KOMENTÁR

ROZPOČET OBCE IVANKA PRI DUNAJI NA ROKY 2015,2016,2017.
V zmysle §9,10ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec
Ivanka pri Dunaji zostavila návrh rozpočtu na roky 2015,2016 a 2017.
Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový
rozpočet. Celkové príjmy obce sú na rok 2015 rozpočtované vo výške 4.259.588 € , z toho
bežné príjmy 3.812.285,- €, kapitálové príjmy 4.000 € a príjmové finančné operácie 443.303
€.
Rozpočtované výdavky obce sú v celkovej výške 4.259.588 €, pričom bežné výdavky
sú v objeme 3.478.305 €, kapitálové výdavky v sume 713.347 € a výdavkové finančné
operácie 67.936 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na
prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný
rozpočet obce je koncipovaný, ako prebytkový vo výške 333.980 €, kapitálový rozpočet, ako
schodkový vo výške 709.347 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného
rozpočtu a kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo
výške 375.367 €, t. z. z prebytkov z minulých rokov. Údaje za rok 2015 uvedené v € sú
záväzné.
Rozpočet na rok 2016 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného
rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
Rozpočet na rok 2017 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného
rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016-2017 podľa §9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nie sú
záväzné.
Prehľad príjmov a výdavkov obce na roky 2015-2017 v EUR
Prehľad príjmov a výdavkov
Príjmy celkom
Z toho
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácii

2015
2016
4259588 3855931

2017
3893813

3812285 3851931
4000
4000
443303
0
4259588 3855931

3889813
4000
0
3893813

3478305 3355250
713347 500681
67936
0
3812285 3851931
3478305 3355250
333980 496681
4000
4000
713347 500681
-709347 -496681
443303
0
67936
0
375367
0

3361162
532651
0
3889813
3361162
528651
4000
532651
-528651
0
0
0

1

Východiská pri zostavovaní rozpočtu
V zmysle ústavného zákona bola do 21.10.2014 povinnosť miest a obcí predkladať
návrhy rozpočtov na rok 2015 v zákonných obmedzeniach a to vo výdavkovej časti na úrovni
schváleného rozpočtu na rok 2014. Európsky štatistický úrad Eurostat dňa 21.10.2014
potvrdil, že dlh Slovenska v roku 2013 neprevýšil 55% HDP a teda podľa nových pravidiel
ESA 2010, ktoré platia od 01.09.2014, dlh Slovenska dosiahol 54,6%. Na základe uvedených
vyjadrení sa zrušila povinnosť samospráv predkladať rozpočty na rok 2015 vo výdavkovej
časti maximálne vo výške schváleného rozpočtu na rok 2014.
Návrh príjmovej časti rozpočtu obce vychádza z očakávaného vývoja príjmov, ktorý je
závislý na budúcom ekonomickom vývoji v SR. V oblasti daňových príjmov sa očakáva
vyššie plnenie, ako v roku 2014, a to z dôvodu zvýšenia podielových daní pre obce z úrovne
65,4% na 68,5% (v zmysle návrhu zákona o štátnom rozpočte). Pri rozpočtovaní príjmovej
časti rozpočtu obce sa vychádzalo z plnenia k 31.10.2014, so zohľadnením predpisov daní a
poplatkov. Ďalej sa brali do úvahy príjmy zo zmluvných vzťahov, v zmysle platných VZN
obce, ako i dotácie na prenesený výkon štátnej správy.
Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z čerpania
k 31.10.2014. Okrem vyššie uvedeného sa prihliadalo na požiadavky z jednotlivých stredísk
(napr. OcÚ, Matičný dom, Denný penzión, Informačné centrum, MŠ Hviezdoslavova, MŠ
Slnečná, MŠ SNP, ŠJ pri MŠ, IC, ZŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ....), požiadavky komisií obecného
zastupiteľstva, občanov obce Ivanka pri Dunaji. V návrhu rozpočtu na rok 2015 bolo pri
energiách prihliadané na čerpanie k 31.10.2014. V porovnaní s rokom 2014 vzrástla položka
mzdy a s tým súvisiace výdavky na poistné odvody za zamestnancov, a to u zamestnancov
obce o avizované 2% zvýšenie a pri zamestnancoch školstva o 5% zvýšenie. Zároveň sa
prihliadalo na plánované prijatie dvoch nových zamestnancov, z toho jedného na OcÚ oblasť
verejného obstarávania a druhého do verejnej zelene oblasť komplexná údržba školských
zariadení a stredísk obce. V Dennom penzióne je z dôvodu nárastu vydávaných obedov
v položke mzdy a poistné zohľadnená rezerva na ½ pracovný úväzok pomocnej pracovnej
sily, ktorá by bola v prípade potreby využívaná v čase obeda. Oblasť školstva je rozpočtovaná
na základe platného VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji v znení dodatku č.1 k VZN platnom na rok 2014
s prihliadnutím na vlastné príjmy školských zariadení a dotácie. Oblasť školstva bude riešená
komplexne úpravou rozpočtu v roku 2015 po stanovení jednotkového koeficientu za rok 2014
a to úpravou platných VZN súvisiacich s pravidlami financovania školských zariadení na
území obce Ivanka pri Dunaji. Na uvedenú úpravu v oblasti školstva bola vytvorená rezerva v
rozpočte obce vo výške 20.000 €. Do výdavkovej časti rozpočtu obce boli prevažne zahrnuté
rozpracované investičné akcie z roku 2014 a nevyhnutné opravy. V návrhu rozpočtu obce sú
uvedené aj požiadavky bez finančného krytia v rozpočte. Je potrebné stanoviť priority
zaradenia do rozpočtu obce na jednotlivé roky. Na časť požiadaviek je v rozpočte obce na
roky 2015-2017 vytvorené rezerva.
Možné riziká rozpočtu: zásadná zmena vo vývoji makroekonomických
ukazovateľov, ktoré majú dopad na rozpočty obcí (inflácie, zvýšenie bežných cien),
nenaplnenie daňových príjmov v takej miere a v takých intervaloch, ako predpokladá návrh
rozpočtu, vznik mimoriadnych a havarijných udalostí.
PRÍJMY
BEŽNÉ PRÍJMY - predstavujú sumu 3.812.285 €
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DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 2.444.000 €.
Dane z príjmov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 1.778.700 €. Ide
o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočtové určenie výnosu dane
z príjmov je závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej
výšky a iné. Podiel výnosu dane je obci poukázaný mesačne. Pri plánovaní príjmu z výnosu
daní z príjmov územnej samospráve na rok 2015 sa vychádzalo z návrhu štátneho rozpočtu t.j.
zvýšenie o 3,1%.
Daň z majetku je rozpočtovaná vo výške 455.300 €. Podstatnou položkou je príjem
dane zo stavieb, ktorá je rozpočtovaná vo výške 370.000 €. Ďalej sú tu zahrnuté dane z
pozemkov v celkovej výške 80.000 € a dane z bytových a nebytových priestorov 5.300 €. Pri
daniach z majetku sa vychádzalo z predpisu daní na rok 2014, t.j. z platných sadzieb na rok
2014 a plnenia k 31.10.2014.
Dane za tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatky. Rozpočtovaná výška
miestnych daní a poplatkov je 210.000 €, z toho daň za psa je vo výške 5.300 €, za ubytovanie
10.000, za užívanie verejného priestranstva 9.500 € a poplatok za komunálne odpady 185.200
€.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 410.000 €.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 95.900 € predstavujú
hlavne nájomné za prenajaté budovy, priestory, objekty a pozemky. Príjem z prenajatých
pozemkov predstavuje sumu 5.500 € a je v ňom zahrnutý príjem za státie časť „Biele vody“,
príjem za poskytnutie pozemkov na umiestnenie veľkoplošných reklamných tabúľ, ako
i z prenájmu pozemkov pod stánkami (obuv, novinové stánky, zmrzlina). Príjem z prenájmu
budov, priestorov a objektov je rozpočtovaný vo výške 90.400 € a jedná sa o príjem z nájmu
majetku v zmysle platných nájomných zmlúv – 79.330 € ( zdravotné stredisko, viacúčelová
budova – VUB, a.s,, RAVI, ambulancia, ďalej „požiarna zbrojnica“, „langošáreň“, školský
byt, Orange – prenájom strechy, Telekom). Okrem vyššie uvedeného sú v tejto položke
zahrnuté aj predpokladané príjmy z nájmu priestorov Matičného domu – 7.600 €, Denného
penziónu – 1.000 €, Osvetovej besedy – 170 €, ako i prenájmu telocvične- 1.000 €
a miniihriska – 1.300 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú navrhnuté vo výške 307.400 €.
Prevažnú časť tvoria príjmy za stravné 73.650 € (napr. zamestnanci, dôchodcovia, cudzí
stravníci), poplatky 28.700 € (matrika, stavebné oddelenie, SSÚ), školné MŠ 23.900 €, ZUŠ
51.000 €, príjem ŠKD 70.380 €, a ŠJ 48.700 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb 11.070
€ (príjem z predaja deratizačných návnad, z inzercie v rozhlase a Ivanských novinkách,
z obecnej knižnice, za prenájom hrobových miest, z pohrebných služieb, za donášku
obedov....). Zvýšenie príjmu v porovnaní s rokom 2014 je zapríčinené hlavne zvýšením
správnych poplatkov v zmysle platnej legislatívy, ako i príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce schváleného
v roku 2014.
Úroky z tuzemských vkladov, úverov, pôžičiek predstavujú sumu 1.100 €.
Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 5.600 €. Jedná sa napr. o príjem
z refundácie nákladov spoločného stavebného úradu, výťažkov z lotérii a dobropisov.
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GRANTY A TRANSFÉRY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 958.285 €.
Decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode
kompetencií sú nasledovné: ZŠ – 896.271 €, ZŠ – dopravné a vzdelávacie poukazy 17.827 €,
z KŠU na MŠ – 13.021 € – dofinancovanie nákladov na detí v predškolskom veku, matrika
a register obyvateľov 10.033 €, SSÚ – 5.590 €, cestná doprava 260 € a životné prostredie –
563 €, príjem za réžiu v školských jedálňach MŠ – 14.600 € a refundácia civilnej obrany - 120
€.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná
výška je 4.000 € a predstavuje príjem z pripojenia občanov na kanalizáciu.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové finančné operácie predstavujú sumu
443.303 €. Jedná sa o časť prebytkov z minulých rokov, ktoré sme plánovali použiť v roku
2014.
VÝDAVKY
BEŽNÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške 3.478.305 €.
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda bežné výdavky verejnej správy – 519.010 €.
Jedná sa predovšetkým o výdavky na činnosť obecného úradu a ďalšie služby pre verejnú
správu. Výdavky na mzdy zamestnancov a odmeny tajomníkom komisií OZ predstavujú
sumu 247.000 €. Odvody do poistných fondov za zamestnancov, poslancov, aktivistov a do
hodárov predstavujú sumu 97.000 €. Mzdové výdavky zohľadňujú nárast 2%, ako i prijatie 1
zamestnanca, odchodné v zmysle zákona. Výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú
správu sú rozpočtované vo výške 174.110 € (z toho 900 € cestovné náhrady, 29.500 € energie,
voda a komunikačné služby, 14.950 € materiál, 6.280 € - dopravné, 18.050 € údržba vrátane
výdavkov na užívateľskú podporu programov a pod., 104.430 € služby – ochrana objektu,
stravovanie, prídel do SF, dohody vrátane akčného plánu PHSR obce, poistenie, právne
služby, školenia, odmeny poslancov a členov komisií OZ atď). Na nemocenské dávky je
rozpočtovaná suma 900 €.
Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 19.450 € a
predstavujú výdavky na mzdu a odvody kontrolóra, na audítorské služby a výdavky na
poplatky bankám.
V skupine Iné všeobecné služby – matrika a register obyvateľov sú rozpočtované
výdavky na činnosť matričného úradu v sume 10.033 € z dotácií na prenesené kompetencie
(mzdy, poistné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, semináre....).
EKONOMICKÁ OBLASŤ – v uvedenej kapitole sú zahrnuté výdavky spojené so splácaním
úveru vo výške 2.200 €, čo predstavuje predpokladané ročné náklady na splátky úrokov
z poskytnutého úveru a tiež výdavky na cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške
56.460 €. Z toho na opravu miestnych komunikácii a ostatné opravy je vyčlenených 36.600 €,
na materiál, posypovú soľ, dopravné značky 12.000 € a služby 7.600 €.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – kapitola je tvorená z výdavkov na
nakladanie s odpadmi, ktoré predstavujú výšku 185.200 €, z výdavkov na kanalizáciu 3.700
€, na životné prostredie – 3.063 € ( vrátane výdavkov na deratizáciu), na verejnú zeleň –
98.171 € (z toho mzdy – 58.000 €, poistné – 20.271 € a tovary a služby – 19.400 €,
nemocenské 500 €). Výdavky na tovary a služby pre verejnú zeleň predstavujú výdavky na
materiál, pohonné hmoty, oleje, opravu traktora a strojov, pracovné odevy a pod.
V rámci kapitoly BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ je rozpočtovaná
skupina verejné osvetlenie vo výške 47.000 €. Výdavky na el. energiu predstavujú sumu
34.000 € a na údržbu a služby 13.000 €.
Kapitola ZDRAVOTNÍCTVO predstavuje výdavky na Zdravotné stredisko
v celkovej rozpočtovanej výške 14.400 €, z toho energie 7.400 € a ostatné výdavky 7.000 €.
V roku 2015 sú rozpočtované aj výdavky na nevyhnutné opravy po vyriešení zatekania ZS
5.000 €.
Kapitola REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO zahŕňa rozpočtované
výdavky na Matičný dom, Informačné centrum, Obecnú knižnicu, cintorín, výdavky na ZPOZ
a ostatné služby.
Matičný dom – 80.440 € (mzdy – 17.500 €, poistné – 6.300 €, energie – 9.260 €,
materiál – 5.380 €, údržba – 38.200 € (oprava oplotenia – 20.000 €, vstupná brána – 5.000 €
a oprava čajovne – 10.000 €), služby – 3.600 € a nemocenské 200 €.
Obecná knižnica vrátane VUB - 57.100 € – sú tu rozpočtované výdavky na mzdy –
4.800 €, poistné – 1.700 €, energie – 8.100 €, materiál vrátane knižného fondu - 2.300 €,
opravy – 40.000 € a služby – 200 €. V roku 2015 je plánovaná oprava strechy obecnej
knižnice.
Informačné centrum – 29.030 € (mzdy – 9.200 €, poistné – 3.300 €, cestovné
náhrady – 40 €, energie – 3.400 €, materiál – 1.140 €, údržba – 300 €, služby – 11.600 €
vrátanie služieb súvisiacich s nám. sv. Rozálie – napr. hnojenie trávnika a orez
stromov, nemocenské 50 €).
Miniihrisko - 1.800 € (výdavky na údržbu a materiál na ihrisko).
Mohyla M. R. Štefánika – 1.000 €.
Cintorín, ZPOZ, členské príspevky ZMOS spolu vo výške 40.400€. Podstatnou
položkou výdavkov súvisiacich s cintorínom sú výdavky na služby – 16.400 € ( správa
cintorína, odvoz odpadu, ochrana), odmeny ZPOZ – 2.200 €, na energie – 1.000 €, materiál
– 2.300 €, údržbu – 1.500 €. Na členské príspevky napr. do ZMOS-u, RVC, Podunajsko,
Cestovný ruch je vyčlenených 13.000 € a na členské príspevky za ZO za bezpečnosť občanov
4.000 €.
Na príspevky spoloč. organizáciám vrátane repre fondu p. starostky a rezervy je
vyčlenených 23.920 € , na energie na futbalovom ihrisku 10.400 €, na kultúrne akcie a
propagáciu obce – 14.510 €, na vydávanie Ivanských noviniek – 11.500 €, na rozhlas –
8.000 € (na bežné opravy a výmenu rozhlasu) a na dobrovoľné aktivity obyvateľov – 2.000 €.
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V kapitole VZDELÁVANIE sú rozpočtované výdavky na prenesené kompetencie
ZŠ vrátane dopravného a vzdelávacích poukazov – 852.098 €. 6,9 % z príjmov na prenesené
kompetencie na ZŠ je zadržaných na III. etapu opravy telocvične – t.j. 62.000 €
a a dofinancovanie predstavuje – 3.200 €, ďalšie výdavky súvisiace so ZŠ predstavujú
výdavky na poistenie budovy - 1.700 €, na materiál na telocvičňu – 400 € a na bežné opravy –
1.200 €. Na originálne kompetencie – na ŠKD je vyčlenených – 211.825 € (vrátane
vlastných príjmov) a na ŠJ pri ZŠ – 113.470 € (vrátane vlastných príjmov). Na opravu
podlahy v ŠJ pri ZŠ je rozpočtovaných - 30.000 €. Na futbalový klub - 10.000 €. Na ZUŠ sú
výdavky rozpočtované vo výške 312.819 € (vrátane vlastných príjmov), Cirkevnú MŠ vo
výške 39.648 € a pre súkromnú MŠ Detská škôlka – 19.824 €. MŠ Hviezdoslavova –
108.451 € (z toho mzdy 69.816 €, poistné 24.485 €, cestovné – 100 €, energie – 6.510€,
materiál – 2.710 €, údržba – 3.600 € (vrátane výmeny linolea v 2 triedach) , služby – 980 € ,
na nemocenské 250 €). MŠ Slnečná – 132.447 € (z toho mzdy 83.000 €, poistné 29.000 €,
cestovné – 100 €, energie – 11.657 €, materiál 4.570 €, údržba – 800 €, služby – 3.070 € , na
nemocenské 250 €). MŠ SNP – 130.668 € (z toho mzdy 85.483 €, poistné 31.704 €, cestovné
– 100 €, energie – 650 €, materiál 6.461 €, údržba – 2.700 €, služby – 3.220 € , na
nemocenské 350 €). Školské jedálne pri MŠ – 59.708 € (z toho mzdy 37.000 €, poistné
13.100 €, cestovné a poštovné – 40 €, materiál 6.638 €, údržba – 1.900 €, služby – 710 €, na
nemocenské 300 €). Výdavky MŠ sú rozpočtované vrátane vlastných príjmov a príjmov
z KŠU na deti v predškolskom veku.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov obsahuje výdavky na
Denný penzión vo výške 129.560 €, z toho mzdy predstavujú sumu 27.700 € a s tým
súvisiace poistné – 9.800 €, energie – 4.800 €, údržba – 6.000 € (vrátane výdavkov na
výmenu radiátorov - 3.000 €, opravu plota – 3.000 € ), služby – 78.360 € (sú tu zahrnuté aj
výdavky na stravovanie dôchodcov, cudzích stravníkov a zamestnancov), na nemocenské 200 € a na materiál – 2.700 €. Zvýšené výdavky na mzdy a poistné súvisia okrem 2%
zvýšenia aj s rezervou na ½ pracovný úväzok v prípade potreby pri výdaji jedál v čase obeda.
Zvýšené výdavky na stravovanie súvisia so zvýšeným záujmom o uvedenú službu, čo má
vplyv aj na príjmovú časť rozpočtu obce. Opatrovateľská služba je rozpočtovaná vo výške
5.600 €, príspevok pri narodení dieťaťa je rozpočtovaný vo výške 6.000 € a príspevok I klubu 6.000 €. V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky
rozpočtované vo výške 2.600 € ( z toho príspevok viacdetným rodinám je 1.000 €).
Prehľad plánovaných opráv väčšieho rozsahu z bežného rozpočtu na rok 2014:
- výmena radiátorov v Dennom penzióne - 3.000 €,
- oprava plota v Dennom penzióne - 3.000 €,
- opravy rozhlasu – 8.000 €,
- vnútorné priestory telocvične v ZŠ – 65.200 €,
- nevyhnutné opravy po vyriešení zatekania ZS - 5.000 €,
- opravy miestnych komunikácii – 35.000 €,
- oprava vstupného schodiska do budovy – MŠ SNP – 2.500 €,
- vysprávkovanie ciest, opravy značenia – 3.600 €,
- oprava podlahy v ŠJ pri ZŠ – 30.000 €,
- opravy strojov, náradí, zariadení v rámci výdavkov verejnej zelene – 3.000 €,
- bežná údržba verejného osvetlenia – 12.500 €,
- oprava oplotenia vo dvore MD z oboch strán – 20.000 €,
- brána do dvora MD – 5.000 €,
- oprava budovy čajovne vo dvore MD – 10.000 €,
- oprava strechy obecnej knižnice – 40.000 €,
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške 713.347 €.
Kúpa – 7.803 €. Jedná sa o kúpu pozemku pri bytovkách vo výmere 289 m2 za 7.803
€.
-

Kúpa strojov, prístrojov a zariadení – 85.000 €. V tejto položke je zahrnutá kúpa:
chladiarenského boxu do domu smútku - 5.000 €,
multifunkčného kopírovacieho zariadenia – 3.000 €,
výpočtovej techniky – 2.000 €,
exteriérového vybavenia na cintorín – 2.000€,
traktora – 65.000 €,
detskej preliezačky na nám. sv. Rozálie – 5.500 €,
ochranného pult – MŠ Slnečná – 2.500 €.

Prípravná a projektová dokumentácia – 71.650 € zahrňuje položku 6.650 € na
geometrický plán súvisiaci s rozšírením cintorína, 3.000 € na projekt statickej dopravy,
50.000 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu OB, 5.000 € na rezervu na
prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s miestnymi komunikáciami., 5.000 € na
rezervu na prípravnú a projektovú dokumentáciu, projekty a na prípravnú a projektovú
dokumentáciu súvisiacu s kanalizáciou - 2.000 €.
V rámci položiek realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia sú
rozpočtované výdavky na:
- rezervu v oblasti školstva – 20.000 €,
- rezervu na požiadavky bez finančného krytia – 113.894 €,
- palubovku do telocvične v ZŠ – 30.000 €,
- vzduchotechniku do telocvične v ZŠ – 35.000 €,
- cyklotrasu Mohyla – 5% - 18.000 €,
- rekonštrukciu kuchyne v ŠJ pri ZŠ – 30.000 €,
- prečerpávaciu stanicu na Nádražnej ul., gravitačnú kanalizáciu a výtlak - 220.000 €,
- opravu poškodených úsekov na Cintorínskej ul. – 80.000 € - podmienka realizácie –
odvodnenie vody zo striech a pozemkov si vlastníci zrealizujú na svojich pozemkoch,
V rámci položky kapitálové transfery sú rozpočtované výdavky na škrabku do ŠJ pri ZŠ vo
výške 2.000 €.
Prehľad požiadaviek bez finančného krytia na stanovenie priorít
Požiadavka

ZŠ M.R. Štefánika
Parkovisko
MŠ Snečná + šj
Výmena podlahy v kuchyni
Rekonštrukcia troch striech
Zateplenie, fasáda v MŠ
Rozšírenie a oprav chodníkov
Kompletné výmeny detských a učiteľských wc
MŠ SNP
Výmena podlahovej krytiny na spoločnej chodbe
MŠ Hviezdoslavová
Oprava fasády, zateplenie

Suma v
EUR
40000
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Rozšírenie budovy
Závlahový systém na školský dvor
Knižnica-interiérové vybavenie
Komunikácie:
Poľná ul. - komunikácia, chodník vrátane
odvodnenia
Od Bernolákovskej po hl.bránu - cintorín
Kanalizácie:
Poľovnícka
Gaštanová
Puškinová
Potocká
Vodovod - Grasalkovičová
Osvetová beseda
Projekty na cyklotrasy cez obec
Nové detské ihriská
Bezpečnostný kamerový systém
Bezbariérové vstupy OcÚ + MD

191930

43000
1330000

Ďalšie požiadavky do kapitálového rozpočtu sú uvedené v návrhu rozpočtu na roky
2016-2017 ekonomická klasifikácia časť Výdavky rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky
2016-2017 – tabuľková forma.
Výdavkové finančné operácie – 67.936 € - predstavujú náklady na splátku istiny úveru za rok
2015 vo výške 67.936 € súvisiaceho s nadstavbou školy realizovanou v roku 2010. Konečná
splatnosť úveru je september 2015.
Oblasti použitia výdavkov obce Ivanka pri Dunaji na roky 2015-2017 sú uvedené
v Programovom rozpočte obce Ivanka pri Dunaji.
Vypracovala: Ing. Jana Esterle
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