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Komentár k rozpočtu Obce Košeca na rok 2014 

 

 

 
 

Rozpočet Obce Košeca  na rok 2014 sa člení na  

 

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

Bežné príjmy a bežné výdavky 

Finančné operácie – príjmové a výdavkové  (úvery a leasing)  

 

Kapitálové príjmy Obce Košeca na rok  2014 sú    

                                                                                        10 000 eur 

- príjem z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce                    10 000 eur 

        

Kapitálové výdavky obce Košeca na rok 2014 sú            56 011 eur 

Tvoria ich  

- výdavky na výkup pozemkov              5 000 eur 

- výdavky na obstaranie územného plánu obce            8 190 eur 

- výstavba cesty                3 500 eur     

- náklady na projektovú dokumentácie (kanalizácia, vodovod)                      10 000 eur 

- splátka za rekonštrukciu verejného osvetlenia            3 501 eur 

- rekonštrukcia telocvične             15 000 eur 

- dokončenie obecnej studne               1 820 eur 

- prídavné zariadenie – traktor , kamerový systém            9 000 eur 

 

 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške  46 011 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný zapojením finančných 

prostriedkov z rezervného fondu vo výške 31 011 eur( prostredníctvom finančných operácií príijmových) a použitím nevyčerpaných, účelovo 

určených finančných prostriedkov z minulého roku vo výške  15 000 eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ. 
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 Bežné príjmy obce Košeca na rok 2014 sú narozpočtované vo výške     1 131 176 eur 

 

Tvoria ich : 

 

-   daňové príjmy   

 - výnos dane z príjmov fyzických osôb (v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve ...)  predpoklad            620 000 eur 

             -  daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, zo stavieb, bytov a nebytových priestorov)     47 700 eur 

  -  dane za špecifické služby (za psa, predajné, nevýherné automaty, za užívanie verejného priestranstva, za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad)                40 915 eur 

 

 -  nedaňové príjmy   
             -  z prenájmu pozemkov, bytov, budov,  prístrojov a zariadení           30 010 eur 

  -  administratívne poplatky (poplatky za výherné automaty, správne poplatky matrika, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie) 

                                11 000 eur 

  -  pokuty v oblasti životného prostredia                                                    700 eur 

  -  poplatky z náhodného  predaja služieb ( za opatrovateľskú službu, vývoz fekálii...)           12 835 eur 

  -  ostatné príjmy (lotérie, z vkladov)                                 4 055eur 

 

- príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy  

 

 -  stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie                 2 337 eur 

            -  FP na financovanie miestnej a reg. zamestnanosti § 50j.zák. č. 5/2004 Z.z. o sl. zam.                6 246 eur 

 -  matričná činnosť                   3 815 eur 

 -  ochrana životného prostredia                           236 eur 

 -  evidencia obyvateľstva                          829 eur 

 -  pozemné komunikácie                              109 eur 

            -  CO transfer dohody                    348 eur 

-  základná škola – normatívne finančné prostriedky ( vzdelávacie poukazy, dopravné a na výchovno- vzdelávací proces) 

                             350 041 eur 
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Bežné výdavky  Obce Košeca na rok 2014 sú 

vo výške    459 254,50  eur   

        

Z toho náklady jednotlivé strediská                        

Správa obce    257 924  eur 

 
 
  

Hlavný kontrolór                    10 853  eur   

Matrika    3 815  eur   

Úroky z úverov    5 999 eur   

Civilná ochrana    348 eur   

Hasiči    8 191 eur   

Všeobecná pracovná oblasť (VPP)                    10 252   eur   

Komunikácie    12 109 eur   

Nakladanie s odpadmi    64 684 eur   

Ochrana prírody a krajiny a životného prostredia    7 736 eur   

Zásobovanie vodou                      4 900 eur   

Verejné osvetlenie    10 800  eur   

Bývanie a občianska vybavenosť    3 400  eur   

Športové a rekreačné služby    18 825  eur   

Kultúrne služby        

             z toho OB Nozdrovice a výd. na kultúru                      13 145  eur   

                       Knižnica    1 959  eur   

                       Rozhlasová ústredňa    4 300  eur   

                       Dom smútku    1 300  eur   

Opatrovateľská služba        15 554,50  eur   

Pomoc v hmotnej núdzi     2 660  eur   

CVČ                                                                                                                                                                    500   eur                           
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Výdavky rozpočtových organizácií obce, ktoré nie sú v rozpočte obce, ale sú v rozpočtoch rozpočtových organizácií 

Základná škola    346 135  eur   

ŠJ základnej školy    40 665  eur   

Školský klub základnej školy    28 496  eur   

Základná umelecká škola    79 988  eur   

Materská škola    149 358  eur   

        

Bežný rozpočet je zostavený ako  prebytkový vo výške  26 959,75 eur. 

    

Finančné operácie príjmové  obce Košeca na rok 2014 

- prevod finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 24 999,75 eur. Tie sa použijú v bežnom rozpočte na údržbu verejnej zelene- 

7000 eur, údržbu a opravy nájomnej bytovky – 1400 eur, školenie hasičov – 1290 eur, 309,75 eur – zostatok dopravného pre ZŠ, 15000 

eur na rekonštrukciu telocvične – kapitálové výdavky. 

- Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 55 000 eur – splátky úverov (23989 eur) a na kapitálové výdavky(31011 

eur) 

                

Finančné operácie výdavkové obce Košeca na rok 2014  tvoria splátky bankových úverov a leasingu 52 552 eur z toho: 

- splátka úveru v Prima banke  a Slsp predstavuje 36 528 eur 

- splátka istiny úveru ŠFRB predstavuje  11 420 eur 

- leasingová splátka istina predstavuje 4 604 eur  

 

Finančné operácie majú prebytok  27 447,75 eur.  


