Programový rozpočet obce Miloslavov
na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Miloslavov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 je
zostavený v súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 324/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 611/2005 Z. z.
Pri zostavovaní programového rozpočtu Obce Miloslavov na rok 2016 - 2018 bol východiskom
návrh rozpočtu Obce Miloslavov, ktorý vychádza z hospodárenia v predchádzajúcom období,
zohľadňuje požiadavky jednotlivých referátov obce vychádzajúcich z potrieb občanov a obce
a zohľadňuje taktiež predpokladaný makroekonomický vývoj.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2016 je záväzný. Jeho zmeny možno realizovať len
zmenou v rámci schvaľovacieho procesu a kompetencií orgánov obce. Rozpočet na rok 2017 a
2018 nie je záväzný, má len orientačný charakter, bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom
roku.
Rozpočet Obce Miloslavov na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. celková výška príjmov
sa rovná celkovej výške výdavkov.
Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami
a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.
Programový rozpočet obce obsahuje 6 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy.
K jednotlivým podprogramom si obec stanovila ciele a merateľné ukazovatele v súlade s vyššie
uvedenými zákonmi. Rozpočet je zostavený v eurách.

Sumár výdavkov Obce Miloslavov podľa jednotlivých programov a podprogramov:
Program/Podprogram

2016

2017

2018

323 938,11

323 938,11

323 938,11

78 182,00

78 182,00

78 182,00

21 095,00

21 095,00

21 095,00

7 902,50

7 902,50

7 902,50

214 858,61

214 858,61

214 858,61

1 900,00

1 900,00

1 900,00

121 059,00

121 059,00

121 059,00

2.1 Činnosť stavebného úradu

26 142,00

26 142,00

26 142,00

2.2 Odpadové hospodárstvo

90 607,00

90 607,00

90 607,00

2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby

2 610,00

2 610,00

2 610,00

2.4 Informovanosť občanov

1 700,00

1 700,00

1 700,00

707 251,60

707 251,60

707 251,60

3.1 Materská škola

336 037,06

336 037,06

336 037,06

3.2 Základná škola

299 899,54

299 899,54

299 899,54

71 315,00

71 315,00

71 315,00

0,00

0,00

0,00

48 378,04

48 378,04

48 378,04

4.1 Sociálna podpora

11 100,00

11 100,00

11 100,00

4.2 Podpora seniorov

5 783,86

5 783,86

5 783,86

4.3 Podpora bývania

14 560,00

14 560,00

14 560,00

4.4 Komunitné centrum

16 934,18

16 934,18

16 934,00

46 058,10

46 058,10

46 058,10

5.1 Remeselný dvor

2 927,18

2 927,18

2 927,18

5.2 Kultúrne domy

12 321,53

12 321,53

12 321,53

5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia

12 375,01

12 375,01

12 375,01

5.4 Rekreačno-športový areál

18 434,38

18 434,38

18 434,38

49 615,34

49 615,34

49 615,34

3 660,00

3 660,00

3 660,00

6.2 Verejná zeleň

16 643,00

16 643,00

16 643,00

6.3 Verejné osvetlenie

29 312,34

29 312,34

29 312,34

1 296 300,19

1 296 300,19

1 296 300,19

PLÁNOVANIE MANAŽMENT A
KONTROLA
1.1 Výkon funkcie starostu
1.

1.2 Obecné zastupiteľstvo
1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly
1.4 Činnosť obecného úradu
1.5 Transfery

2.

3.

SLUŽBY OBČANOM

VZDELÁVANIE

3.3 Školský klub
3.4 Školská jedáleň

4.

5.

6

SOCIÁLNE SLUŽBY

KULTÚRA A ŠPORT

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky

VÝDAVKY CELKOM
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Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Zámer: Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Výdavky

2016
323 938,11

2017
323 938,11

2018
323 938,11

Komentár k programu:
Program 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.
V rámci tohto programu sú realizované nasledovné podprogramy:

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky

2016
53 182,00

2017
53 182,00

2018
53 182,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výkon funkcie starostu obce. Bežné výdavky v tejto súvislosti predstavujú
50 182,00 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.
Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Bežné výdavky

2016
21 095,00

2017
21 095,00

2018
21 095,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram 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.
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Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva zo 7 poslancov.
Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, poistné a výdavky
na školenia poslancov, odmeny členom komisie v celkovej výške 21 095,00 Eur.

Podprogram 1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Bežné výdavky

2016
7 902,50

2017
7 902,50

2018
7 902,50

Komentár k podprogramu:
Vonkajšie kontroly predstavujú audit účtovnej závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým
audítorom. Vnútorné kontroly zahŕňajú všetky aktivity hlavného kontrolóra obce, ktorý
zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi,
všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala
čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.
Podprogram Vonkajšie a vnútorné kontroly zahŕňa výdavky na audit účtovnej závierky vo výške
820,00 Eur a výdavky na kontrolóra obce (mzda, poistné, školenia, tovary a služby) vo výške
6 747,50 Eur.
Podprogram 1.4 Činnosť obecného úradu

Bežné výdavky

2016
214 858,61

2017
214 858,61

2018
214 858,61

Komentár k podprogramu
Tento podprogram 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
78 080,25 Eur, cestovné náhrady 200,00 Eur,
výdavky na energie a vodu vo výške
12 000,00 Eur, výdavky na nákup gastro lístkov pre zamestnancov vo výške 4 000,00 Eur,
výdavky na telefón a internet vo výške 1 900,00 Eur, údržba výpočtovej techniky 2 000,00 Eur,
výdavky na poštovné vo výške 2 000,00 Eur a výdavky na právne služby vo výške 2 400,00 Eur.
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Podprogram 1.5 Transfery

Bežné výdavky

2016
1 900,00

2017
1 900,00

2018
1 900,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky transfery v rámci aj mimo verejnej správy a zahŕňa najmä výdavky
na členské v nasledovných organizáciách: ZOHŽO, RZOPO, RVC.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM
Zámer: Kvalitné a flexibilné služby občanom

Výdavky

2016
121 059,00

2017
121 059,00

2018
121 059,00

Komentár k programu:
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

Bežné výdavky

2016
26 142,00

2017
26 142,00

2018
26 142,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram 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 21 592,00 Eur.
Podprogram 2.2 Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky

2016
90 607,00

2017
90 607,00

2018
90 607,00
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Komentár k podprogramu:
Podprogram 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 31 150,00 Eur, výdavky v súvislosti s uskladnením odpadov
Združeniu odpadového hospodárstva Žitného ostrove vo výške 15 000,00 Eur, drvenie
dreveného odpadu vo výške 2 000,00 Eur, mzdy a poistenie pracovníkov v zberovom dvore vo
výške 35 087,00 Eur a výdavky na prevádzku multikáry vo výške 1 050,00 Eur.
Podprogram 2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby

Bežné výdavky

2016
2 610,00

2017
2 610,00

2018
2 610,00

Komentár k podprogramu:
V podprograme 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 800,00 Eur a výdavky na
správu cintorínov vyplývajúce zo zmluvy (Stríž) vo výške 1 330,00 Eur.

Podprogram 2.4 Informovanosť občanov

Bežné výdavky

2016
1 700,00

2017
1 700,00

2018
1 700,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram 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 a písanie
obecnej kroniky.
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Program 3: VZDELÁVANIE
Zámer: Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Výdavky

2016
707 251,00

2017
707 251,00

2018
707 251,00

Komentár k programu:
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

Bežné výdavky

2016
314 037,06

2017
314 037,06

2018
314 037,06

Komentár k podprogramu:
Podprogram 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 269 630,00 Eur, výdavky na
splátku úveru použitého na rekonštrukciu materskej školy v časti Miloslava vo výške
7 250,00 Eur, výdavky na energie vo výške 11 100,00 Eur.

Podprogram 3.2 Základná škola
Bežné výdavky

2016
257 595,54

2017
257 595,54

2018
257 595,54

Komentár k podprogramu:
Podprogramom Základná škola je zabezpečované základné vzdelanie v ročníkoch 1.- 5. 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
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súvisiace s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou a poistením majetku využívaného základnou
školou.
Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy, dohody a poistenie vo výške 184 810,54 Eur
a náklady na energie vo výške 10 000,00 Eur.
Podprogram 3.3 Školský klub

Bežné výdavky

2016
71 315,00

2017
71 315,00

2018
71 315,00

Komentár k podprogramu:
Podprogram 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 67 475,00 Eur a výdavky na energie vo výške
1 500,00 Eur.
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

Bežné výdavky

2016
0,00

2017
0,00

2018
0,00

Komentár k podprogramu:
Tento podporgram je zahrnutý v bežných výdavkoch programu 3.1. Materská škola, 3.2.
Základná škola a 4.2. podpora seniorov.
Program 4: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer: Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Výdavky

2016
48 378,04

2017
48 378,04

2018
48 378,04

Komentár k programu:
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
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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.

Podprogram 4.1 Sociálna podpora

Bežné výdavky

2016
11 000,00

2017
11 000,00

2018
11 000,00

Komentár k podprogramu:
Výdavky súvisiace s podprogramom Sociálna podpora sú rozpočtované vo výške 11 000,00 Eur
výdavky na sociálny taxík vo výške 3 900,00 Eur a výdavok na Ružovú záhradu vo výške
7 200,00 Eur.

Podprogram 4.2 Podpora seniorov

Bežné výdavky

2016
5 783,86

2017
5 783,86

2018
5 783,86

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska vo výške 2 200,00 Eur a výdavky
na rôzne jubileá občanov vo výške 405,00 Eur, mzdové náklady na obedy pre dôchodcov
vo výške 1 810,860,00 Eur.
Podprogram 4.3 Podpora bývania

Bežné výdavky

2016
4 310,00

2017
4 310,00

2018
4 310,00

Komentár k podprogramu:
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).
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Podprogram Podpora bývania zahŕňa výdavky, 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 600,00 Eur a výdavky na energie vo výške 1 400,00 Eur.
Nájomné vyberané od nájomcov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce a plne pokrýva vyššie
uvedené výdavky, ktoré obec vynakladá v súvislosti s nájomnými domami.

Podprogram 4.4 Komunitné centrum

Bežné výdavky

2016
16 934,18

2017
16 934,18

2018
16 934,18

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto podprogramu plánuje obec prevádzkovať 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
DelArte. 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 v tohtoročnom rozpočte predstavujú výdavky na mzdy a poistné vo
výške 9 254,18,00 Eur a výdavky na energie vo výške 6 000,00 Eur.

Program 5: KULTÚRA A ŠPORT
Zámer: Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií.

Výdavky

2016
46 058,10

2017
46 058,10

2018
46 058,10

Komentár k programu:
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
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.
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Podprogram 5.1 Remeselný dvor

Bežné výdavky

2016
2 927,18

2017
2 927,18

2018
2 927,18

Komentár k podprogramu
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 zahŕňa výdavky na mzdy a poistenie a dohody vo výške 1 417,18 Eur, výdavky
na energie vo výške 600,00 Eur a výdavky na poistenie vo výške 400,00 Eur.

Podprogram 5.2 Kultúrne domy

Bežné výdavky

2016
12 321,53

2017
12 321,53

2018
12 321,53

Komentár k podprogramu:
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 8 000,00 Eur a výdavky na poistenie budovy 400,00 Eur.
Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.
Podprogram 5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia

Bežné výdavky

2016
7 200,00

2017
7 200,00

2018
7 200,00

Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky určené na tento podprogram predstavujú celkom 12 375,01 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.).
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Podprogram 5.4 Rekreačno-športový areál

Bežné výdavky

2016
18 434,38

2017
18 434,38

2018
18 434,38

Komentár k podprogramu:
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 8 434,38 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 3 000,00 Eur, výdavky na kultúrne a športové akcie vrátane odmien vo výške 500,00
Eur.

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a
návštevníkov obce.
Výdavky

2016
49 615,34

2017
49 615,34

2018
49 615,34

Komentár k programu:
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

Bežné výdavky

2016
3 660,00

2017
3 660,00

2018
3 660,00

12

Komentár k programu:
Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších
aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov.
Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované v celkovej výške 3 660,00 Eur.
Podprogram 6.2 Verejná zeleň

Bežné výdavky

2016
16 643,00

2017
16 643,00

2018
16 643,00

Komentár k programu:
Podprogram 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 16 643,00 Eur a zahŕňajú mzdové
výdavky na pracovníkov vo výške 12 443,00 Eur, výdavky na energie vo výške 1 000,00 Eur,
výdavky na multicaru vo výške 950,00 Eur a ďalej výdavky na kosačku, pohonné hmoty,
materiál, stromy a kríky a pod.
Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky

2016
29 312,34

2017
29 312,34

2018
29 312,34

Komentár k programu:
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 29 312,34,00 Eur a zahŕňajú výdavky na
elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.
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