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ROZPOČET OBCE KOVÁLOVEC NA ROK 2018
Druh príjmov:

Schválená suma v €:

Vrátený 70 %-ný podiel od štátu z dane z príjmu fyzických osôb:

29 000,00

Refundácia 80 % mzdových nákladov na zamestnancov z úradu práce:

4 500,00

Príspevok v rámci celoplošného rozmiestnenia síl pre DHZ od štátu:

3 000,00

Ostatné transfery od štátu (za presunuté právomoci od štátu, voľby):

900,00

Dotácia z ministerstva vnútra na hasičskú zbrojnicu:

23 000,00

Celkové príjmy obce od štátu:

60 400,00

Daň z nehnuteľností- pozemky PO a FO:

18 000,00

Daň z nehnuteľností- stavby PO a FO:

5 500,00

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu PO a FO:

1 700,00

Ostatné príjmy za nájom budov a poplatky za služby obecného úradu:

1 050,00

Daň za psa FO:

100,00

Prijaté cestovné od rodičov žiakov ZŠ na kompenzovanie spoja:

500,00

Dividendy z Jednoty Koválovec s.r.o.:

500,00

Predaj stavebných pozemkov IBV Chmelnice:

170 500,00

Splátky poskytnutého úveru odJednoty Koválovec s.r.o.:

2 000,00

Dotácia od Nadácie ZSE na fašiangový deň:

550,00

Príspevok od FO na fašiangový deň:

1 000,00

Celkové vlastné príjmy obce:

201 400,00

Úver od Prima banky a. s.:

2 000,00

Dotácia z Programu rozvoja vidieka EÚ- MAS Horné Záhorie na KD:

26 600,00

Príspevok od DHZ Koválovec na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice:

1 000,00

Vratky- vrátené z preplatkov z minulého obdobia (plyn, elektrina...):

500,00

Zostatok z rozpočtu z roku 2017:

1 000,00

Celkové ostatné príjmy obce:

31 100,00

PRÍJMY CELKOM:

292 900,00

Druh výdavkov:

Schválená suma v €:

Mzdové a odvodové náklady na chod obce a obecného úradu:

26 000,00

Odmeny poslancom a pracovníkom na dohodu:

3 500,00

Mzdové a odvodové náklady na zamestnanca cez úrad práce:

5 600,00

Platby za energie (plyn, elektrina...):

2 500,00

Poštovné, telefón, internet, softwér:

2 000,00

Školenia, kurzy personálu obecného úradu:

500,00

Ostatné režijné náklady na chod obecného úradu:

4 600,00

Cestovné a prepravné náklady na dopravu obecné auto:

900,00

Údržba automobilov:

300,00

Poistenie auta, ávie, budov:

400,00
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Príspevok na spoločný stavebný úrad v Skalici:

300,00

Náklady na civilnú obranu a bezpečnosť práce:

400,00

Náklady na zabezpečený chod obecného úradu celkom:

47 000,00

Platby za energie verejné osvetlenie:

700,00

Údržba a modernizácia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu:

500,00

Platba za školský autobusový spoj o 13,30 a spoj 12,00 dole do obce:

1 700,00

Údržba verejných priestranstiev a komunikácií:

200,00

Údržba obecných budov (KD, hasičská zbrojnica, dom smútku...):

500,00

Platba za vývoz komunálneho odpadu Veposu Skalica:

2 700,00

Reprezentačné (tomboly, pohostenie, propagácia, dotácie, kultúra...):

4 300,00

Náklady na bežný chod obce celkom:

10 600,00

Členské v ZMOS, ZMO Záhorie, MAS Hor. Záhorie, Združenie Viesky:

300,00

Úroky z úveru v Prima banke a. s.:

500,00

Splátka istiny úveru od Prima banky a. s.:

2 400,00

Náklady na komunálne voľby 2018:

600,00

Dotácia na činnosť DHZ Koválovec:

1 400,00

Presun dotácie na DHZ od štátu:

3 000,00

Pôžička Jednote Koválovec s.r.o.:

2 000,00

Ostatné bežné náklady obce celkom:

10 200,00

Kúpa pozemkov v IBV Chmelnice:

40 200,00

Výškopis a polohopis Geodézia Záhorie:

1 500,00

Urbanistická štúdia Ing. Valko a kol.:

2 400,00

Stavebné projekty inžinierske siete IBV:

4 600,00

Geometrický plán zóny:

2 500,00

Realizácia miestnej komunikácie a chodníkov:

40 000,00

Poplatky stavebné za konania:

400,00

Realizácia plynového rozvodu s prípojkami:

25 000,00

Realizácia verejného osvetlenia, rozhlasu:

10 000,00

Realizácia kanalizácie a vodovodu:

10 000,00

Náklady na realizáciu novej zóny IBV Chmelnice celkom:
Stavebný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu:

136 600,00
2 600,00

Rekonštrukcia kultúrneho domu a príslušenstva:

24 000,00

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice:

26 000,00

Náklady na rekonštrukciu hasič. zbrojnice a kultúr. domu celkom:

52 600,00

VÝDAVKY CELKOM:

257 000,00

ZOSTATOK ROZPOČTU OBCE:

35 900,00

Rozpočet na rok 2018 je naplánovaný ako prebytkový, s tým, že vytvorená rezerva môže byť
použitá na: dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu alebo hasičskej zbrojnice, financovanie
prípadných nákladov na IBV Chmelnice mimo plán, kúpu pozemkov pod novú IBV v prípade predaja
všetkých pozemkov v lokalite Chmelnice, dokončenie multifunkčného ihriska alebo akútnu opravu ciest či
domu smútku.
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V prípade výpadku dotácií, či už z ministerstva vnútra alebo Programu rozvoja vidieka, nebude
mať toto vplyv na rozpočet, nakoľko by sa odrátávala prijatá dotácia na strane príjmov a náklady na
rekonštrukciu na strane výdavkov. V roku 2018 dostaneme zo štátneho rozpočtu z podielovej dane FO na
osobu 206,40 €. Pre porovnanie, obce v skalickom okrese, ktoré podobne ako my nemajú školu ani
škôlku, dostanú na osobu z podielovej dane menej: Chropov 198,87 € a Trnovec 196,21 €.
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