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Obec Rakovnica v súlade s §9 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva tento návrh 

 

PROGRAMOVÉHO  ROZPOČTU  OBCE RAKOVNICA 

 NA ROKY   2020-2022 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Obec Rakovnica v  súlade s platnými internými smernicami a v súlade so zákonom  č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, predkladá Návrh 

programového rozpočtu obce Rakovnica na roky 2020 -2022. 

 

Článok 1 

 

R O Z P O Č E T    

OBCE RAKOVNICA  N A   R O K  2020 

 

Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na tri roky. Na schválenie je 

predložený návrh programového rozpočtu obce Rakovnica na roky 2020 – 2022. Pri 

zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci 

jednotlivých programov. Navrhnutých je 12 programov, z ktorých niektoré sú členené na 

podprogramy tak, aby boli  obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Rakovnica 

v nasledujúcom období vykonávať. Návrh rozpočtu je rozčlenený na: 

 príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery a kapitálové príjmy, 

 výdavky v programovom členení na bežné a kapitálové, 

 finančné operácie príjmové a výdavkové. 

Rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančného riadenia obce 

v zabezpečovaní všetkých funkcií, ktoré obec plní, návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020 

a návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 schválenými vládou SR dňa 15.10.2019.  

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Rakovnica na roky 2020-2022 bolo prioritou dosiahnuť 

vyrovnaný, resp. prebytkový rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie 

funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych 

a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce vyplývajúce z dlhovej povinnosti a zabezpečiť 

dlhové krytie investičných projektov obce na rok 2020. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je 

zostavený s prihliadnutím na vývoj výnosu DzPFO. 

 

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať 

predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom 

dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného 

výkonu štátnej správy, v roku 2020 sú do rozpočtu príjmov zahrnuté dotácie, pri ktorých máme 
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schválený nenávratný finančný príspevok. Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné 

objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú, podľa nášho názoru, reálne dosiahnuteľné. 

Verejné financie sa musia zamerať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže 

byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.  

 

Základné priority rozpočtu 

- dosiahnutie cieľov, zámerov, aktivít, splnenie merateľných ukazovateľov jednotlivých 

programov,  

- rozvoj obce – oprava a údržba a rekonštrukcie miestnych komunikácií, budovanie cyklotrás,  

- rekonštrukcia Domu smútku a jeho okolia, 

- obnova interiéru v dennom stacionári, 

- výstavba tribúny na ihrisku a rekonštrukcia futbalového areálu, 

- rekonštrukcia budovy bývalej Materskej škôlky, 

- obnova technického vybavenia v kultúrnom dome, 

- výstavba chodníka v miestnej časti „Hostinec“, 

- rozvoj cestovného ruchu, 

- splácanie úverov 

 

Finančné vzťahy – Štátny rozpočet  

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DzPFO) poukázaný územnej samospráve 

predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej 

obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť 

financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a 

presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. Návrh je postavený na základe  vývoja v roku 

2019. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2020 musia byť v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 

plánované zdroje, ktoré pokryjú najmä tieto výdavky: 

 dopad valorizácie platov zamestnancov obce  o 10% od 1.1.2018 (podľa návrhu kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019, 2020), 

 valorizáciu platu starostu obce a hlavného kontrolóra,  

 výdavky v sociálnej oblasti (príspevok na tvorbu sociálneho fondu) 

 záväzky neuhradené z minulých období (viď záverečný účet obce Rakovnica). Je to určitá 

finančná záťaž, ale pri rešpektovaní a dodržiavaní finančných limitov uvádzaných v tomto 

návrhu rozpočtu sa nám podarí uhradiť všetky záväzky a zároveň znížiť celkové zaťaženie 

obce.  
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Komentár k návrhu rozpočtu 

 

 

Časť príjmová 
 

Daňové príjmy 

 111 003 Výnos dane z príjmov FO  

 

Na rozpočtové obdobie 2020 – 2022 predpokladáme nárast prijatých podielových daní, 

pretože počet obyvateľov v obci Rakovnica v sledovanom uplynulom období dosiahol rastúci 

trend, či už z dôvodu prisťahovania sa nových obyvateľov do obce, alebo z dôvodu záujmu 

o rozširovanie katastrálneho územia obce – výstavbou. Podľa štatistických údajov, z ktorých 

vychádza MF SR pri výpočte daní, je najdôležitejší  údaj  o počte obyvateľov obce, z ktorých 

sa podielová daň počíta. Keďže evidenčne sme mali k 1.1.2019 585 obyvateľov,   obec 

Rakovnica dostane podielové dane vo výške 141 612,00 Eur.   

 
V  zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je 

príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa  

 kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve nasledovne:  

 

  23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej 

výšky stredu obce (Rakovnica má stanovený koeficient 1,0563),  

  32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia 
obce do veľkostnej kategórie ( Rakovnica má stanovený koeficient 0,89),  

  40 %  podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom 

údajov podľa osobitného predpisu1-Zákona o financovaní škôl) a prepočítaného 
príslušným koeficientom v nasledujúcej tabuľke:  
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P.č. 

 

Subjekt  Koef 

1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 14,7 

2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 4,8 

3 Dieťa materskej školy 27,3 

4 Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 68,2 

5 Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 40,9 

6 Dieťa v školskom klube detí 6 

7 Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 

13,2 

8 Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení 7,9 

9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória 

1,8 

10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, základnej školy internátnej 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho 

gymnázia, internátneho konzervatória 

3,6 

11 Poslucháč jazykovej školy 0,5 

12 Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, strednej školy 15,0 

13 Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

75,0 

14 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1 

15 Dieťa v reedukačnom centre 117,0 

16 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 113,0 

17 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 0,2 

18 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0 

19 Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

1,5 

 

 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým 

pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

  

 121 Daň z nehnuteľností – rovnako predpokladáme aj nárast výšky príjmov dane 

z nehnuteľností, nakoľko v uplynulom sledovanom období vzrástol záujem o odkúpenie 

pozemkov v katastrálnom území obce, zvýšila sa výstavba rodinných domov v obci 

 

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností 

je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 

priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny 

skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 

obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.  

Pri stanovení základu dane sme vychádzali z VZN č.3/2012 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady a ich dodatkov.  
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Celková výmera pozemkov je 3 096 178,77 m2, z toho: 
- Orná pôda vo výmere 55 649,80 m2  

- TTP vo výmere 1 306 992,00 m2  

- Záhrady vo výmere 141 333.66 m2  

- Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 452 567,31 m2  

- Ostatné plochy vo výmere 1236 m2  

- Lesné pozemky – hospodárske lesy vo výmere 1 138 400 m2  

 

 

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2020 uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

 

133 Daňové príjmy – dane za špecifické služby  

 

 Daň za psa 

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkov podlieha dani za psa každý 

evidovaný pes. Podľa VZN č.3/2012 je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Poplatok za 1 psa je 

určený vo výške 5,- Eur za jedného psa na kalendárny rok a za každého ďalšieho psa 10,- Eur. 

Predbežným prieskumom je v obci približne 106 psov. Vedeniu evidencie psov v obci bude 

venovaná zvýšená pozornosť. Z pohľadu Daní za psa nepredpokladáme zvyšovanie príjmov.  

 

 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území obce. Poplatníkom je:  

                                                            základ dane                                        sadzba dane  

                                                                                 hodnota pozemku x výmera  

                                                                                             Daň z pozemkov  

Orná pôda  0,2469 €/ m2 x výmera  1,25 % zo základu dane  

Trvalé trávnaté porasty  0,0405€/ m2 x výmera  1,25 % zo základu dane  

Lesné pozemky  určené znal.posudkom / m2 x 

výmera  

1,25 % zo základu dane  

Záhrady  1,204 € / m2 x výmera  0,35 % zo základu dane  

Zastavané plochy  1,204 € / m2 x výmera  0,25 % zo základu dane  

Stavebné pozemky  12,04 € / m2 x výmera  0,25 % zo základu dane  

Ostatné plochy  1.204 € / m2 x výmera  0,20 % zo základu dane  

Daň zo stavieb  

Stavby na bývanie  -  0,0500€/m2  

Stavby na pôdohosp.produkciu  -  0,0500 €/m2  

Stavby rekreačných chatiek  -  0,0900€/m2  

Samostatné garáže  -  0,1500€/m2  

Ostatné stavby  -  0,5000€/m2  

Daň z bytov  

Byty a nebytové priestory  -  0,1500 €/m2  

Nebytové priestory na podnikanie  

mailto:obec@rakovnica.sk
mailto:starosta@rakovnica.sk


OBEC RAKOVNICA 
Rakovnica 150,  049 31  Rožňavské Bystré 

 
 

    
   Obec Rakovnica č.150 

        049 31 Rakovnica 

    058/788 35 00 

@   obec@rakovnica.sk 

     starosta@rakovnica.sk 

 www.rakovnica.sk IČO: 00328677 
DIČ: 2020937061 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva 

nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania  

 

Poplatok v obci Rakovnica bol stanovený vo výške 12,- Eur /osobu/rok, pre zamestnanca 33,- 

€ /osobu/rok. Podľa evidencie má obec 611 občanov s trvalým pobytom.  

Výpočet: 611 občanov x 12,- Eur/rok = 7 332,- Eur, domácnosti inak spoplatňované ( 

1 100 l nádoby) v čiastke 234,- Eur, občania , ktorý sú dlhodobo mimo obce 47 x 12 = 

564,- € t.j. 7332 + 234 – 564 = 7 002,00 Eur. 

 

Nedaňové príjmy 

 

Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku 

V tejto oblasti sú zahrnuté príjmy z prenájmu obecných priestorov na rôzne podujatia v podobe 

– svadieb, rodinných osláv, smútočných posedení, krstín a podobne. Občania rovnako prejavujú 

záujem o vypožičanie nástrojov, ktoré sú im za mierny poplatok  k dispozícii na obecnom 

úrade. 

 

 212 003 Príjmy z prenajatých budov  

Predpokladaný príjem z prenájmu priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z prenájmu 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v obci (nájomné a zálohové platby za služby spojené s 

užívaním) vo výške 3 000,- Eur.  

Najvyšší príjem sa očakáva z prenájmu priestorov pod obecným úradom prenajatých firme 

DE + AD na podnikateľskú činnosť. Firma má uzavretú nájomnú zmluvu, na základe ktorej je 

v roku 2020 predpokladaný príjem vo výške 3 000,- Eur (12 mesiacov po 250,- Eur).  

 

 212 003 Príjmy z prenajatých strojov a zariadení 
Príjem z prenájmu strojov a zariadení je predpokladaný vo výške 1 000,- Eur, najmä 

z prenájmov drobných hnuteľných zariadení, ktoré má obec vo vlastníctve a ponúka ich 

občanom na výpomoc za poplatky, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo. Výška jednotlivých 

poplatkov je občanom k dispozícii na obecnom úrade.  

 

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplatky 

 

 221 004 -  Správne poplatky  
Rozpočtovaná čiastka vo výške  800,- Eur predstavuje správne poplatky, ktoré sa vyberajú 

na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide 

o nasledovné správne poplatky: za vydanie potvrdenia alebo písomného  oznámenia o pobyte 

osoby, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej 

informácie z úradných kníh, záznamov, registrov listín a zo spisov, správny poplatok z reklamy 
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žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa, žiadosť 

o odstránenie stavieb.  

 

 223 001 Príjem za rozhlas 

Súkromní podnikatelia využívajú možnosť priameho predaja a tým žiadajú o propagovanie 

svojich služieb prostredníctvom miestneho  rozhlasu, čím predpokladáme príjem vo výške 

1 000,- Eur. 

 

 223 001 Príjem za prenájom hrobových miest  

V  roku 2019 došlo k predĺženiu lehoty nájomných zmlúv na hrobové miesta na 10 

nasledujúcich rokov, v roku 2020 predpokladáme  príjmy vo výške 700,- Eur za úhrady 

vzniknutých pohľadávok z roku 2019 za neuhradené hrobové miesta. V ďalších rokoch 

predpokladáme príjem za nové hrobové miesta v alikvotnej čiastke na základe úmrtia 

obyvateľstva. 

 

 223 001 Príjem za dom smútku 

Táto oblasť je podmienená úmrtnosťou obyvateľstva, príjmy sú rozpočtované na úrovni 

roku 2019, t.j. vo výške 400,- eur. 

 

 292 012 Dobropisy  

Predpokladaný príjem z úrokov a vkladov očakávame vo výške 70,- Eur. 

 

 292 017  Vratky 

Medzi ostatné príjmy zahrňujeme vratky z minulých období, napr. vyúčtovanie elektrickej 

energie, plynu a pod. vo výške 1 500,- Eur. 

 

312 001  Tuzemské bežné granty a transfery  

  

Tieto príjmy súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií: evidencia registra 

obyvateľstva, register adries, stavebné konanie, životné prostredie, cestná doprava 

a komunikácie. V tejto oblasti predpokladáme zmenu príjmov oproti predchádzajúcemu 

obdobiu, nakoľko v nadchádzajúcich rokoch očakávame zmeny najmä z dôvodu volieb 

nasledovne:  

 Finančný príspevok z MPSVaR – mzdy Denný stacionár – na základe žiadosti podanej 

v auguste 2019 očakávame refundáciu mzdy pre pracovníčky v Dennom stacionári vo 

výške 34 740,- Eur.  

 Transfery na prenesený výkon štátnej správy – REGOB – predpokladaný príjem je 

rozpočtovaný vo výške 250,- Eur na základe minuloročných údajov. 

 Prenesené výkony štátnej správy  

       Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 

       na úseku stavebného poriadku a cestnej dopravy je schválená vo výške 114,-  

       Eur. 
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 Príjem – Voľby –  v roku 2020 sú plánované „Voľby do NR SR“ a v roku 2022 

„Komunálne voľby do samosprávy obce“, čím  sa zvýšia príjmy v tejto oblasti. Na 

voľby do NR SR predpokladáme výdavky vo výške 800,- Eur. 

 312 001 Príjem z ÚPSVaR na mzdy a materiál – Obec i naďalej plánuje zamestnať 

uchádzačov do zamestnania prostredníctvom ponúknutých projektov cestou UPSVaR, 

ktoré pomôžu nielen samotným uchádzačom, ale aj rozvoju našej obce. Predpokladáme 

príjem vo výške 28 892,- Eur, avšak táto položka je pohyblivá, nakoľko jej výška je 

závislá od skutočného  počtu zamestnaných osôb. 

 312 001 Príjem -  Dobrovoľná požiarna ochrana – príjmy sú rozpočtované na úrovni 

roku 2019, v ktorom DHZ Rakovnica bola registrovaná v skupine „B“ . Zvýšenie 

príjmov v  tejto oblasti môže byť spôsobené zmenou zaradenia DHZ Rakovnica do inej 

skupiny. Do rozpočtu sme zahrnuli dotáciu, ktorá nám bola sľúbená vo výške 3 000,- 

Eur. 

 

Kapitálové príjmy 

 
Kapitálové príjmy rozpočtujeme vo výške 5 408,- kde sú zahrnuté príjmy z predaja 

obecného pozemku a dotácia z MV SR na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. 

Dotáciu musíme zúčtovať do roku 2021. Medzi príjmy sme zahrnuli ešte prevod prostriedkov 

z RF obce a príjem z predaja pozemku. Iné kapitálové príjmy neplánujeme, nakoľko hlavným 

cieľom orgánov obce je v súlade so zákonom  majetok  zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.  

V prípade, ak sa vyskytnú kapitálové príjmy, táto skutočnosť bude v rozpočte obce zohľadnená 

prostredníctvom rozpočtových opatrení.  

 

Príjmové finančné operácie  
          Príjmové finančné operácie predstavujú výšku 53 000,- Eur, čo predstavuje čiastku 

získanú z Úradu vlády SR v rokun2019 a druhú položku tvorí výsledok hospodárenia za rok 

2018 na účte rezervného fondu  vo výške 2 445,- EUR plus 10% na tvorbu z RF  prebytok 

hospodárenia z roku 2019.  

Obec v apríli 2019 požiadala o finančný úver vo výške 30 000,- Eur, pričom vyčerpaná čiastka 

bola len vo výške 17 204,93 Eur. 
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Časť výdavková 
 

01 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY – SPRÁVA OBECNÉHO ÚRAD 
Program zahŕňa manažment Obce Rakovnica na čele so starostkou obce, aktivity a 

činnosti súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, 

audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych 

organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce, jeho propagácie a prezentácie a všetky 

ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu 

s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov 

            

Zámer: Rakovnica – prosperujúca obec s ideálnymi podmienkami pre život. 

Cieľ: Celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Rakovnica. Využitie 

existujúcich prírodných a kultúrnych zdrojov, ktoré v kombinácii s vytvorenými podmienkami 

na vstup kapitálu prispejú k zabezpečeniu ekonomickej a sociálnej prosperity ako aj celkovému 

zatraktívneniu obce. 

 

01.1.1.  Výdavky verejnej správy – Správa obecného úradu 

 

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania  

 Tarifný plat, základný plat, plat starostu 

Finančné prostriedky na mzdy  sú rozpočtované pre 2 zamestnancov, hlavného kontrolóra  

a starostky obce.  Zároveň v tejto položke je zohľadnené aj zvýšenie tarifného platu o 15% za 

výkon samosprávnych funkcií v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 

Spôsob výpočtu: mesačná potreba finančných prostriedkov pre zamestnancov =  

(3483,50 x 12 mesiacov= 41802,- Eur)  

 

 Príplatky 

V tejto položke sú zahrnuté osobné príplatky zamestnancov obce, t.j.  340 x 12 = 4 080,- Eur. 

Osobný príplatok je pohyblivá zložka platu a je možné ju v prípade nedostatku finančných 

prostriedkov krátiť.  

 

621, 623 – Zdravotné poisťovne  
Finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní zahŕňa stanovené percentuálne 

sadzby stanovené zákonom. 

                         

Spôsob výpočtu: 

                       Verejné zdravotné poistenie          –  10%, t.j. 4589,- Eur 

 

625 Poistenie do Sociálnej poisťovne  
Výdavky na odvody do sociálnej poisťovne boli rovnako dôkladne rozčlenené v tabuľke 

viacročného rozpočtu  
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Spôsob výpočtu:  Odvod poistného do sociálnej poisťovni za zamestnávateľa činí celkom 

24,95%.  Na základe § 18 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. 

z. povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz 

podľa osobitného predpisu (§ 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov)., t.j.obec Rakovnica nehradí odvody na  garančné poistenie. 

Z plánovaného objemu mzdových prostriedkov 45 882,- Eur vypočítame nasledovné odvody:  

 

Nemocenské poistenie 1,4 %    643,- 

Starobné dôchodkové poistenie     14 % 6 424,- 

Invalidné dôchodkové poistenie    3 % 1 377,- 

Úrazové poistenie                          0,8 %    368,- 

Poistenie v nezamestnanosti          1 %    459,- 

Rezervný fond solidarity                4,75 %  2 180,- 

CELKOM 24,95 % 11 451,- 

 

630 Tovary a služby  

 

Zámer: Ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce. 

Cieľ:  Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce, dôslednú rozpočtovú  politiku 

orientovanú na výstupy a výsledky, odbornú spôsobilosť zamestnancov obecného úradu.  

 

631 Cestovné náhrady 

Výdavky na domáce služobné cesty, školenia, kurzy a pod. V tejto položke nie sú zahrnuté 

zahraničné služobné cesty. Predpokladajú sa priemerné  mesačné výdavky vo výške 200,-Eur, 

najmä ako náhrada za použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely, nakoľko 

obec nevlastní vlastné  motorové vozidlo. 

 

632 Energie, voda a komunikácia 

Predpokladáme nepatrný nárast výdavkov na energie, keďže do budúcnosti sa majú zvyšovať 

poplatky za spotrebované energie. 

 v rozpočtovej podpoložke Energie je zahrnutá preddavková platba za elektrickú energiu 

spotrebovanú na prevádzkové účely v celkovej výške 260,- mes. , ročne  3.120,- Eur, 

 v rozpočtovej podpoložke plyn je plánovaná spotreba finančných prostriedkov vo výške 5 

923,20 Eur, ktoré pozostávajú zo splátkového kalendára stanoveným dodávateľom (493,60 

Eur X 12 mes.= 5 923,20 Eur (OcÚ), 

 v podpoložke vodné stočné je predpokladaná spotreba vo výške 300,- Eur – vychádzali sme 

zo skutočných nákladov z roku 2019, 

 v rozpočtovej podpoložke Poštové služby a je plánovaná výška 550,- Eur, koncesionárske 

poplatky vo výške 300,- Eur,  v podpoložke telekomunikačné služby 1300,- Eur, výdavky 

za poplatky pre mobilné telefóny , pevnú linku a iné  telekomunikačné poplatky a poplatky 

za internet. 
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633 Materiál  

Výdavky na materiál na nasledujúce rozpočtové obdobie 2020 – 2022  boli určené na základe 

skutočností evidovaných z minulých rozpočtových období. V tejto oblasti je však nevyhnutné 

znížiť náklady na „Reprezentáciu,“ ktoré v roku 2019 rapídne vzrástli. 

 výdavky na všeobecný materiál vo výške 4 245,- Eur sú predpokladané na obstaranie 

nevyhnutného materiálu pre výkon administratívnych prác- kancelárske potreby, napr. 

všetky druhy používaného papiera, pre počítačové tlačiarne, ďalej sa tu plánujú výdavky na 

tlačivá a formuláre, tonery do tlačiarní), bežné kancelárske potreby na formuláre, tlačivá, 

ceruzy, gumy, perá, pečiatky, zošity, obaly papierové, obaly priesvitné,  zakladače, 

pokladničné doklady a pod.) ďalej čistiaci, dezinfekčný a hygienický materiál , prípadne na 

kytice pri občianskych obradoch , na pietne akty a podobne,  

 interiérové vybavenie kancelárií vo výške 1 500,- EUR a výpočtová technika vo výške 200,-

EUR, softvér programov vo výške 100,- EUR 
 Knihy, časopisy, noviny – v rozpočte sú zahrnuté výdavky vo výške 220,- EUR za účelom 

zaobstarania zákonov, Obecných novín a odborných časopisov. Tieto pomôcky sú nutné 

pre administratívny výkon OcÚ a sú zároveň k dispozícii pre všetkých občanov obce. 

 reprezentačné výdavky vo výške 650,- Eur sú plánované pre reprezentačné potreby starostu 

obce na pohostenie pri služobných jednaniach, zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod. 

Do týchto výdavkov sa zahŕňa nákup kávy, čaju, minerálnej vody a drobného pečiva. 
 

635 Rutinná a štandardná údržba  

Výdavky vo výške 1 750,- EUR sú predpokladané na financovanie opráv a údržby budov, 

zariadenie kancelárií, údržba antivírových programov, kontrola a opravy prenosných hasiacich 

prístrojov, elektrickej požiarnej signalizácie (v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov), požiarnych hadíc a uzáverov, kontrola elektroinštalácie budov a 

elektrických spotrebičov, aktualizácia technického systému. V prípade, ak sa vyskytnú 

neočakávané výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, táto skutočnosť bude v rozpočte obce 

zohľadnená prostredníctvom rozpočtových opatrení. 
 
637 Služby  

V tejto oblasti nepredpokladáme výrazné zmeny do budúcnosti, či už v zvyšovaní, alebo 

v znižovaní výdavkov tejto sféry. Patria sem platby realizované dodávateľským  spôsobom. 

 Výdavky za školenia, kurzy a semináre za účelom účasti na školeniach organizovaných pre 

zamestnancov, školenia organizované ZMOS-om, RVC a pod. sú rozpočtované vo výške 

450,- EUR 

 všeobecné služby – výdaj plánovaný vo výške 5 340,- Eur je plánovaný na bežné služby 

spojené s chodom obecného úradu, revízie, služby auditorovi, školenia o ochrane osobných 

údajov. 

 špeciálne služby zahŕňajú poplatky za notára, sirénu vo výške 600,- Eur.  

 Stravovanie – predpokladaný výdaj vo výške 2 700,- Eur ako výdavok na stravovanie. Patrí 

sem nákup stravovacích poukážok na stravovanie, tzv. gastrolístkov pre vlastných 

zamestnancov. Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prispievať na stravovanie 
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vo výške najmenej 55 % z hodnoty stravného lístka, t. j. v roku 2020 táto čiastka činí 2,11 

Eur/zam./pracovný deň.  

 Poistné – je hradené v zmysle uzavretých zmlúv. Výška je stanovená na 1 800,-Eur. 

Poistené sú: budova OcÚ, Denný stacionár, Požiarna zbrojnica i budova Materskej školy. 

Pod túto položku zahrňujeme i zákonné poistenie pracovníkov na aktivačnú činnosť.  

Prídel do sociálneho fondu vo výške 573,- Eur, čo činí 1,25 % z objemu hrubých miezd 

zamestnancov v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy a v súlade so Zákonom NR SR 

č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde z znení.  

 Odmeny a príspevky najmä poslancom obecného zastupiteľstva podľa schváleného 

poriadku odmeňovania. Rozpočet predpokladá zasadnutie OZ minimálne 1-krát za 3 

mesiace, t.j. 4 zasadnutia OZ x 14 Eur x 7 poslancov činí 392,- Eur, a odmena zástupcu 

starostu obce zvyšných 190 x 12,- Eur je 2 280, Eur  - celkom Plánujeme 3 000,- Eur. 

 

640 Bežné transfery  

Očakávame nepatrné zvýšenie výdavkov na členské. Čo sa týka výdavkov na odstupné v rokoch 

2020 – 2022 nepredpokladáme tieto výdavky. Členské príspevky sú rozpočtované vo výške 

1 600,- EUR za účelom príspevkov do: združení, ktorými je obec členom, napr. Mikroregión 

Turecká, príspevok do ZMOHG, ZMOG, RVC Rim. Sobota, Dcom. Odstupné v roku 2022 

plánujeme vo výške 3-násobku platu starostu, nakoľko v roku 2022 budú komunálne voľby. 

 

651 Úroky z úverov 

V tejto položke rozpočtujeme výdavky za platené úroky vo výške 500,- EUR 
 

01.1. 6. Voľby  

 

Zámer:  Bezproblémový priebeh volieb 

Cieľ: Zabezpečiť všetky úkony spojené s voľbami tak materiálne ako aj personálne.  

 

V tejto oblasti predpokladáme výdavky na rok 2020 vo výške 800,- Eur (odmeny a príspevky 

580,- Eur, stravovanie 150,- Eur , cestovné 20,- Eur, všeobecný materiál 50,- Eur)  keďže sa 

uskutočnia „Voľby do NR SR“ a na rok 2022, kedy sú plánované „Komunálne voľby do 

samosprávy obce.“ 

 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 

Zámer: Úspešný preventívny a edukačný proces v obci v oblasti protipožiarnej a civilnej 

obrany. 

Cieľ: Zabezpečiť prevenciu v boji proti požiarom, minimalizovať riziko požiarov na území 

obce 

V tejto oblasti sme rozpočtovali výdavky v celkovej sume 5 455,- Eur, ktoré obec musí 

vynaložiť požiarnemu technikovi za účelom ochrany a prevencie pred požiarmi. Sú to výdavky, 

ktoré sa fakturujú raz štvrťročne v zmluvnej výške 120,- Eur,  t.j. 120,-Eur X 4 = 480,- Eur. 

Zároveň sme do rozpočtu zahrnuli aj minuloročný záväzok vo výške 120,-Eur, čiže celkom 

rozpočtované  600,-Eur. Ďalej sme rozpočtovali  cestovné vo výške 100,- EUR, energie vo 

výške 600,- Eur, stočné vo výške 100,- EUR, materiál vo výške 3 200,- eur. Rozpočtovali sme 
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aj výdavky na palivá ako zdroj energie vo výške 100,- EUR, členské príspevky vo výške 80,- € 

a ostatné všeobecné služby vo výške 375,- Eur. Dotácia zo strany obce je vo výške 300,- EUR. 
 

04.5.1 Cestná doprava – miestne komunikácie 

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v celej obci. 

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií, bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Výdavky sú rozpočtované na bežnú údržbu vyplývajúcu z vlastníctva majetku. Na   

všeobecný materiál sme vyčlenili 200,- Eur, na benzín potrebný do kosačky 500,- Eur a na 

údržbu komunikácií 1 200,- Eur. Tieto výdavky sú predpokladané v prípade, že v priebehu 

roka sa nevyskytnú žiadne mimoriadne situácie. 

 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 

Zámer: Ekologicky stabilná obec s funkčným žetónovým systémom odpadového 

hospodárstva. 

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný vývoz komunálneho odpadu na území obce, účinnú separáciu 

odpadu, zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo separovaného odpadu, 

ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu a v neposlednom rade chrániť životné 

prostredie.  

 

Táto oblasť predstavuje činnosti a aktivity súvisiace so zberom a odvozom 

komunálneho a separovaného odpadu od fyzických a právnických osôb, likvidáciu odpadu, 

recykláciu odpadu a efektívne zhodnocovanie odpadu. Všetky aktivity a činnosti sú realizované 

s dôrazom na ochranu životného prostredia v obci ako aj zaužívaného žetónového systému. 

V roku 2019 dosiahla obec separáciu odpadu v podiely 52%, čím sa obec zaradila medzi 

popredné obce v separovaní odpadu. V roku 2020 a v nasledujúcich rokoch sa cena za tonu 

uloženia odpadu bude vyvíjať na základe separácie. V roku 2020 sa zvýšila cena za vývoz sa 

zvýšila z 35,- Eur na 37,- Eur. Ak obyvatelia obce budú odpad pravidelne separovať, je 

predpoklad, že by sme i v tejto oblasti mohli zaznamenať mierne zlepšenie. 

 

06.2.0 Rozvoj obcí  

Zámer: Vysokokvalitné služby samosprávy „šité na mieru“ jej obyvateľom  

Cieľ: Spokojnosť občanov so službami poskytovanými obcou 

 

          Táto oblasť predstavuje široké spektrum činností a aktivít, ktoré sú zamerané na 

poskytovanie čo najkomplexnejších služieb občanom obce. Zahŕňa činnosti a aktivity pre 

zabezpečenie bezpečného, čistého, atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – 

starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň Tieto výdavky sú účelovo dané. Na tarifné platy 

sme rozpočtovali pre 2 zamestnancov v období jedného roka po 744,-Eur, t.j. 17 856,-Eur, 

z ktorých nám 5% výdavkov ide z obecného rozpočtu a 95% z dotačných prostriedkov 

ÚPSVaR-u. Odvody na zdravotné a sociálne poistné sú rozpočtované vo výške  6 241,-Eur (čo 

činí 34,95% zo 17 856,- Eur).  

Na zabezpečenie ochranných osobných pomôcok a pracovného náradia  plánujeme 

využiť refundáciu z UPSVaR-u v plnej výške, čo činí na jedného uchádzača 44,00 Eur 
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a nakoľko zamestnávame aj uchádzača na dobrovoľnícku činnosť zameranú na sociálnu oblasť, 

taktiež plánujeme čerpanie prostriedkov vo výške 53,21 Eur/ na dobrovoľníka. 

 

 

06.4.0 Verejné osvetlenie  

Zámer: Príjemné a bezpečné prostredie pre spokojný život občanov obce.   

Cieľ: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci. 

 

Výdavky na energiu potrebnú na osvetlenie sú rozpočtované v súlade s preddavkovým 

kalendárom vo výške 1 300,-Eur ( 220,-Eur + 1016,-Eur). Na materiál sme vyčlenili 400,-Eur 

a na povinnú revíziu vyplývajúcu z platnej legislatívy vo výške 200,-Eur a bežnú údržbu 600,- 

Eur. 

. 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 

Zámer:  Šport a turistika – neoddeliteľná súčasť moderného života  

Cieľ:  Podporiť rozvoj športových aktivít, zabezpečiť priestor pre športové  aktivity detí 

a dospelých. 

 

Sú to výdavky spojené najmä s prevádzkou ihriska. Na výdavky na energiu na ihrisku 

je vyčlenených 300,-Eur, na kosenie ihriska 200,- Eur,  vodné vo výške 80,-Eur a na transfery 

pre činnosť stolnotenisového klubu 2 200,- Eur a TJ Baník Rakovnica 2 500,-Eur. Dotácia na 

činnosť týchto združení je  v schvaľovacom štádiu, nakoľko obecné zastupiteľstvo ešte 

nestanovilo záväznú výšku dotácie, preto sme pri zostavovaní rozpočtu obce vychádzali 

z finančných možností obce Rakovnica, ako aj z výdavkov z minulých období. V prípade 

akýchkoľvek  zmien sa rozdiely budú riešiť prostredníctvom rozpočtových opatrení 

 

08.2.0 Kultúrny dom 

Táto oblasť zahŕňa organizovanie a podporu kultúrnych podujatí, prevádzkovanie obecnej 

knižnice, bežnú údržbu kultúrneho domu.  

 

Zámer:  Obec zachovávajúca svoju banícku históriu a kultúrne tradície  

Cieľ:  Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských akcií v obci, podporiť 

každú kultúrnu aktivitu v obci, zabezpečiť informačné služby pre občanov. 

 

 

Výdavky sú rozpočtované vo výške 6 630,- Eur, z toho  dotácia JDS 1 000,- Eur Baníckeho 

spolku 600,- Eur, výdavky na kultúrne akcie MDD, Mikuláš 500,- Eur, kultúrne  vystúpenia 

detí 200,- Eur, údržba 200,-, kultúrne akcie pre dôchodcov 500,- Eur, výdavky pre ZPOZ vo 

výške 300,- Eur, Dni obce 2 400,- Eur, výstup na Plešiveckú planinu 300,- Eur, Dohody 

o vykonaní prác vo výške 400,- Eur, odvody poistného z dohôd vo výške 130,- Eur.   

 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 

 

Zámer:  Pravidelná informovanosť o živote a dianí v obci  

Cieľ:  Vytvoriť podmienky pre kvalitnú informovanosť o aktuálnom dianí a pripravovaných 

aktivitách v obci.  
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Výdavky vynaložené na tvorbu a vydanie Rakovnických obecných novín ako aj údržbu 

obecného rozhlasu. Plánovaný počet vydania RON v roku 2020 zostáva na úrovni 4 vydaní.  

Pre činnosť šéfredaktora sme vyčlenili 700,-Eur, na odvody poistného 120,-Eur (v prípade 

poberateľa starobného dôchodku sú nižšie odvody) a na tlač novín 1.400,- Eur.  Na údržbu 

obecného rozhlasu plánujeme 1 000,- Eur.  

 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 

 

Zámer:  Obec zabezpečujúca dôstojné podmienky na večný odpočinok  

Cieľ:  Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín, priestor pre dôstojnú 

rozlúčku s obyvateľmi obce.  

 

Dom smútku je položka, ktorá sa nedá rozpočtovať úplne presne, pretože výdavky na 

tejto podpoložke sú závislé od počtu smútočných obradov. Je pochopiteľné, že táto skutočnosť 

sa nedá vopred plánovať, preto sme vychádzali z poznatkov z minulých období. V tejto 

podpoložke sme naplánovali výdavky na dohodu o vykonaní práce pre správcu cintorína vo 

výške 280,- Eur a odvody poistného vo výške 35,- Eur. Zároveň sme rozpočtovali na 

nevyhnutnú údržbu Domu smútku  a jeho okolia 1400,-Eur a  600,- Eur na ozvučenie priestorov 

cintorína, výdavky na energie 1 440,- Eur.  

10.20  Sociálna činnosť 

Sociálna činnosť predstavuje starostlivosť o najstarších obyvateľov, zdravotne 

postihnutých občanov odkázaných na sociálnu pomoc a rodiny s deťmi. 

 

Zámer:  Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni poskytovaných v Dennom stacionári 

pre seniorov v Rakovnici 

Cieľ:   Zabezpečiť dennú starostlivosť o osamelých a nevládnych občanov v obci 

 

Výdavky na sociálnu činnosť teda na prevádzku Denného stacionára v Rakovnici boli 

stanovené na základe predchádzajúcich výdavkov vzniknutých v obdobiach minulých. 

 

Finančné prostriedky na mzdy  sú rozpočtované pre 3 zamestnankyne v Dennom stacionári  

 

Spôsob výpočtu:  mesačná potreba finančných prostriedkov na tarifné platy pre 3 zamestnancov 

= 2079 x 12 mesiacov =   24.954,- Eur 

 

Mesačná potreba finančných prostriedkov na príplatky pre 3 zamestnancov = 160 x 12 

mesiacov =  1.920- Eur 

 

Finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní zahŕňa stanovené percentuálne 

sadzby stanovené zákonom.  

   

  Spôsob výpočtu: odvod do poistného do poisťovní za zamestnávateľa činí celkom  34,95%.  

Na základe § 18 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. povinne 

garančne poistený nie je zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa 

osobitného predpisu (§ 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov)., t.j. z plánovaného objemu mzdových prostriedkov 26.874,- Eur 

vypočítame nasledovné odvody:  

                                          Verejné zdravotné poistenie         –  10%, t.j. 2688,- Eur 

 

                                           Nemocenské poistenie                  -   1.4% t.j.    377,- Eur 

            Starobné dôchodkové poistenie    -  14%  t.j. 3.763,- Eur 

            Invalidné dôchodkové poistenie   -    3 % t.j.    807,- Eur 

            Úrazové poistenie                         -  0,8%  t.j.     215,- Eur 

            Poistenie v nezamestnanosti         -    1%     t.j. 269,- Eur  

            Rezervný fond solidarity               - 4.75% t.j. .1277,- Eur 

                                           C E L K O M :                                                 6708,- Eur 

 

Za účelom vybavenia sociálnych potrieb (doručenie liekov z lekárne, materiálu a pod.) 

plánujeme vyčleniť celkovo 200,- Eur. 

 

V  rozpočtovej podpoložke Plyn je zahrnutá preddavková platba za plyn spotrebovaný 

v priestoroch denného stacionáru  v celkovej výške  3.100,-Eur  podľa dohodnutého 

splátkového kalendára.  

V  rozpočtovej podpoložke Energie je zahrnutá preddavková platba za elektrickú energiu 

spotrebovanú na prevádzkové účely  v celkovej výške 1 500,-Eur  podľa dohodnutého 

splátkového kalendára.  

V podpoložke vodné stočné je predpokladaná spotreba vo výške 180,-Eur – vychádzali sme zo 

skutočných nákladov z roku 2019. Nie je predpoklad zvýšenej spotreby vody. 

V rozpočtovej podpoložke Poštové služby a telekomunikačné služby  je plánovaná výška 

600,- Eur. Plánujú sa výdavky za poplatky pre mobilné telefóny  v predpokladanej výške 12,-

Eur /mesiac, poplatky za Digi  vo výške 11,90 Eur/mesiac a telekomunikačné poplatky 12,60 

Eur mesačne za internet od firmy Slovanet ( t.j. 151 + 144 +142 Eur ročne), taktiež sú tu 

zahrnuté výdavky na poštovné služby. 

 

Stravovanie – predpokladaný výdaj vo výške 1392,- ako výdavok na stravovanie . Patrí sem 

nákup kupónov na stravovanie, tzv.gastrolístkov pre zamestnanca, ktorý odpracuje min.4 

hodiny Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prispievať na stravovanie vo výške 

najmenej 55% z hodnoty stravného lístka  

Výpočet:  3 zamestnanci x 220 dní x 2,11 Eur = 1392,- Eur, t.z. potreba na rok 2020 je 

predpokladaná vo výške 1 392,-Eur. 

V tejto podpoložke je zahrnuté aj stravovanie klientov v dennom stacionári, pre ktorých 

plánujeme vyčleniť 3 500,- Eur. 

 

Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z objemu hrubých miezd zamestnanca v  zmysle 

uzatvorenej Kolektívnej zmluvy a v súlade so Zákonom NR SR č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde. 

Výpočet:  Počet zamestnancov 3 x 1,25% z objemu hrubých miezd zamestnancov 

=  

                26 874,- Eur x 1,25% = 336,- Eur. 
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Materiál – z tejto rozpočtovej podpoložky obec zakúpiť nové interiérové vybavenie za účelom 

skvalitnenia služieb, čistiace prostriedky, materiál pre dennú pracovnú činnosť klientov. 

Predpokladaná výška výdavkov je 3 040,- Eur. 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Zámer:  Obec so službami na vysokej úrovni so zámerom spájať a vytvárať komfortné 

medziľudské vzťahy. 

Cieľ:   Vytvoriť modernú obec pre spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. 

 

V roku 2020 predpokladáme výdavky vo výške 8 000,- Eur spojené s výstavbou 

„Tribúny pre TJ Baník Rakovnica,“ keďže Obci Rakovnica v roku 2019 bola udelená dotácia 

na túto výstavbu. Taktiež obec rozpočtuje výdavky na neuhradenú faktúru na rekonštrukciu 

bývalej budovy materskej škôlky vo výške 40 000,- Eur a výdavky za ukončené práce na 

základe zmluvy vo výške 11.684,- Eur.   Kapitálové výdavky spojené s ďalšou činnosťou obce 

budú dodatočne doplnené do rozpočtu obce. 

 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zmeny a doplnky  Rozpočtu obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 

2. Na tomto Rozpočte obce  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici dňa ................... 

3. Rozpočet obce nadobúda účinnosť .................... 

4. Rozpočet  je platný do 31.12.2020. 

 

 

V Rakovnici , dňa 04.02.2020 
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