NÁVRH NA
Rozpočet Obce Obeckov na rok 2022 - príjmy
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný obci

- 178,000,-

Daň z pozemkov FO
Daň z pozemkov SHR

- 1.573,- 2.447,-

Daň z pozemkov AGROPEX s.r.o.

- 9.421,-

Daň z pozemkov AGRODRUŽ. Príbelce

-

Daň z pozemkov ABG Želovce

- 2.184,-

Daň z pozemkov Lesy SR Levice

-

88,-

Daň z pozemkov /lesy/ SHR

-

10,-

Daň zo stavieb FO

- 1.477,-

Daň zo stavieb AGROPEX s.r.o.

-

289,-

spolu - 16.012,-

652,-

spolu - 2.129,-

Daň z bytov FO

-

28,-

Daň za psov

-

468,-

Daň za zber a zneškodnenie odpadu

- 3.970,-

Daňové príjmy spolu:

=

200.607,-

Nedaňové príjmy
Za prenájom pozemkov /ihrisko, pôda ABG/

-

1.199,-

Za prenájom budov /KD, kuch., DS, garáž a šatne/

-

1.000,-

Za overovanie podp., fotokópií, spr. poplatky
Za relácie v rozhlase, kosenie, služby

-

400,270,-

Za vývoz žúmp a zneškodnenie v ČOV

-

9.000,-

Prijmy za stravné

-

8.000,-

Príjmy z vratiek

-

304,-

Zostatok z účtov fin. hospodárenia z r. 2021

-

13.000,-

Prefinancovanie projektu z dotácie na výstavbu bytov

-

20.220,-

Nedaňové príjmy spolu:

PRÍJMY NA ROK 2022

spolu

53.393,-

254.000,- €

=====================
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Rozpočet Obce Obeckov na rok 2022 - výdavky
Základný tarifný plat zamest. OcÚ, príplatky, náhrady, odmeny
Poistenie zdrav. VšZP - odvody zo mzdy
Poistenie zdrav. Dôvera a UNION
Nemocenské poistenie – odvody zo mzdy
Starobné poistenie - odvody zo mzdy
Úrazové poistenie - odvody zo mzdy
Invalidné poistenie - odvody zo mzdy
Poistenie v nezamestnanosti - odvody zo mzdy
Rezervný fond – odvody zo mzdy
Cestovné náhrady
Elektrická energia /VO, OcÚ, KD, DS/
Za plyn /OcÚ, KD, kuchynka/
Vodné a stočné /OcÚ a cintorín/
Telefón, internet OcÚ
Poštovné
Všeobecný materiál
Čistiace prostriedky OcÚ
Knihy, časopisy, noviny
Potraviny do ŠJ
Reprofond /reprezentačné výdavky/
Údržba verejnej zelene - PHM
Údržba a opravy mechan. techniky / kosačka, malotraktor/
Údržby a opravy kanc. strojov, prístrojov, a zariadení
Údržba administratívnych budov
Údržba ostatného /CO a PO/
Školenia, semináre, porady
Propagácia, reklama a inzercia, WEBOVÁ stránka
Všeobecné služby (zemné práce v teréne, mulčovače, spracovanie miezd OcÚ)
Advokátske a auditorské služby
Poplatky (správne poplatky OÚ, kataster, poplatky banke, CP, RTVS,SOZA)
Stravné lístky platené organizáciou (55 %)
Poistenie /zákonné poistenie zodpovednosti za škodu + budovy/
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny poslancom
Dohody o vykonaní práce /mimo prac. pomeru/
Odvod dane z príjmov
Transféry na Spoločný úrad samosprávy V. Krtíš
Transféry nezis. org. /ZŠ, Zväz invalidov, TJ Sklabiná, Laktišov beh a pod./
Transféry na členské príspevky /ZMOS, RVC, ZMOVR/
Transféry jednotlivcovi - /jednorázový prísp. soc. pomoci/
Transféry jednor. pomoci starším /Vianoce-pokážky/
Splácanie úrokov v banke
Údržba ciest a chodníkov
Za odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu
Údržby a opravy Verejného osvetlenia
Športové a kultúrne podujatia /Hostina, MDD, Mikuláš, karneval a pod./
Údržba budov - KD
Údržby a opravy miestneho rozhlasu
Rekonštrukcia a modernizácia /projekty, spoluúčasť 5%/
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - splátky (za rok)
Splátka úveru SLSP (za rok)
Splátka úveru ŠFRB na výstavbu bytov (9 mesiacov)
Spolu obec:

- 52 183,- 4 737,- 4 737,- 1 894,- 12 180,541,- 4 060,- 1 353,- 3 214,- 1.000,- 1.500,- 1.800,300,320,230,- 2.000,400,100,- 7.000,- 1.400,- 1.700,- 1.000,500,600,100,250,310,- 4 500,- 1 000,500,498,406,597,- 1.000,- 1 000,- 6 420,750,- 1.600,530,600,600,200,- 1.000,- 6 000,100,- 3.900,100,200,- 15 000,- 1.992,- 5.268,- 13.045,172.215,- €

Rozpočet Obce Obeckov - MŠ na rok 2022 - výdavky
Základný tarifný plat zam. MŠ, príplatky, náhrady, odmeny

- 42.649,-

Zdravotné poistenie VšZP

- 2.164,-

Zdravotné poistenie Dôvera a UNION

- 5.683,-

Nemocenské poistenie - odvody zo mzdy

- 1.567,-

Starobné poistenie - odvody zo mzdy

- 10.090,-

Úrazové poistenie - odvody zo mzdy

-

Invalidné poistenie - odvody zo mzdy

- 2.435,-

Poistenie v nezamestnanosti - odvody zo mzdy

-

Rezervný fond - odvody zo mzdy

- 2 662,-

Za elektrickú energiu

-

1 100,-

Za plyn

-

2.200,-

Vodné a stočné

-

350,-

Telefón, internet

-

260,-

Všeobecný materiál (kancelársky, na údržbu)

-

300,-

Čistiace prostriedky

-

700,-

Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky

-

100,-

Údržba škôl a školských zariadení (maľovanie, opravy)

-

600,-

Všeobecné služby (za spracovanie miezd a iné)

-

600,-

Prídel do sociálneho fondu

-

555,-

Odvod dane z príjmu

-

6.510,-

448,812,-

_______________

Spolu MŠ:

VÝDAVKY NA ROK 2022
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81.785,-

Spolu
254.000,- €
==========================

