
Bežný príjem: 

 na príjmovej položke 111003 výnos DPFO (podielové dane) sme naplánovali sumu 

190 000,- € na základe údajov uvedených na MF SR (príspevky na údržbu MŠ, CVČ 

a ŠJ sme ponechali v pôvodnej výške) a ostala rezerva cca 7000 € 

 príjmy z daní z nehnuteľností, TKO, poplatok za psa sme ponechali v rovnakej výške 

ako v roku 2022, ale vieme Vám to upraviť na základe rozhodnutí pre r. 2023 

 príjmy z prenájmu na položke 212003 sme Vám ponechali v rovnakej výške ako bol 

plán na rok 2022 

 poplatky na položke 221004 sme ponechali v rovnakej výške ako v roku 2022 a na 

túto položku účtujeme stavebné poplatky, poplatky za vydanie povolení, overenie 

listín a podpisov, poplatky za predĺženie termínov, 

 poplatky na položke 223001 voda – poplatky od občanov sme ponechali v rovnakej 

výške ako v roku 2022, ak požadujete navýšenie, informujte nás prosím, 

 na položku 223003 sme Vám naplánovali príjem za stravné a réžiu ŠJ aby sme to mali 

naplánované na správnej položke, 

 príjmy zo štátneho rozpočtu sme Vám naplánovali na položke 312001 len regob, RA 

a ŽP a ostatné dotácie prijaté v roku 2023 zapracujeme rozpočtovým opatrením 

v priebehu roka 

 naplánovali sme aj dotáciu od DHZ na položke 311 v sume 3000 €. 

 Kapitálový príjem: 

 naplánovali sme Vám dotácie na projekty na položke 322001 s kódom zdroja 111 na 

základe nášho telefonického rozhovoru v sume 568000 € 

 zvyšné výdavky sme plánovali z úveru v sume 63000 € a dokopy nám to vychádza 

Vami plánovaných 631000 € 

 dofinancovanie zvýš. mat. N zniž. energet. náročnosti sme naplánovali z úveru v sume 

50000 € 

Bežný výdaj: 

Pri zostavovaní výdajovej časti rozpočtu sme vychádzali z aktuálnej ekonomickej situácie a 

brali sme do úvahy predpokladaný rast cien energií a platov. Počítali sme so 17 % navýšením 

platov zamestnancov  ( 1.1. +7% a 1.9. + 10%) a 22 % navýšením platov pedagogických 

zamestnancov (1.1. +10%, 1.9. +12%) 

 vo výdaji pri časti 0320 DHZ sme počítali len so sumou 3000 € z dotácie 

a financovanie zo zdrojov obce v sume 2000 € 

 Kapitálový výdaj sme naplánovali na základe údajov z príjmovej časti rozpočtu takto: 

 0111 717001 52 – dofinancovanie výdavkov z úveru v sume 50000 € 

 0620 717002 111 kapitálové výdavky z projektov v sume 568000 € a  

 0620 717002 52 dofinancovanie kapitálových výdavkov z úveru v sume 63000 € 

  

 


