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PLNENIE PRÍJMOV za I. polrok 2014
Príjmy rozpočtu obce sa delia podľa zdroja financovania na rozpočtové prostriedky kapitoly - 111
(sú to prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov a grantov), vlastné
príjmy obcí – 41(výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby, príjmy
z prenájmu, administratívne a iné poplatky, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja
a služieb, z neštátnych fondov vo forme dotácií, úroky), na iné zdroje – 71, na príjmy z predaja
majetku – 43, na 1161 – zdroje z Európskeho soc. fondu,
Obec vykazuje plnenie príjmov za I. polrok 2014 celkom na 50,58%. Bežný rozpočet bol
plnený na 50,53%, z upraveného ročného rozpočtu 1 526 910,69 €, plnenie bolo 771 478,12 €,
kapitálový rozpočet bol plnený na 100%, plnenie predstavuje 1 550,- €. V roku 2014 sa prídel do
soc. fondu a fondu opráv byt. jednotiek vykazuje ako nerozpočtovaná transakcia, ktoré nie sú
započítané do celkových príjmov.
V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo
výške 11 317,96 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie prenes.
výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 197 898,02 €.
Najväčšia čiastka bola na prenesené kompetencie v školstve, ďalej na vzdelávacie poukazy, na
zdravotného asistenta učiteľa, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre deti, ktoré
majú rodičov v hmotnej núdzi, na dotáciu na stravu a nákup školských potrieb. Obec dostala
dotáciu na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, hlásenie pobytu občanov a registráciu
obyvateľstva len za obdobie I. štvrťroka. Z Ministerstva dopravy a výstavby SR bola poskytnutá
dotácia na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu a pozemné komunikácie
a z Ministerstva vnútra SR na životné prostredie. Úrad práce NZ poskytol obci fin.prostriedky
z Európskeho soc. fondu vo výške 3 702,39 € na mzdy a odvody pre nezamestnaných občanov ktorí
majú s obcou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú. Úrad práce NZ poukázal obci finančné
prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov. Na zabezpečenie voľby prezidenta SR obec dostala
dotáciu vo výške 3 401,38€ a na voľby do EP 2 129,72 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške
404 027,76 €, oproti minulému obdobiu bol vyšší o 3 884,66 €.
Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 34,50 % vo výške 50 030,69€,
u stavieb bolo na 77,46 %, vo výške 30 985,15 €. Daňové príjmy za psa boli 2 835,- €, poplatky za
komunál.odpad vo výške 11 214,86 € a daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 070,47€.
Za I. polrok 2014 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem.
a náhodného predaja a služieb priaznivé plnenie za poskytnuté služby obyvateľstvu, relácie
v miestnom rozhlase, príjmy z prenajatých pozemkov, zo vstupného za divadelné predstavenie,
predaja novín a z dobropisov vo výške 12 066,94 € (refundácia z úradu práce za VPP za
predchádzajúce obdobie, dobropis za plyn a elektrinu, vrátenie poistného z predch. rokov). Za
vyseparované komodity obec v I. polroku získala 3 081,20 €. Nedaňové príjmy z prenajatých budov
a priestorov boli vo výške 27 922,67 €, z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 11 892,08 €,
ostatné prenájmy z priestorov vo výšky 16 030,59 €. U nájomných bytov bolo účtované nájomné
a služby do príjmov, okrem fondu opráv. V ostatnom prenájme priestorov bola zahrnutá aj čiastka
za prenájom nebytových priestorov – firma YSSEL, s.r.o. Nitra vo výške 8 283,60 €, ktorá je
účtovaná kompenzáciou v príjmoch a výdavkoch obce.
Obec dostala od subjektu mimo verejnej správy - podnikateľa dotáciu vo výške 700,- € na
výpočtovú techniku.
Za sledované obdobie príjem v kapitálovom rozpočte bol vo výške 1 550,- € za predaj
pozemkov.

PLNENIE VÝDAVKOV za I. polrok 2014
V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na
rok 2014. Zavedenie PR na úrovni samosprávy schváleného v decembri 2009, obsahuje zámery
a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2014 je rozpočtovaných 14
programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Za I. polrok 2014 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 48,25%, z upraveného
RR 856 748,35 € plnenie bolo vo výške 413 378,12 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 43,94%,
vo výške 8 283,60 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a splátku návratnej finančnej
výpomoci celkom vo výške 48 269,80 €. Vo výdavkoch obce vykazujeme nerozpočtované
transakcie – výdavky soc. fondu a výdavky na depozit. účte (vrátenie nevyčerpanej dotácie MF SR
a preúčtovanie výplaty miezd na prenesený výkon štátnej správy za rok 2013 na bežný účet) ktoré
nie sú započítané do celkových výdavkov.
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.
Starosta obce s prednostkou úradu prejednávali riešenie aktuálnych úloh s vedúcimi
pracovníkmi na poradách, kde boli navrhované spoločné riešenia naliehavých úloh, pripomienky
občanov, prípadne ich sťažnosti. Uskutočnilo sa 6 oficiálnych porád starostu s vedúcimi
pracovníkmi, okrem neformálnych stretnutí. Starosta obce informoval občanov o plnení
rozvojových úloh obce prostredníctvom obecných novín a web stránky obce, zúčastnil sa aj
kultúrnospoločenských akcií kde sa stretol s občanmi(stavanie mája, oslava dňa detí, športové
podujatie na ihrisku, podujatie – Výstava a jazdy motoristických veteránov ). V sledovanom období
vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 880,78 € na občerstvenie. Obec za I.
polrok 2014 poskytla neziskovým organizáciám bežné transfery – Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, PADDOCK club vo výške 820,40 €.
Podprogram „Výkon funkcie prednostu“ – úlohy prijaté obecným zastupiteľstvom boli
splnené, resp. sa priebežne plnia. Vybavovanie podnetov od poslancov obecného zastupiteľstva
bolo v lehote.
Obec uhradila členský príspevok Združeniu miest a obcí Slovenska, Združenie matrikárok,
občianske združenie Miestna akčná skupina Cergát - Váh. Poplatky za členstvo boli vo výške
791,09 €.
V oblasti starteg. plánovania sú zabezpečované úlohy z Plánu hospod. a soc. rozvoja obce
zamerané na celkový ekonomický a sociálny rozvoj v obci. Napriek tomu, že plánovaná
rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov na ul. Poštovej sa musela zastaviť a zo strategického
dôvodu bolo potrebné uprednostniť údržbu a opravu soc. zariadenia v budove ZŠ a ďalšou
strategickou a nevyhnutnou novovzniknutou úlohou je zabezpečiť rozšírenie počtu tried materskej
školy prerobením priestorov v budove ZŠ.
Obec má zverejnený územný plán na webovej stránke obce. Na požiadanie verejnosti obec
poskytuje informácie z územného plánu. Na požiadanie boli 35 občanom poskytnuté informácie
z územného plánu a čas potrebný na vybavenie bol max 2 dni. Vypracovaný passport pamiatkovo
chránených objektov je priebežne aktualizovaný.
Podprogram „Príprava a implementácia rozvojových projektov“- obec podala na
Environmentálny fond dva projekty - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania s názvom : „Výmena vonkajších okenných výplní v átriu ZŠ K.
Strmeňa s MŠ“ a „ Obnova budovy obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti“. Obec
podala Slovenskej a inovačnej energetickej agentúre - projekt „ Energetický audit obce“. Na MF SR
bola podaná žiadosť o finančný príspevok na opravu strechy obecného úradu. Začatá bola realizácia
projektu „Sociálna inklúzia znevýhodnených občanov prostredníctvom terénnej soc. práce v obci
Palárikovo“ a obec dostane nenávratný fin. príspevok na realizáciu aktivít projektu prostredníctvom
Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Výdavky na špeciálne služby boli 1 554,95 €. Obec uhradila za znalecký posudok vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a príslušenstva v súvislosti výstavbou priemyselného
parku za účelom zriadenia záložného práva čiastku 844,15 €, za vyhotovenie geometrického plánu
na oddelenie pozemku bola uhradená čiastka 227,- €, za služby ohľadne verejného osvetlenia bola
vyplatená čiastka 185,- € a za vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov vo

výške 298,80 €.
V podprograme „Príprava a vydávanie noriem obce “ za sledované obdobie bolo schválené
uznesením obecného zastupiteľstva jedno VZN o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby
verejných priestranstiev, zachovanie zdravých životných podmienok a verejného poriadku na
území obce.
Podprogram „Komunikácia s verejnými inštitúciami“ – obec zabezpečuje promptné
vybavenie vyžiadaných písomných stanovísk.
V rámci podprogramu „Vnútorná kontrola“ – boli vykonané kontroly prijatých uznesení
obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór obce vykonáva priebežnú kontrolu v rámci obecného
úradu, v súlade so schváleným Plánom kontrol bolo vykonaných 9 kontrol. Výsledky kontrol sú
spracované v osobitnej správe.
„Rozpočtová politika“ - v sledovanom období bola vypracovaná správa o plnení rozpočtu
za I. štvrťrok 2014 a predložená na prerokovanie obecnej rade a obec. zastupiteľstvu. Plnenie
rozpočtu za sledované obdobie bude predložené na schválenie v ďalšom štvrťroku.
Podprogram „Audit a rating“ – za I. polrok bol vykonaný audit hospodárenia za rok 2013,
predmetom ktorého bolo overenie skutočnosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách –
hospodárenie obce s fin. prostr., overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. Porušenie zákona
nebolo zistené.
Účtovníctvo obce je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, zak. o rozpočtových
pravidlách hospodárenia a ďalších opatrení vydaných MF SR. V I. polroku 2014 bol vypracovaný
Záverečný účet obce za rok 2013 a Výročná správa za rok 2013. Záverečný účet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom v mesiaci jún 2014. Výrok audítora k overeniu účtovnej závierky roku
2013 bol bez výhrad.
02 Program Propagácia a marketing
Obec na propagáciu a informáciu občanov zabezpečila tlač bulletinov a plagátov na akciu
OTJ, na letecký deň a akcia „Veteráni“. Na propagáciu a informácie o činnosti obce sa využíva aj
webová stránka, táto je pravidelne aktualizovaná. Výdavky na propagáciu boli vo výške 370,54 €.
Dôležité udalosti obce sú pravidelne zaznamenávané v Kronike obce.
03 Program Interné služby obce
V I. polroku 2014 bolo organizačne zabezpečené zasadnutie orgánov obce – zasadnutie
obecnej rady 4 a 3 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za zasadnutia boli poslancom vyplatené
odmeny vo výške 889,80 € a výdavky na odvody 280,59 €.
Obec zabezpečila úlohy spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb
prezidenta SR a volieb do EP. Boli vydané voličom oznámenia o mieste konania jednotlivých
volieb a zoznamy kandidátov. Na výdavky spojené s vykonaním volieb dostala obec dotácie
z Okresného úradu NZ vo výške 5 531,10 €. Tieto boli vyčerpané a vyúčtovanie bolo predložené
Okresnému úradu.
Podprogram „Verejné obstarávanie“ – v súlade so smernicou o jednotnom postupe pri
verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytovanie služieb a zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác bol dodržaný postup pri organizovaní VO a finančných limitov.
Priamym zadaním sa realizovalo 40 a prieskumom trhu 5.
Podprogram „Hospodárska správa“ – prenájom bytových a nebytových priestorov, obec má
uzatvorených 15 nájomných zmlúv o prenájme bytových jednotiek a 13 zmlúv o prenájme
nebytových priestorov. Sledujú sa tu výdavky na poistenie majetku obce – poistenie budov, strojov
a priemys. parku, tieto boli vo výške 3 100,02 €.
Obec vykazuje v podprograme “Hospodárska správa – evidencia pozemkov“ 74 nájomných
zmlúv o prenájme pozemku s výmerou 36 405 m2. V prípade realizácie predaja pozemkov, čas
potrebný na registráciu v katastri trvá 4 – 5 mesiacov.
Čerpanie energií a oprava a údržba budov je sledovaná v podprograme „Údržba a prevádzka
budov“. V rámci obecného úradu je zabezpečené pravidelné čistenie a údržba všetkých priestorov,
menšie opravy v budovách sú vykonávané pracovníkmi TS. Vyššie čerpanie je u niektorých
odberných miest z dôvodu vyúčtovacej faktúry za elektr. energiu za r. 2013, ktorá bola uhradená v
mes. január 2014. V mesiaci apríl 2014 sme ukončili odber plynu od firmy SPP, a.s., firma nám

poslala vyúčtovaciu faktúru od januára 2014 do konca vykurovacieho obdobia. Od 1.5. obec
odoberá plyn od spoločnosti MET Slovakia a.s. U výdavkov za plyn je vyššie čerpanie z dôvodu
vyúčtovacej faktúry od SPP v mesiaci apríl 2014( za obdobie 1. – 3.2014 boli nižšie zálohy).
Údržba u zberného dvora vo výške 714,- € predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za
prenájom priestorov – posilňovňa I. Petráš. V zdravotnom stredisku je údržba vo výške 831,36 €
predstavuje kompenzáciu v účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – ambulancia MUDr.
Okšová. Od vyfakturovaných nákladov ktoré preukázali, sa mesačne odpočítava suma nájomného,
táto je účtovaná vo výdavkoch.
Podprogram „Vzdelávanie zamestnancov obce“ – obec zabezpečila pre zamestnancov
školenie zákona na ochranu osobných údajov. Zamestnanci sa zúčastnili školení a seminárov
organizovaných Regionálnym vzdel. centrom NR, školenia VEMA, školenia matrikárov
a preškolenia vodičov TS. Výdavky boli vo výške 765,98 € a týkali sa poplatku za školenie
a vyúčtovanie cestovných nákladov.
„Autodoprava“ – obec v sledovanom období zabezpečila pravidelné kontroly a prehliadky
motorových vozidiel v počte 6. Dopravné náklady zahrňujú výdavky na PHM, údržbu vozidiel
a poistenie a boli vo výške 10 969,28 €.
04 Program Služby občanom
Podprogram „Organizácia občianskych obradov“ obec zabezpečuje občianske obrady,
jubilejné svadby a iné občianske slávnosti v sledovanom období bolo 6 obč. sobášov a 4 životné
jubileá. Bežné výdavky na činnosť pre ZPOZ boli vo výške 112,57 €.
„Činnosť matriky“ obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričnú činnosť.
Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou bol 788, vykonávajú sa overenia údajov, zápisy
narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva a zápisy úmrtia. Na činnosť matriky dostala obec fin.
prostriedky zo ŠR vo výške 1 100,06 €, výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní.
Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 720,32 €.
„Osvedčenie listiny podpisov“ – zápisy do knihy osvedčení, overenie podpisov, výpis
z registra trestov a pod.
Podprogram „Evidencia obyvateľstva“ - prenesený výkon štátnej správy, predmetom
činnosti je prihlásenie občanov na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie s pobytu, potvrdenia
o pobyte a pod. tieto činnosti sú vykonávané v primeranom čase. Zo ŠR bola daná dotácia vo výške
358,- € na mzdy a odvody.
V programe „Služby obyvateľom a rybárske lístky“ obec vydáva rozhodnutia od podania
žiadosti v stanovenom termíne, rybárske lístky vybavujú promptne.
„Úradná tabuľa“ – zverejnené informácií pre občanov, informácie o výsledku hospodárenia
a zámery samosprávy a pod.
„Trhoviská“ – obec prevádzkuje 1 obecné trhovisko so 4 predajnými miestami.
Podprogram „Cintorínske služby“ .Obec zabezpečuje pohrebné a cintorínske služby, údržbu
areálu cintorína s počtom 1180 hrobových miest. V sledovanom období boli výdavky na cint.
služby na materiál vo výške 353,99 €.
„Miestny rozhlas“ – obec prostredníctvom miestneho rozhlasu informácie pre občanov.
Výdavky v sledovanom období na materiál a údržbu miestneho rozhlasu neboli.
Podprogram „Noviny obce“ – v sledovanom období boli vydané 3 čísla novín, vychádzajú
dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 1 689,83€.
05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok
Bezpečnosť obyvateľov obce a verejný poriadok zabezpečovali 2 zamestnanci obecnej
polície. V sledovanom období vykonali 140 hliadok s počtom 1000 odpracovaných hodín
v hliadkovej službe. Zabezpečujú poriadok, bezpečnosť na kultúrnych a športových podujatiach a
odpracovali 80 hod. Obecná polícia doručila adresátom niektoré doporučené zásielky v počte 60 ks.
Výdavky na obecnú políciu sledované v tomto programe boli nízke ( jeden zamestnanec je
dlhodobo PN) na 33,99 %.
„Kamerový systém“ obec je monitorovaná kamerovým systémom a prevádzkuje 12 kamier
kvôli bezpečnosti občanov, k monitorovaniu verejných priestranstiev a budov.
Podprogram „Ochrana pred požiarmi“ – obec má l dobrovoľný hasičský zbor, s počtom 35

členov, uskutočnili sa 2 zásahy, plánované protipožiarne kontroly budú vykonané v ďalšom
štvrťroku. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 495,08 € - kúpa hadíc, nosič hadíc a hasičská prilba.
„Civilná ochrana“ – obec zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej
ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Aktualizovali sa všetky dokumenty civilnej ochrany,
krízového riadenia a povodňového plánu. Informácie pre občanov sú zverejnené na internetovej
stránke obce.
06 Program Odpadové hospodárstvo
Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov a vykonáva
separovaný zber komodít. Za I. polrok 2014 na skládku TKO bolo vyvezených za účelom
zneškodnenia 265 t komunálneho odpadu a 24 t veľkoobjemového odpadu. Podiel triedeného zberu
tvoril 62 %na celkovom zvoze a odvoze odpadu. Komodity v celkovom množstve 230t boli
odovzdané na materiálovú recykláciu.
Bežný rozpočet okrem energií bol plnený na 47,32 %. U materiálových nákladov bolo vyššie
čerpanie výdavkov – nákup vriec 1 779,12 € a kúpa veľkoobjemového kontajnera 979,20 €.
Dopravné náklady zahrňujú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje zber
separovaného zberu a PHM za smetiarske vozidlo. U tovarov a služieb bola vykonaná úprava
bioskládky. Vyššie čerpanie je u vývozu odpadu na skládku bol vo výške 10 299,34 €.
Podprogram „Nakladanie s odpadovými vodami“ v sledovanom období sa napojili na
verejnú kanalizáciu 2 obyvatelia obce.
07 Program Doprava
Podprogram „Správa a údržba pozemných komunikácií“ – obec vykazuje výdavky na údržbu
komunikácií, nákup materiálu. V sledovanom období boli výdavky na vyfakturovanú zrážkovú
vodu z komunikácií 3 140,08 €, na materiál 186,71 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA
vo výške 1 274,40 €. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií dostala
obec dotáciu vo výške 187,57 € z toho bolo čerpaných na mzdy 57,91 € a odvody do poisť. 20,24 €.
„Správa a údržba verejných priestranstiev“ – obec zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie
verejných priestranstiev a komunikácií – ručné čistenie 2 500 hodín, čistenie odvodňovacích žľabov
a krajníc 13 000 m.
08 Program Vzdelávanie
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – ZŠ K. Strmeňa s MŠ
Palárikovo. Na originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) poukazuje obec prostriedky mesačne, okrem
toho boli poukázané finančné prostriedky na opravu sociálnych zariadení. Základná škola dostáva
normatívne a nenormatívne fin. prostriedky z Okresného úradu Nitra odbor školstva.
09 Program Kultúra
V tomto programe vykazuje kultúrne aktivity organizované v Dome kultúry – fašiangové
podujatia (plesy), 24 výstav, ochotníci odohrali 3 divadelné predstavenia, bolo zabezpečené
divadelné vystúpenie (divadlo J. G. Tajovského Zvolen). V mesiaci máj bola regionálna výtvarná
súťaž ( „Namaľuj ľudového muzikanta alebo krojované dievča“). Pre deti je zabezpečená krúžková
činnosť v počte 8 krúžkov, boli pre nich zorganizované súťaže, deti vystupujú na rôznych
podujatiach (deň tradícií, 20. výročie JD, deň učiteľov, muzikál, podujatie deň matiek). Miestna
knižnica zorganizovala rôzne podujatia pre deti – ilustrácie rozprávok, kvízy pre deti, putujeme
rozprávkami, rozprávkové dopoludnia, od marca prebieha projekt „Rozprávka nás spája“).
V uvedenom programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry
(výzdoba na akcie, propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach), na zabezpečenie krúžkovej činnosti
detí, bol zakúpený počítač s tlačiarňou. Výdavky na mzdy a poistné sú sledované na programe 14
Podpor. čin. Bežné výdavky okrem energií boli čerpané na 57,17 %.
10 Program Šport
V I. polroku 2014 OTJ zorganizovala pre deti, mládež a dospelých športové podujatia –
športové súťaže (futbalové mužstvá, prípravka až dospelí). V mesiaci máj bol zorganizovaný
mládežnícky turnaj a priateľský zápas bývalých futbalistov – „ Old boys“. Uskutočnilo sa podujatie

– súťaž vo varení gulášu, oslava dňa detí.
Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, výdavky na sústredenie futbalistov,
dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Výdavky na energiu, údržbu, mzdy a odvody sú
sledované v iných programoch. Bežný rozpočet bol plnený na 42,75 %.
11 Program Prostredie pre život
Obec zabezpečuje efektívne fungovanie verejného osvetlenia, celkový počet
prevádzkovaných svetelných bodov v obci je 350. Nahlásenie poruchy je odstránené obecným
elektrikárom resp. elektrárňami do 48 hodín.
Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 19 922,71 €, z toho elektrina VO 18 833,82 €, ostatné
výdavky boli na materiál.
Na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia obec dostala dotáciu vo
výške 406,91 € z toho na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 169,55 €.
Podprogram „Stavebný úrad“ v I. polroku boli zabezpečené služby ohľadne stavebného
konania v počte 8 (v kompetencii obci a spoločného stavebného úradu). Na činnosť spoločného
stavebného úradu dostala obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR, časť
prostriedkov bola poukázaná na spoločný stavebný úrad. Výdavky na činnosť spoločného
stavebného úradu budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mest. úradu N.
Zámky.
Výdavky na podprogram „Verejnú zeleň“ - obec zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň –
stromy, kríky, kosenie trávnatých porastov. Pracovníci technických služieb zabezpečili úpravu
verejnej zelene strojným kosením s odvozom 66 000 m2, kosenie krajníc, v rámci starostlivosti
o stromy a kroviny – orezávanie krovín 150 ks a stromov 70 ks. Výdavky na verejnú zeleň zahrňujú
nákup materiálu pre záhradníčku (postrek, sadenice – sirôtky, stromčeky a trávové semeno) vo
výške 816,04 €.
12 Program Bývanie
Obec má 15 nájomných bytov a jeden byt v ZŠ Palárikovo. Od 1.7. sa zvýši počet
nájomných bytov o 8 bytových jednotiek v rekonštruovanom bývalom dome kultúry. Odstránenie
menších opráv nahlásených nájomníkmi obec odstraňuje v čo najkratšom čase, prípadne
dodávateľským spôsobom.
Program zahrňuje výdavky na energie 9BJ (všetky energie), 8BJ (plyn) a 6 BJ (voda). Vyššie
čerpanie vykazujeme u energií v 8 bj (bývalý starý dom kultúry), kde ešte rozpočet nie je úplne
stanovený. Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov
za energiu. Bežný rozpočet bol plnený na 68,06 %. Obec Palárikovo má uzatvorenú nájomnú
zmluvu o prenájme nebytových priestorov s nájomcom YSSEL s.r.o. Nitra. Podľa dohody fi
YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na Hviezdoslavovej ul., vypočítaná
výška nájomného sa odpočítava mesačne z vynaložených nákladov na prestavbu. Kompenzácia je
účtovaná v príjmoch a výdavkoch obce - 9 bj., Kapitálové výdavky boli 8 283,60 €.
13 Program Sociálne služby
Podprogram „Dávky sociálnej pomoci“ zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej
situácii - v sledovanom období bola poskytnutá dávka v jednom prípade.
Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok
obce na stravu bol vo výške 1 278,90 €. Pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú
dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 1 473,47 €.
Podprogram „Rodinná politika“ – výplata poukázaných rodinných prídavkov
a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku. Obec zorganizovala
uvítanie detí narodených v roku 2013, zúčastnilo sa 31 detí a každé dostalo peňažný dar vo výške
40,- €. Výdavky boli vo výške 1 240,- €.
14 Program Podporná činnosť
Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr.
1-13 (mzdy, platy, odvody do poisťovní, telekomunik., stravovanie, sociálny fond, bežné transf.,
splácanie úrokov a úverov). Obec mala poukázané bežné transfery za I. polrok pre deti, ktoré sú

v hmot. núdzi, na zakúpenie školských potrieb a príspevok na stravu. Podporná činnosť zahrňuje
čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ.
Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo vyššie u miezd VPP, ktoré nie sú
rozpočtované a refundácia bude v budúcom období, vyššie čerpanie vykazujeme u dopravných
nákladoch - prepravu na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ a školu v prírode. U tovarov a služieb
vykazujeme vyššie čerpanie zoskup. „637“, kde obec zabezpečuje - mesačne stráženie objektu
Priemyselného parku Palárikovo, výdavky boli vo výške 9 172,- €, rozpočet nebol stanovený a bude
upravený v ďalšom štvrťroku, vyššie čerpanie je u položky stravovanie (nákup stravných lístkov).
Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 53,09 %.
U fin. operácií vykazujeme výdavky za splatenie návratnej fin.výpomoci a za splátky
úverov - kanalizácia, ZŠ, cesty, 6BJ a 9BJ vo výške 17 134,01 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.
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