Obec Stankovany, Stankovany č. 133, 034 92 Stankovany

Programový rozpočet Obce Stankovany na rok 2012,
S výhľadom na roky 2013 a 2014

V Stankovanoch, 30.11.2011

Právne normy uplatnené pri tvorbe programového rozpočtu Obce
Stankovany na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014

Programový rozpočet Obce Stankovany na rok 2012, 2013, 2014 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami:
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon 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,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení
neskorších predpisov
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 uverejnená vo
Finančnom spravodajcovi č. 2/2011 a Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2012 až 2014 uverejneného vo FS č. 6/2011.
Opatreníe MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie
MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z.
z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
Programový rozpočet Obce Stankovany na rok 2012, s výhľadom na roky 2013, 2014 bol schválený
uznesením č. 10/2011 Obecného zastupiteľstva, zo dňa 14.12.2011
Bežný rozpočet na rok 2012 bol schválený ako prebytkový a predstavuje výšku 278.700,- EUR.
Kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom vo výške 120.000,- EUR. Uvedený schodok bude
krytý finančnými operáciami –(prijatie úveru vo výške 120.000,- EUR).
Schválený rozpočet má programový charakter, zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami,
očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 20122014 je v rozpočte obsiahnutých 13 programov, ktoré sa členia na podprogramy slúžiace k plneniu
zámerov obce a jej obyvateľov.

Príjmy programového rozpočtu na roky 2012 – 2014

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Rok 2012
v EUR
278.700
123.000
120.000
521.700

Rok 2013
v EUR
304.400

Rok 2014
v EUR
307.100

304.400

307.100

Príjmy programového rozpočtu na rok 2012

1.Daňové príjmy:

221.180,- EUR

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

191.000,- 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 v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov
fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa stanovených kritérií
v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve.
1.2. Daň z nehnuteľností

12.200,- EUR

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 a VZN obce č. 9/2011 – o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 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.
1.3. Daň za psa

1.080,- EUR

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

100,- EUR

Verejnými priestranstvami sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
1.5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.800,- EUR

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 odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a VZN obce č. 9/2011 platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.

1.6. Daň za ubytovanie

0,- EUR

Daň za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce č. 9/2011 – o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Nedaňové príjmy:

13.120,- EUR

2.1. príjmy z prenajatých pozemkov

6.000,- EUR

Zahŕňa príjem z prenajatých pozemkov, ktoré užívajú Obecné lesy s.r.o. Stankovany.
2.2. Z prenajatých budov, priestorov, objektov

3.000,- EUR

Zahŕňa príjem z nebytových priestorov v budovách, ktoré sú majetkom obce.
2.3. Administratívne poplatky

1.200,- EUR

Zahŕňa administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2.4. poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

2.920,- EUR

- príjem z knižnice
poplatok za vyhlásenie v MR

20,- EUR
1.500,- EUR

- poplatok za služby DS

150,- EUR

- poplatok za fotokópie

100,- EUR

- poplatok za hrobové miesta

150,- EUR

- poplatok za materskú školu a ŠKD

1.000,- EUR

3. Tuzemské bežné granty a transfery:

44.400,-UR

3.1. základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (vzdelávacie poukazy)

40.000,- EUR

3.2. matrika

1.600,- EUR

3.3. na stavebné

1.100,- EUR

3.4. na pozemné komunikácie

100,-EUR

3.5. na životné prostredie

200,-EUR

3.6. na REGOB

400,- EUR

3.7. na predškolskú výchovu

- Kapitálové príjmy:

1.000,- EUR

123.000,- EUR

(prostriedky z rozpočtu Európskej únie)
- Príjmové finančné operácie

120.000,- EUR

Programová štruktúra
Výdavkovej časti rozpočtu Obce Stankovany na rok 2012
Obsah:
Program 1: MANAŽMENT A A ADMINISTRATÍVA GARANTUJÚCE RAST A ROZVOJ
OBCE

Podprogram 1.1: Manažment
Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť
Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika
Podprogram 1.4: Audit
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov
Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana
Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi
Program 4: SLUŽBY OBČANOM
Podprogram 4.1: Činnosť matriky
Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.3: Stavebný úrad
Podprogram 4.4: Cintorínske služby
Program 5: KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Zimná a letná údržba
Program 6: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 6.1: Externé právne služby
Podprogram 6.2: Zasadnutia orgánov
Podprogram 6.3: Telekomunikačný a doručovací systém
Program 7: PROPAGÁCIA A MARKETING
Podprogram 7.1: Propagácia a prezentácia obce
Podprogram 7.2: Miestny rozhlas
Program 8: ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí: FK Sokol Stankovany
Podprogram 8.2: Podpora športových podujatí: LTK – Stankovany – Rojkov
Podprogram 8.3: Podpora športových podujatí: Obecný šachový klub Stankovany – Rojkov
Podprogram 8.4: Podpora kultúrnych podujatí: ZO Stankovany – Jednota dôchodcov

Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1: Základná škola
Podprogram 9.2: Materská škola
Podprogram 9.3: Školský klub detí
Podprogram 9.4: Stravovanie v školskej jedálni
Program 10: KULTÚRA

Podprogram 10.1: Kultúra /akcie obce/
Podprogram 10.2: Knižnica
Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Podprogram 11.1: Ochrana životného prostredia
Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY
Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba
Podprogram 12.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 12.3: Aktivačná činnosť
Program 13: AGROTURISTICKÉ CENTRUM
Podprogram 13.1. výstavba centra (bežný výdaj)
Podprogram 13.2. výstavba centra (kapitálový výdaj)

Výdaje programového rozpočtu na roky 2012 - 2014

ROK

2012

2013

2014

Bežné výdavky

266.700

272.400

275.100

Kapitálové
výdavky

243.000

0

0

Výdavkové
finančné
operácie

12.000

32.000

32.000

Výdavky spolu

521.700

304.400

307.100

Program 1: MANAŽMENT A A ADMINISTRATÍVA GARANTUJÚCE RAST
A ROZVOJ OBCE
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

104.640

114.970

123.250

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov
obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou
hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.
Cieľ: Kvalitné, hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.
Komentár:
Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sa
zabezpečujú aktivity súvisiace s rozpočtovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva,
rozpočtovníctva, audítorských služieb, spoločnej úradovne. Taktiež administratívne, personálne,
technické a kontrolné činnosti.

Podprogram 1.1: Manažment
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

92.680

101.560

109.640

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu
Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti so zabezpečením
rozvoja a chodu obce, t. j. činnosť a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce,
audítorské služby a výkon vnútornej kontroly. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní starostu a zamestnancov

obecného úradu, všeobecný materiál, energie, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídel do
sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, údržba výpočtovej techniky, údržba softvéru,
rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce, cestovné náhrady, všeobecné služby, odmeny poslancov
obecného zastupiteľstva a zložiek obce, odmeny mimopracovného pomeru, spracovanie ROEPU.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

4.050

4.400

4.600

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy obce
Komentár: Program zahŕňa mzdu a odvody hlavného kontrolóra obce

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

5410

5.510

5.510

Výdavkové finančné
operácie

12.000

32.000

32.000

Zámer: Rozhodnutia obce vo finančnej oblasti
Cieľ: Zabezpečiť prísun finančného toku pre obec
Komentár: Sú tu zahrnuté poplatky za vedenie účtov, zrážky dane z úrokov v bankách, splátky
investičného úveru.

Podprogram 1.4: Audit
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.000

1.500

1.500

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu obce
Komentár: Podprogram zahŕňa poplatky za overenie účtovnej závierky obce audítorom.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

0

0

0

Zámer: vzájomná komunikácia s obcami vedie k rozvoju našej obce
Cieľ: Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.500

2.000

2.000

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov k danej problematike v obci
Komentár: Podprogram zahŕňa poplatky za školenie zamestnancov cez RVC Martin, poplatky
ZMOS, RZMOS

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

11.500

12.500

13.000

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.000

1.500

1.500

Zámer: Podpora činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
Cieľ: znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Komentár: V podprograme sú uvedené výdavky na dohody o vykonaných prácach za opravu
požiarnych áut, poplatky za pohonné hmoty, zákonné poistenie vozidiel .

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

10.500

11.000

11.500

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia
Ceľ: Zabezpečiť fungovanie VO, odstraňovanie porúch
Komentár: V podprograme sú uvedené výdavky na energiu, opravy a údržbu verejného osvetlenia na
dohody o vykonaných prácach resp. oprava a údržba dodávateľky.

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

16.800

18.000

19.200

Podprogram.3.1: Nakladanie s odpadmi
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

16.800

18.000

19.200

Zámer: Zber, triedenie a likvidácia odpadu
Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu z územia obce
Komentár: V podprograme sú zahrnuté náklady na vývoz odpady z územia obce, nákup kukanádob.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

4.400

5.100

5.100

Podprogram 4.1: Činnosť matriky
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.600

1.600

1.600

Zámer: Zabezpečenie matričnej agendy
Cieľ: Kvalitná matričná činnosť pre všetkých občanov
Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matriky v zmysle platnej legislatívy. Bežné výdaje
na činnosť sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na
mzdy, odvody, tovary a služby.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR
Zámer: Poskytované služby týkajúce sa pohybu obyvateľstva
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva
Komentár:

Podprogram 4.3: Stavebný úrad
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.500

2.500

2.500

Zámer: Zabezpečenie stavebnej agendy
Cieľ: Zabezpečiť korešpondenciu a stavebné povolenia
Komentár: Podprogram zahŕňa transfer na spoločný stavebný úrad v Ružomberku, ktorý je z časti
financovaný zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.4: Cintorínske služby
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

300

1.000

1.000

Zámer: Kvalitné zabezpečenie miestneho cintorína a domu smútku
Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni
Komentár: Podprogram zahŕňa výdaj na energie v Dome smútku a bežný materiál na opravy
a údržbu.

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.250

5.000

3.000

Podprogram 5.1: Zimná a letná údržba
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.250

5.000

3.000

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie
Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci
Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zimnú údržbu a štandardnú údržbu a rekonštrukciu
miestnych komunikácií.

PROGRAM 6: INTERNÉ SLUŽBY
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

3.900

4.550

4.550

Podprogram 6.1: Externé právne služby
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.000

1.000

1.000

Zámer : Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou
Cieľ : Zabezpečiť právny chod obce
Komentár: Podprogram zahŕňa poplatky za spracovanie právnych predpisov

Podprogram 6.2: Zasadnutia orgánov
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

0

50

50

Zámer: zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, zabezpečenie právneho poradenstva pre poslancov
Cieľ : Zvýšiť efektívnosť zasadnutí , zvýšiť odbornú schopnosť zamestnancov
Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na občerstvenie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a obecnej rady

Podprogram 6.3: Telekomunikačný a doručovací systém
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.900

3.500

3.500

Zámer: Včasné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci
Cieľ: Dostupnosť podávaných informácií pre obyvateľov obce a verejnosť
Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na poštové služby, telefónne poplatky, internet a fax

PROGRAM 7: PROPAGÁCIA A MARKETING
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.360

2.900

2.900

Podprogram 7.1: Propagácia a prezentácia obce
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.860

1.900

1.900

Zámer: Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci
Cieľ: Dostupnosť podávaných informácií pre obyvateľov obce a verejnosť. Uspokojiť potreby
obyvateľov.
Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na vydávanie obecných novín (Stankovské zvesti), údržbu
internetovej stránky obce

Podprogram 7.2: Miestny rozhlas
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

500

1.000

1.000

Zámer : Informácie pre občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu
Cieľ: Uspokojiť potreby obyvateľov
Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 8: ŠPORT
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

5.600

5.600

5.600

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí a jednoty dôchodcov
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

5.600

5.600

5.600

Zámer: Vytváranie podmienok pre rozvoj športu a kultúrno-spoločenských aktivít
Cieľ: Zvýšenie úrovne športových aktivít a činnosti klubov
Komentár: Podprogram zahŕňa dotácie pre FK Sokol Stankovany, LTK – Stankovany-Rojkov,
Šachový klub a Jednote dôchodcov.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

84.810

90.000

92.500

Podprogram 9.1: Základná škola
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

40.000

40.500

41.000

Cieľ: Moderná základná škola rešpektujúca potreby žiakov
Zámer: Zabezpečovanie súčasných a budúcich trendov výchovy a vzdelávania žiakov
Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdaje na úseku školstva a to na mzdy, odvody, tovary a
služby. Bežné výdaje na činnosť sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy

Podprogram 9.2: Materská škola
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

26.850

31.000

32.000

Zámer: Zabezpečovanie súčasných a budúcich trendov výchovy a vzdelávania detí predškolského
veku
Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov
Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdaje na úseku školstva a to na mzdy, odvody, tovary a
služby.

Podprogram 9.3: Školský klub detí
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

5.810

6.000

6.500

Zámer: Kvalitné mimoškolské aktivity spĺňajúce potreby žiakov
Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre deti
Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdaje na mzdu, odvody vychovávateľky ŠKD a bežné výdaje:
materiál, tovary a služby hradené zo školného MŠ, ŠKD

Podprogram 9.4: Stravovanie v školskej jedálni
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

12.150

12.500

13.000

Zámer: Dostupné stravovanie pre deti v mieste vzdelávania
Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre deti MŠ a ZŠ
Komentár: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na mzdy, odvody
zamestnancov, úhradu energie a všeobecného materiálu.

PROGRAM 10: KULTÚRA
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

700

3.980

1.200

Podprogram 10.1: Kultúra /akcie obce/
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

200

2980

200

Zámer: Podpora rozvoja kultúry a kultúrno – spoločenských aktivít v obci
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít
Komentár: podprogram zahŕňa výdaje na kultúrno - spoločenské akcie poriadané obcou: MDD, Deň
matiek, Úcta k starším. Taktiež zahŕňa v roku 2013
bežné výdaj: materiál, energie
v Kultúrnoagroturistickom centre

Podprogram 10.2: Knižnica
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

500

1000

1000

Zámer: Podpora rozvoja kultúry v obci, pozdvihnúť kultúru v obci
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a vzdelávanie obyvateľov v obci
Komentár: Podprogram zahŕňa výdaje na nákup kníh do knižnice a odmenu knihovníka

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.650

5.000

0

Podprogram 11.1: Ochrana životného prostredia
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.650

5000

0

Zámer: Úprava životného prostredia
Cieľ: Zabezpečiť úpravu a zveľaďovanie životného prostredia
Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdaje podľa spracovaného Dokumentu starostlivosti o dreviny

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

2.590

4.800

4.800

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba
Rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

800

3000

3000

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí
Cieľ: Pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov
Komentár: Podprogram zahŕňa predpokladané mzdy a odvody pre opatrovateľov

Podprogram 12.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 12.3: Aktivačná činnosť
rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

1.790

1.800

1.800

Zámer: Obec bez nezamestnanosti
Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc
Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdaje – dofinancovanie z obce na mzdy, odvody
zamestnancov, zamestnaných prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku.

PROGRAM 13: AGROTURISTICKÉ CENTRUM
rok
Rozpočet v EUR
bežný výdaj
Rozpočet v EUR
kapitál. výdaj

2012
25.500
243.000

2013

2014

Podprogram 13.1. výstavba centra (bežný výdaj)
rok
Rozpočet v EUR

2012
25.500

2013
0

2014
0

Zámer: rozvoj kultúry obce
Cieľ: Zabezpečiť zníženie nákladov 2. etapy z rozpočtu stavby na Kultúrnoagroturistické centrum v
regióne
Komentár: Podprogram zahŕňa výdaje na inžiniersku činnosť v štádiu realizácie stavby týkajúcej sa
poradenskej činnosti za účelom ušetrenia finančných prostriedkov a na výkon funkcie mandatára.

Podprogram 13.2. výstavba centra (kapitálový výdaj)

rok

2012

2013

2014

Rozpočet v EUR

243.000

0

0

Zámer: rozvoj kultúry obce
Cieľ: zabezpečiť kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce
Komentár: Podprogram z časti zahŕňa kapitálový výdaj na dostavbu Kulúrnoagroturistického centra.
Stavba bude využívaná aj na organizovanie kurzov a seminárov, na získanie vedomostí a zručností
v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií, zachovanie tradičných ľudových
remesiel a výrobkov.

Rudolf Baleja
starosta obce

Programový rozpočet Obce Stankovany na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014 bol
schválený obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 10/2011 zo dňa 14.12.2011
Zverejnený od 16.12.2011 do 31.12.2011

