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Obec Miloslavov predkladá na schválenie rozpočet obce Miloslavov na rok 2014.   

 

   

Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 903 883,42 Eur, to 

znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových 

finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 903 883,42 Eur, bežné výdavky vo výške 

846 633,42 Eur. Finančné operácie vo výdavkovej časti sú 57 250,00 Eur. Tieto výdavky budú kryté 

z bežných príjmov na splátky úverov.  

 

 

Rozpočet je zostavený v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej 

republiky a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie            v znení 

Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), 

Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), 

Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012). 

Programový rozpočet obce Miloslavov na roky 2014 – 2016 s komentárom bude vypracovaný 

po schválení rozpočtu na rok 2014. 

 

 

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých 

ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. Príjmová časť rozpočtu vychádza 

z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho 

rozpočtu. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z 

predpokladaného plnenia príjmov za rok 2013.  

 

Celkové  bežné príjmy 903 883,42 Eur 

Príjmy daňové   663 464,00 Eur 

Položka 111  Podielové dane 453 000,00 Eur 

Výnos tejto dane nám poukazuje štátny rozpočet v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z.                 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v návrhu rozpočtu vychádzame                    

z odhadovaného výberu daní na rok 2013 vo výške 453 000,00 Eur. 

 

 



Položka 121 Dane z majetku 118 600,00 Eur 

Daň z majetku sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 

priestorov.  

Položka 133 Dane za tovary a za služby 91 864,00 Eur 

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z.  

O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

navrhujeme rozpočet na základe skutočného plnenia v roku 2013 takto:  

- za psa vo výške 6 000,00 Eur 

- za užívanie verejného priestranstva vo výške 171,00 Eur  

- príjem z poplatkov za TKO vo výške 84 000,00 Eur  

- príjem poplatkov za umiestnenie odpadu na zberovom dvore 1 693,00 Eur  

Rozpočet je navýšený oproti roku  2013 hlavne v časti TKO. 
 

Príjmy nedaňové  104 152,22 Eur 

Položka 212 Príjmy z podnikania a vlastníctva 42 735,22 Eur 

Položka 212 zahŕňa:  

- príjmy z prenajatých pozemkov v celkovej výške 13 722,00 Eur  

- príjem z prenájmu hrobových miest vo výške         4 600,00 Eur 

- príjem z prenájmu budov obce vo výške                31 153,22 Eur  
  

Položka 221 Administratívne a iné poplatky a platby 15 674,00 Eur 

Administratívne a iné poplatky a platby sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou. 

Sú to: 

- správne poplatky vyberané stavebným úradom 9 000,00 Eur 

- za overovanie listín a podpisov 700,00 Eur 

- za hracie automaty 5 974,00 Eur 

Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 43 313,00 Eur 

Položka 223 zahŕňa: 

- poplatok za hlásenie 100,00 Eur 

- poplatok za kopírovanie 13,00 Eur 

- za recykláciu – príspevok z rec.fondu 2 500,00 Eur 

- preddavky na vodné/stočné z nájomných bytov 2 400,00 Eur 

- poplatky za MŠ – réžia 22 000,00 Eur (cca 120 detí x 20 Eur x 10 mesiacov) 

- poplatky na ŠKD – réžia 4 000,00 Eur (cca 65 detí x 6 Eur x 10 mesiacov) 

- poplatky na ŠJ – réžia 8 000,00 Eur (cca 120 detí x 0,20 Eur x cca 200 obedov + 10   

  dôchodcov x 0,65 Eur x cca 200 obedov) 

- za stravné zamestnancov 4 300,00 Eur 

Položka 242 z vkladov 290,00 Eur 

Položka 242 zahŕňa úroky z účtov obce. 

 

Bežné transfery a granty  136 267,20 Eur 

Položka 312  Transfery zo ŠR zahŕňa: 

- ŠR na ZŠ  127 896,00 Eur (cca 146 Eur x 73 detí x 12 mesiacov) 

- ŠR na ŠKD (vzdelávacie poukazy) 2 111,20 Eur 

- ŠR na MŠ 3 677,00 Eur (na 5.ročné deti – predškolákov) 

- ŠR na SSÚ 1 726,00 Eur (na činnosť stavebného úradu) 

- ŠR na životné prostredie 195,00 Eur 

- ŠR na EO 612,00 Eur (na evidenciu obyvateľstva) 

- ŠR na pozemné komunikácie 50,00 Eur 

 



 

 

 

Výdavková časť rozpočtu je navrhnutá tak, aby výdavky boli kryté príjmami. 

Z dôvodu, že požiadavky na výdavky rozpočtu boli vyššie ako možnosti rozpočtu, došlo         

pri mnohých výdavkoch k ich kráteniu, alebo k nezaradeniu do rozpočtu. Týka sa to hlavne 

prostriedkov smerovaných na investície a celej položky „63“, ktorá zahŕňa výdavky za tovary 

a služby (energie, telefón, nákup materiálu, dopravné, údržbu a opravy, služby) 

Tieto požiadavky by mohli byť do návrhu výdavkového rozpočtu zapracovávané po možnom 

prehodnotení príjmovej časti rozpočtu zo strany obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Štruktúra navrhovaného rozpočtu: 

 

Bežné príjmy 903 883,42

Bežné výdavky 846 633,42

Rozdiel 57 250,00

Kapitálové príjmy 0,00

Kapitálové výdavky 0,00

Rozdiel 0,00

Finančné operácie príjmové 0,00

Finančné operácie výdavkové 57 250,00

Rozdiel -57 250,00  
 

Sumár výdavkov Obce Miloslavov podľa jednotlivých programov a podprogramov: 

 

 
Program/Podprogram 2014 2015 2016 

     

1. 
PLÁNOVANIE MANAŽMENT A 

KONTROLA 
196 324,07 196 324,07 196 324,07 

1.1 Výkon funkcie starostu 53 007,75 53 007,75 53 007,75 

1.2 Obecné zastupiteľstvo 9 345,00 9 345,00 9 345,00 

1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly 7 767,50 7 767,50 7 767,50 

1.4 Činnosť obecného úradu 124 503,82 124 503,82 124 503,82 

1.5 Transfery 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

     



2. SLUŽBY OBČANOM 111 942,80 111 942,80 111 942,80 

2.1 Činnosť stavebného úradu 24 192,50 24 192,50 24 192,50 

2.2 Odpadové hospodárstvo 83 608,30 83 608,30 83 608,30 

2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby 2 582,00 2 582,00 2 582,00 

2.4 Informovanosť občanov 1 560,00 1 560,00 1 560,00 

     

3. VZDELÁVANIE 458 282,80 458 282,80 458 282,80 

3.1 Materská škola 212 346,58 212 346,58 212 346,58 

3.2 Základná škola 143 058,33 143 058,33 143 058,33 

3.3 Školský klub 42 530,25 42 530,25 42 530,25 

3.4 Školská jedáleň 60 347,64 60 347,64 60 347,64 

     

4. SOCIÁLNE SLUŽBY 39 583,71 39 583,71 39 583,71 

4.1 Sociálna podpora 5 600,00 5 600,00 5 600,00 

4.2 Podpora seniorov 3 370,00 3 370,00 3 370,00 

4.3 Podpora bývania 15 870,00 15 870,00 15 870,00 

4.4 Komunitné centrum 14 743,71 14 743,71 14 743,71 

     

5. KULTÚRA A ŠPORT 35 371,94 35 371,94 35 371,94 

5.1 Remeselný dvor 1 887,18 1 887,18 1 887,18 

5.2 Kultúrne domy 8 970,78 8 970,78 8 970,78 

5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia 7 200,00 7 200,00 7 200,00 

5.4 Rekreačno-športový areál 17 313,98 17 313,98 17 313,98 

     

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 62 378,10 62 378,10 62 378,10 

6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky 30 600,00 30 600,00 30 600,00 

6.2 Verejná zeleň 7 728,10 7 728,10 7 728,10 

6.3 Verejné osvetlenie 24 050,00 24 050,00 24 050,00 

     

 
VÝDAVKY CELKOM 903 883,42 903 883,42 903 883,42 

 

Program 1: PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA 

Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa činnosti v súvislosti s manažmentom obce (výkon 

funkcie starostu obce, činnosť obecného zastupiteľstva). Program zahŕňa aj aktivity a činnosti 

obce zamerané na plánované a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce, ako 

aj činnosti spojené s reprezentáciou obce. 

Významnou časťou programu je aj činnosť a fungovanie obecného úradu. Dôležitou časťou 

programu je aj kontrola hospodárenia kontrolórom obce a účasť obce v samosprávnych 

združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania jej záujmov  na samosprávnych 

fórach. 

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu zahŕňa výkon funkcie starostu obce. Bežné výdavky 

v tejto súvislosti predstavujú 50 007,75 Eur a zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné 



náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom funkcie starostu obce. 

Podprogram zahŕňa taktiež výdavky na reprezentáciu obce vo výške 3 000,00 Eur. Čerpanie 

výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, 

zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a  umiestnenie na úradnej tabuli,  

prípadne na web stránke obce. Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva zo 7 poslancov. 

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, poistné a výdavky 

na školenia poslancov v celkovej výške 9 345,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných 

príjmov obce. 

Podprogram 1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly zahŕňa výdavky na audit účtovnej závierky 

vo výške 800,00 Eur a výdavky na kontrolóra obce (mzda, poistné, školenia, tovary a služby) vo 

výške 6 967,50 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Podprogram 1.4 Činnosť obecného úradu je zabezpečovaný zamestnancami obce a zahŕňa 

všetky činnosti súvisiace s fungovaním obecného úradu, so zabezpečovaním evidencie 

obyvateľstva, organizovaním volieb a taktiež v súvislosti s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou 

a poistením majetku obecného úradu. Výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu 

zahŕňajú mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod. 

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy, poistné a dohody vo výške 

88 316,80 Eur, cestovné náhrady 1 000,00 Eur,  výdavky na energie a vodu vo výške 

11 000,00 Eur, výdavky na nákup gastro lístkov pre zamestnancov vo výške 5 804,00 Eur, 

výdavky na telefón a internet vo výške 1 400,00 Eur, údržba výpočtovej techniky 4 000,00 Eur, 

výdavky na poštovné vo výške 2 000,00 Eur a výdavky na právne služby vo výške 2 400,00 Eur. 

Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR vo výške 612,00 Eur a z bežných príjmov obce. 

Podprogram 1.5 Transfery zahŕňa všetky transfery v rámci aj mimo verejnej správy a  zahŕňa 

najmä výdavky na členské (RVC?ZOHŽO) a transfery v nasledovných organizáciách: Liga proti 

rakovine, Poľovnícka spoločnosť, Slovenský paraolympijský výbor, Slovenská ružiarska 

spoločnosť, Nadácia na kolesách. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Program 2: SLUŽBY OBČANOM 

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie kvalitných 

a flexibilných služieb pre občanov obce,  ako je poskytovanie služieb stavebného úradu,  

odpadového hospodárstva, cintorínskych služieb a informovanosti občanov obce.  

Podprogram 2.1 Činnosť stavebného úradu zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s 

preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. 

Zahŕňa výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, 

poplatky, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšou položkou sú mzdy a poistné vo 

výške 20 242,50 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR v sume 1 776,08 EUR a z bežných 

príjmov obce. 

Podprogram  2.2 Odpadové hospodárstvo - odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti 

spojené s odvozom, separovaním uskladnením a likvidáciou tuhého komunálneho odpadu 

a taktiež separovaného odpadu. Tieto služby sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. 



V obci Miloslavov sa separujú nasledovné druhy odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, šatstvo – 

obuv - hračky. Obec prevádzkuje dočasné uloženie odpadov tzv. zberový dvor, čím prispieva ku 

znižovaniu počtu nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie. 

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na odvoz odpadov uhrádzané spoločnosti 

Marius Pedersen vo výške 26 800,00 Eur, výdavky v súvislosti s uskladnením odpadov 

Združeniu odpadového hospodárstva Žitného ostrove vo výške 16 000,00 Eur, drvenie 

dreveného odpadu vo výške 3 787,00 Eur, mzdy a poistenie pracovníkov v zberovom dvore vo 

výške 33 241,30 Eur a výdavky na prevádzku multikáry vo výške 1 150,00 Eur.  

Čerpanie výdavkov je plne kryté z príjmov za TKO vo výške 84 000,00 Eur. 

 

Podprogram 2.3  Obecné cintoríny a cintorínske služby sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace 

so správou cintorínov, ako i dom smútku. Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, 

energie v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku.   

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na energie vo výške 900,00 Eur a výdavky na 

správu cintorínov vyplývajúce zo zmluvy (Stríž) vo výške 1 330,00 Eur. Čerpanie výdavkov je 

kryté z bežných príjmov obce. (v r.2014 v príjmovej časti je suma vo výške 4 600,00 Eur ktorú 

zaplatia občania na 10 rokov v rozpočtovom roku 2014. Ďalších 9 rokov bude príjem len 

z novozniknutých hrobov.) 

Podprogram 2.4  Informovanosť občanov - informovanosť občanov predstavuje zámer 

zabezpečiť vysokú informovanosť občanov prostredníctvom obecného rozhlasu, web stránky a 

obecného spravodajcu. Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce 

s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity  a činnosti realizované obcou, údaje o obci, 

zverejňovanie významných dokumentov obce. Podprogram taktiež zahŕňa prípravu 

propagačných materiálov o obci.  Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

 

Program 3: VZDELÁVANIE 

Obec prevádzkuje predškolské zariadenie a základnú školu prvého stupňa. Finančné prostriedky 

na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov 

Materskej  školy, Základnej školy, Školského klubu a Školskej jedálne. 

Podprogram 3.1 Materská škola zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle 

vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení 

neskorších predpisov. 

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, 

telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky a pod.) a taktiež výdavky na obstaranie, 

rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku využívaného materskou školou.  

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy a poistenie vo výške 164 436,58 Eur, výdavky na 

splátku úveru použitého na rekonštrukciu materskej školy v časti Miloslava vo výške 

29 250,00 Eur, výdavky na energie vo výške 9 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR 

v sume 4 839,00 EUR a z bežných príjmov obce. 



Podprogramom 3.2 Základná škola  je zabezpečované  základné vzdelanie v ročníkoch 1.- 4. 

v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších 

predpisov, ako i v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, 

telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, učebné pomôcky, a pod.) a taktiež výdavky súvisiace 

s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou a poistením majetku využívaného základnou školou. 

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy, dohody a poistenie vo výške 101 636,33 Eur a 

náklady na energie vo výške 5 550,00 Eur, splátka úveru použitého na prístavbu základnej školy 

v časti Alžbetin Dvor vo výške 30 200,00 Eur, údržba budovy 3 240,00 Eur. Čerpanie výdavkov 

je kryté zo ŠR v sume 127 896,00 EUR a z bežných príjmov obce. 

Podprogram 3.3 Školský klub zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania 

realizované po skončení školského vyučovania.   

V podprograme  sú zahrnuté výdavky na činnosť školského klubu (mzdy, energie, služby, 

materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšie položky predstavujú 

výdavky na mzdy a poistenie vo výške 39 810,25 Eur a výdavky na energie vo výške 

600,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR v sume 2 111,20 EUR a z bežných príjmov obce. 

Poplatky od rodičov vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce 

a sú určené na materiálno-technické zabezpečovanie vyučovacieho procesu. 

Podprogram 3.4 Školská jedáleň zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej 

jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.). 

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej 

školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..  

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy a poistenie vo výške 53 777,58 Eur a výdavky na 

energie vo výške 3 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

 

Program 4: SOCIÁLNE SLUŽBY 

Obec zabezpečuje zvýšenú starostlivosť o seniorov, aj obyvateľov  v krízovej situácii. V rámci 

financovania programu  Sociálne služby sa obec zameriava na jednorazovú sociálnu pomoc, 

opatrovateľskú službu, zabezpečenie stravovania a prepravy seniorov, poskytovanie vianočných 

príspevkov pre dôchodcov a pod.  

Obec sa v rámci tohto programu podieľala na výstavbe nájomných domov a spláca v tejto 

súvislosti úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Obec taktiež prevádzkuje Komunitné centrum, ktoré využívajú dôchodcovia, rodičia s deťmi, 

mládež. Súčasťou Komunitného centra je aj obecná knižnica. 

Výdavky súvisiace s podprogramom 4.1 Sociálna podpora sú rozpočtované vo výške 

5 600,00 Eur výdavky na sociálny taxík vo výške 3 900,00 Eur a výdavok na Ružovú záhradu 

vo výške 1 700,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 



Podprogram 4.3 Podpora bývania zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska vo výške 

2 200,00 Eur a výdavky na rôzne jubileá občanov vo výške 700,00 Eur, prevoz obedov pre 

dôchodcov vo výške 470,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Obec vybudovala dva nájomné domy, jeden v časti Alžbetin Dvor a jeden v časti Miloslava, 

s celkovým počtom nájomných bytov - desať. Na výstavbu týchto nájomných domov si obec 

zobrala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). 

Podprogram Podpora bývania zahŕňa výdavky na splátky úveru zo ŠFRB vo výške 10 250,00 

Eur, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB vo výške 3 000,00 Eur, výdavky na poistné nájomných 

domov vo výške 660,00 Eur, revízie a kontroly vo výške 560,00 Eur a výdavky na energie vo 

výške 1 400,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. (Nájomné vyberané 

od nájomcov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce). 

Podprogram  4.4 Komunitné centrum - v rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje 

Komunitné centrum, ktoré môžu  využívať viaceré skupiny obyvateľov. Prvé poschodie využíva 

Rodinné centrum Alžbetka, ktoré organizuje program pre rodičov s deťmi (pravidelné stretnutia 

v herni, cvičenia pre detičky aj mamičky, výučbu angličtiny, besiedky a kultúrne podujatia) 

s hudobnými krúžkami pod záštitou Lucie Samuhelovej. Prízemie využíva Jednota dôchodcov 

a je tu umiestnená obecná knižnica. Podzemné podlažie využíva klub D.E.P.O. (dôvera, 

empatia, priateľstvo, ochrana) na vzdelávaciu činnosť a prácu s dorastom  a mládežou pod 

záštitou Bratskej jednoty baptistov. 

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy,  výdavky 

na energie, výdavky na mzdy a taktiež výdavky obecnej knižnice.  

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy a poistné vo výške 7 543,71 Eur 

a výdavky na energie vo výške 7 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov 

obce. (poplatok za energie vyberané od využívateľov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu 

obce). 

Program 5: KULTÚRA A ŠPORT 

V obci Miloslavov sa v časti Alžbetin Dvor nachádza kultúrna pamiatka – zrekonštruovaný 

Remeselný dvor, v časti Miloslava – Kultúrny dom a v časti Alžbetin Dvor – obecný úrad, 

ktorého priestory sa taktiež využívajú na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Kultúrny život 

obyvateľov obce  sa realizuje prostredníctvom rôznych dobrovoľníckych a záujmových združení 

(Jednota dôchodcov, Demokratická únia žien, Poľovnícke združenie Úsvit) a miestnej 

samosprávy. 

Obec v minulosti zrekonštruovala a momentálne prevádzkuje rekreačno-športový areál v časti 

Alžbetin Dvor. V obci  pôsobí aj Športový klub obce Miloslavov. 

Podprogram zahŕňa prevádzku kultúrnej pamiatky – Remeselného dvora, v ktorom sa nachádza 

nevšedné múzeum vidieckej kultúry a histórie Podunajska. Podprogram zahŕňa výdavky na 

prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy Remeselného dvora.  

Podprogram 5.1 Remeselný dvor zahŕňa výdavky na mzdy a poistenie vo výške 877,18 Eur, 

výdavky na energie vo výške 620,00 Eur a výdavky na poistenie vo výške 300,00 Eur. Čerpanie 

výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. Vstupné sa odovzdáva do príjmov obce 1x ročne 

a podľa výšky je zúčtované z réžiou alebo údržbou. 



Podprogram  5.2 Kultúrne domy - Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na organizovanie 

záujmových krúžkov, prevádzkovanie posilňovne a poskytovanie služieb občanom 

prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok (cukráreň, kaderníctvo a pod.).  

V podprograme sú zahrnuté výdavky na správu kultúrneho domu, výdavky na energie, údržbu 

interiéru, ako aj údržbu a poistenie budovy.  Výdavky na mzdy a poistenie predstavujú 

2 631,53 Eur, výdavky na energie 5 759,25 Eur a výdavky na poistenie budovy 400,00 Eur. 

Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.  

Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. 

Podprogram 5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia - finančné prostriedky určené 

na tento podprogram predstavujú celkom 7 200,00 Eur a zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a 

rôzne podujatia pre občanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, 

Deň obce, Zápis novonarodených detí, Úcta k starším, rôzne koncerty a pod.).  Čerpanie 

výdavkov je kryté z bežných príjmov obce (v príjmovej časti sa môžu byť zahrnuté príjmy od 

darcov a granty určené na konkrétne akcie a podujatia). 

 

Podprogram 5.4 Rekreačno-športový areál - v rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje 

rekreačno-športový areál, v ktorom sa nachádza osvetlené futbalové ihrisko, tenisové kurty, 

ihrisko na beach volejbal, ihrisko na nohejbal a taktiež detské ihrisko s pieskoviskom, 

šmykľavkou, hojdačkami a preliezkami. 

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie 

areálu  a výdavky na športové podujatia a súťaže. Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy 

a poistenie vo výške 9 513,98 Eur, výdavky na energie vo výške 5 000,00 Eur, výdavky na 

poistenie areálu vo výške 500,00 Eur, výdavky na športovým združeniam ŠK - Miloslavov vo 

výške 1 500,00 Eur, výdavky na kultúrne a športové akcie vrátane odmien vo výške 300,00 Eur. 

Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 

Program Prostredie pre život obsahuje všetky činnosti a aktivity pre  zabezpečenie príjemného, 

atraktívneho, zdravého a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. 

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Miestne komunikácie, 

chodníky a parky, Verejná zeleň a Verejné osvetlenie. 

Podprogram 6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky zahŕňa výdavky na výstavbu, 

rekonštrukciu a údržbu ciest vo výške 30 000,00 Eur, chodníkov (pre peších aj cyklistov), 

parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov. Výdavky na 

tento podprogram boli rozpočtované v celkovej výške 30 600,00 Eur. Čerpanie výdavkov je 

kryté z bežných príjmov obce. 

Podprogram 6.2 Verejná zeleň zahŕňa údržbu verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz 

zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup 

a výsadbu drevín, stromov a taktiež údržbu detských ihrísk. Tento podprogram ďalej zahŕňa 

plánovanú rekonštrukciu parku v časti Miloslava. 

Predpokladané výdavky  na podprogram predstavujú 7 728,10 Eur  a zahŕňajú  mzdové výdavky 

na pracovníkov vo výške 5 328,10 Eur, výdavky na energie vo výške 1 000,00 Eur, výdavky na 



multicaru vo výške 650,00 Eur a ďalej výdavky na kosačku, pohonné hmoty, materiál, stromy 

a kríky a pod. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. 

Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie - v rámci podprogramu Verejné osvetlenie obec 

Miloslavov financuje všetky aktivity na zabezpečenie verejného osvetlenia na celom území obce 

a zabezpečuje a financuje  údržbu  a prevádzku verejného osvetlenia. 

Predpokladané výdavky  na podprogram predstavujú 24 050,00 Eur a zahŕňajú výdavky na 

elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných 

príjmov obce. 

 

 

Predkladá:  

 

Vypracovala:                                   

Milan Baďanský, starosta obce 

 

Hana Pokorná, ekonom. oddelenie  

 

 


