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PROGRAMOVÝ
ROZPOČET OBCE KRŠKANY
N A R O K 2012

Programový rozpočet obce Krškany na rok 2012

- Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí
Podprogram 1.3: Obecný rozhlas

- Program 2 : Služby občanom
Podprogram 2.1: Správa cintorínov

- Program 3 : Prostredie pre život
Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie
Podprogram 3.2: Zber a odvoz komunálneho odpadu
Podprogram 3.3: Detské ihrisko
Podprogram 3.4: Údržba budov
Podprogram 3.5: Verejná zeleň
Podprogram 3.6: Požiarna ochrana

- Program 4 : Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev
Podprogram 4.2: Údržba chodníkov
Podprogram 4.3: Údržba autobusových čakární a zástaviek

- Program 5 : Kultúra a šport
Podprogram 5.1: Kultúrny dom
Podprogram 5.2: Podpora kultúrnych podujatí
Podprogram 5.3: Podpora športových podujatí

- Program 6 : Vzdelávanie
Podprogram 6.1: Materská škola
Podprogram 6.2: Školská jedáleň

- Program 7 : Sociálne služby
Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba
Podprogram 7.2: Sociálna výpomoc
Podprogram 7.3: Úcta k starobe

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Rozpočet : 76 100 €
Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad.
Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
Rozpočet podprogramu: 75 750 €
Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce, funkčnosť samosprávnych
orgánov, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, zabezpečiť
súlad činnosti obce s právnymi predpismi.
Komentár k podprogramu: mzdy 43 000 €, odvody 15 050 €, energie 2 100 €, poštovné,
internet a telefón 2 200 €, výpočtová technika 1 000 €, všeobecný materiál a kancelárske
potreby 1 000 €, knihy a noviny 450 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2 200€,
školenie, semináre a kurzy 400 €, cestovné 1 600 €, poistenie budov 800 €, reprezentačné
200 €, stravovanie 3 000 €, vodné 200 €, údržby a opravy strojov, zariadení a výpočtovej
techniky 1 300€, odmena poslancom a členom komisií 500 € ,odmena mimopracovného
pomeru 100€, úroky 650 € .

Podprogram 1.2 : Členstvo v združeniach miest a obcí
Rozpočet podprogramu : 350 €
Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce
Komentár k podprogramu: Členstvo v združeniach – ZMOS, ZPOZ, Tekovský región,
Mochovský región- výdavky na členské príspevky 350 €.

Podprogram 1.3: Obecný rozhlas
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci.

Program 2: Služby občanom
Rozpočet : 1 380 €
Zámer: Obec Krškany – ústretová obec.

Podprogram 2.1: Správa cintorínov
Rozpočet podprogramu: 1 380 €
Cieľ: Zabezpečiť estetický vzhľad obecného cintorína.
Komentár k podprogramu: údržba cintorínov a domov smútku 300€, všeobecný materiál
200€, poplatok za elektrickú energiu 430 €, poplatok za vodu 50 €, sociálne zariadenia 400 .

Program 3: Prostredie pre život
Rozpočet: 55 580 €
Zámer: Krškany – obec, kde sa jej obyvatelia cítia príjemne.

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie
Rozpočet podprogramu : 12 600 €
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci.
Komentár k podprogramu: Údržba VO 500 €, poplatok za energie 12 100 €.

Podprogram 3.2: Zber a odvoz komunálneho odpadu
Rozpočet podprogramu : 20 000 €
Cieľ: Zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia.
Komentár k podprogramu: Zber, uloženie odpadu 20 000 €.

Podprogram 3.3 Detské ihrisko
Rozpočet podprogramu : 10 000 €
Cieľ: Spoločne strávený voľný čas detí s rodičmi a podpora zdravého telesného
vývoja detí formou hier.
Komentár k podprogramu: vybudovanie detského ihriska 10 000 €.

Podprogram 3.4: Údržba budov
Rozpočet podprogramu : 6 000 €
Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi
nákladmi.
Komentár k podprogramu: údržba budov vo vlastníctve obce 6 000€.

Podprogram 3.5: Verejná zeleň
Rozpočet podprogramu: 4 950 €
Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.
Komentár k podprogramu: výsadba a údržba zelene, budovanie zón oddychu 4 950 €.

Podprogram 3.6: Požiarna ochrana
Rozpočet podprogramu : 2 030 €
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom, akcie
schopnosť požiarneho zboru.
Komentár k podprogramu: energie 70€, všeobecný materiál 1500€, všeobecné služby 300€,
poistné 160€, akcieschopnosť obecného požiarneho zboru,

Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
Rozpočet : 1 100 €
Zámer: Udržiavané komunikácie v obci.

Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácii a VP
Rozpočet podprogramu : 1 000 €
Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v obci a čistotu verejných
priestranstiev vrátane zimnej údržby.
Komentár k podprogramu: údržba miestnych komunikácii a a úprava verejných
priestranstiev 1 000 €.

Podprogram 4.2: Údržba chodníkov
Rozpočet podprogramu : 50 €
Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce
Komentár k podprogramu: údržba a úprava chodníkov podľa potreby 50€.

Podprogram 4.3: Údržba autobusových čakárni a zástaviek
Rozpočet podprogramu: 50€
Cieľ: Údržba a čistota autobusových čakárni a okolia zastávok.
Komentár k podprogramu: údržba autobusových čakárni a úprava okolia podľa potreby 50€.

Program 5: Kultúra a šport
Rozpočet : 10 280 €
Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.
Zvyšovanie telesnej zdatnosti.

Podprogram 5.1: Kultúrny dom
Rozpočet podprogramu : 6 800 €
Cieľ: Zabezpečenie celoročnej prevádzky v kultúrnom dome.
Komentár k podprogramu:, všeobecný materiál 400 €, energie 5 400 €, voda 100€, údržba
budov, objektov a zariadení 900 .

Podprogram 5.2: Podpora kultúrnych podujatí
Rozpočet podprogramu: 1 400 €
Cieľ: Zabezpečiť rozvoj kultúry a tradícií.
Komentár k podprogramu: všeobecný materiál 1 000€, všeobecné služby 400€.

Podprogram 5.3: Podpora športových podujatí
Rozpočet podprogramu: 1 800 €
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít.
Komentár k podprogramu: všeobecný materiál 600€, podpora športových podujatí 1 000€,
propagácia, reklama a inzercia 200€.

Podprogram 5.4: Knižnica
Rozpočet podprogramu: 280 €
Cieľ: Podporiť vedomostnú úroveň občanov.
Komentár: nákup kníh, odmena knihovníčke 80€.

Program 6:Vzdelanie
Rozpočet: 33 000 €

Podprogram 6.1: Materská škola
Rozpočet podprogramu: 32 700 €

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť prevádzky v predškolskej výchovy v obci.
Komentár k podprogramu: mzdy a odvody 29 710€, materiál a učebné pomôcky 300 €,
poštovné a telefón 330 €, energie 2 000 €, voda 200€, údržba 100 €, poistné 50€,
cestovné 10€.

Podprogram 6.2: Školská jedáleň
Rozpočet podprogramu : 300 €
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni.
Komentár k podprogramu: Doplnenie materiálneho vybavenie v kuchyni a bežný
všeobecný materiál v ŠJ 300 €.

Program 7: Sociálne služby
Rozpočet 1 700 €
Zámer: Zlepšenie života v starobe.

Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba

Cieľ: Poskytovať kvalitnú opatrovateľskú službu školenými opatrovateľkami
Komentár k podprogramu: poskytovať opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov
s kvalifikovanými opatrovateľkami.

Podprogram 7.2: Sociálna výpomoc
Rozpočet podprogramu: 1 000 €
Cieľ: Poskytnúť sociálnu výpomoc v ťažkých životných situáciách.
Komentár k podprogramu: nevyhnutná sociálna výpomoc 1 000 €.

Podprogram 7.3: Úcta k starobe
Rozpočet podprogramu: 700 €
Cieľ: Spríjemniť život na dôchodku a umožňovať stretnutie seniorov.
Komentár k podprogramu: Posedenie s dôchodcami, nedeľné stretnutie dôchodcov pri čaji
700 €.

Rozpočet výdavkov: 179 140 €

P r í j m o v á č a s ť:

2012

Miestne dane a poplatky

65 135 €

V tom:
- Daň z nehnuteľnosti
/daň z pozemkov , stavieb a bytov/
- Daň za psa
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za jadrové zariadenie
- Poplatok za komunálne odpady
- Príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov
- Ostatné poplatky – správne poplatky
/overovanie listín, podpisov, vydanie rozhodnutí

38 100 €
650 €
120 €
10 215 €
12 750 €
700 €
600 €

rybárske lístky, stavebné povolenia/
-

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
/ príjmy za opatrov. službu, za miestny rozhlas,
cintorínske poplatky, nádoby na odpad, fax, kopír. práce /
Ostatné príjmy – dary
Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie

Príjmy spolu:

2 000 €

5 000 €
120 000 €
200 €

190 335 €

V Krškanoch dňa 23.11.2011

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

