhlasu
doplácanie na autobusy SAD, zimná údržba ciest, údržba zelene a
9 142,00 VP, nájom pod VOK, elektrika garáž, kultúrne a športové
podujatia
5 544,00

4 573,00

náklady na vývoz komunálneho odpadu a objemového odpadu,
kuchynského odpadu, poplatok za skládkovanie

50,00 poplatky RTVS a SLOVGRAM

za prenájom obecného majetku
ostatné príjmy - príjem zo vstupného,
preplatok poisťovní, úroky z účtov

náklady na internet, znalecké posudky, služby bezp.technika,
správu domény, propagačný materiál, kolky
730,00 poistenie majetku, údržba výpočtovej techniky
kancelárske potreby, materiál na obecný úrad, čistiace potreby,
332,00
odborná literatúra - zákony, pranie obrusov

dotácia zo štátu na prenesený výkon štátnej
správy, na cestnú dopravu, stavebné konanie,
životné prostredie, evidencia obyvateľstva

náklady obce na prenesený výkon štátnej správy, na cestnú
589,00 dopravu, stavebné konanie, životné prostredie, evidencia
obyvateľstva

správne poplatky

dotácia na školstvo pre MŠ
rodičovský príspevok MŠ, réžia za stravu
dotácia z VUC - viacúčelové ihrisko

582,00

telefón MŠ, poštovné, kanc.potreby, materiál a údržba MŠ, knihy,
poistenie, odbory a SF
el. energia MŠ, prac.obuv ŠJ, čistiace potreby, kancelárske potreby,
1 784,00
materiál ŠJ
300,00 viacúčelové ihrisko - materiál
998,00

7 394,00
9 605,00

8 398,00

145,00
727,00
878,00
789,00

3 217,00

1 975,00
2 157,00
967,00

dotácia zo štátu na DHZO
transfer zo štátu na voľby do VUC

podielové dane zo štátu

1 400,00
568,00

134 027,00

činnosť hasičského zboru, prevádzka Avie, údržba, poistenie,
školenie DHZO, dotácia pre Hasiči OZ, pracovné odevy a pomôcky
pre hasičov
náklady obce na zabezpečenie volieb do VUC
náklady obce na prevádzku obecného úradu, MŠ a ŠJ (elektrika,
voda, uhlie a kúrenie, telefón, opravy, vybavenie, mzdy a odvody,
činnosť obecného zastupiteľstva, školenia, cestovné, sociálny fond,
prenesený výkon štátnej správy, sociálna oblasť), požiarna ochrana
- AVIA, hasičský zbor, energie, činnosť TJ, materiál KD, bankové
úroky, obecný spravodaj, audit, oprava strechy OU a MŠ
výkup pozemkov pod cestu, projektová dokumnetácia a GP,
dopravné značenie, prekrytie jarku, nákup VOK, rigole popri ceste
Hriadky

kapitálové príjmy

13 630,00

prevod z Rezervného fondu obce

81 120,00 vodovodné rozvody, cesta k HZ a cintorínu, chodníky pri KD,

Príjmy spolu

255 369,00 Výdavky spolu

3 776,00
568,00

124 566,00

13 550,00
54 748,00

233 460,00

