Komentár k rozpočtu na rok 2015 schválenému
Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove uznesením č. C/40/2014/5
dňa 09. 12. 2014

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Bežné príjmy

2 309 371

Daňové príjmy

1 610 821 eur

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy
750 500 eur
Podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve. Na rok 2015: 883 491 eur.
2. Daň z nehnuteľnosti
720 000 eur
Podľa VZN č . 99/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Daň za psa
1 700 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Daň za predajné automaty
33 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Daň za nevýherné hracie prístroje
0 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Daň za užívanie verejného priestranstva
990 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Daň za jadrové zariadenia
7 348 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
8. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
130 000 eur
Podľa VZN 100/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9. Daň za ubytovanie
250 eur
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10. Daň za dobývací priestor
0 eur
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti z úhrad za dobývací priestor.
Nedaňové príjmy

179 250 eur

11. Poplatok za znečistenie ovzdušia
1 200 eur
Podľa zákona č.401/1998 a VZN č. 31/2000.
12. Správne poplatky
8 000 eur
Podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch.
13. Priestupky
500 eur
Priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré
vyrubuje Okresný úrad Trnava.
14. Z prenajatých budov
11 400 eur
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Podľa platných nájomných zmlúv:
- Jazyková škola a fotografické štúdio na Gojdičovej ulici 1141/15E
- Skúšobňa hudobnej skupiny v časti nehnuteľnosti – budova Kina Osveta
- Sklenárstvo na Námestí sv. Ignáca 41
- Kvetinárstvo v Dome služieb na Námestí sv. Ignáca
- Umiestnenie a prevádzkovanie odovzdávacej stanice tepla na Štúrovej ulici 436
- Chovateľské potreby na Piešťanskej ceste 569/2
- Administratívno-prevádzkové účely firmy v časti budovy TJ MTK
- Sauna a masáže v časti budovy TJ MTK
- Spolková záhrada
- Pánske kaderníctvo na Námestí sv. Ignáca – Dom služieb
- Realitná kancelária a znalec, Hlohovská cesta
- Dámske kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
- Kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
- Krajčírska dielňa a nechtové štúdio, Hlohovská cesta
- Bilboard na kine Osveta
Z prenájmu za hrobové miesto
1 000 eur
Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 6 VZN č. 72/2009 Prevádzkový
poriadok pohrebiska.
Z prenájmu bytov 38 b.j.
46 624 eur
Príjmy z nájmu bytov na Rázusovej ulici.
Z prenájmu bytov 55 b.j.
60 759 eur
Príjmy z nájmu bytov na Gojdičovej ulici.
Z prenájmu bytov – ostatné
2 400 eur
Byt na Gucmanovej ulici v priestoroch MTK, byt na Šulekovskej ceste, byt na Štúrovej ulici.
Časopis
332 eur
Predaj časopisu Leopoldov 0,33 Eur za kus, 6 čísel v roku.
Knižnica výpožičné
232 eur
Ročný poplatok za čitateľský preukaz je 1 euro. Čitateľov v mestskej knižnici je 391.
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase
332 eur
Podľa Zásad vyhlasovania relácií v miestnom rozhlase v Leopoldove.
Manipulačný poplatok – smetné nádoby
100 eur
Položka, ktorá bude zrušená pri najbližšom rozpočtovom opatrení.
Príjmy z výťažku z lotérií
2 000 eur
Odvod z prevádzkovania kurzových stávok na území mesta Leopoldov v súlade s § 37 zákona
č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Úroky z účtov
332 eur
Mesto Leopoldov má príjmy z úrokov z účtov vedených vo VÚB banke, v J&T banke a v
Privatbanke.
Príjem z náhrad poistného plnenia
0 eur
Poistné plnenie nastáva pri vzniku poistnej udalosti.
Príjem z dobropisov
0 eur
Odberateľské faktúry za spotrebu energií nájomníkov mestských budov.
Recyklačný fond
0 eur
Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

28. Separovaný zber – ENVIPACK
0 eur
Zmluva o spolupráci.
29. Prenájom športovej haly
9 000 eur
Poplatky za prenájom haly športovcami na Základe zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.
30. Vlastné príjmy – ZS
12 500 eur
Druhy vlastných príjmov:
-

Z prenájmu - § 2 ods.1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných skôl,
stredných škôl a šk. zariadení v znení neskorších predpisov od iných fyzických
a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia alebo šk. zariadení v čase, keď sa
nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Výšku poplatkov za prenájom priestorov
školy určuje interná smernica základnej školy. Možnosť prenajímať priestory školy
vyplýva zo Zriaďovacej listiny Základnej školy Leopoldov

-

Poplatky v školskom klube detí - § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z.z. ... vo
vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov, alebo inej osoby, ktorá
má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie. Výška poplatkov za ŠKD je určená Rozhodnutím riaditeľky školy - § 5 ods. 6
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Príspevky a dary - § 2 ods.1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. ...
Réžia stravného vo výške 55 % - § 152 zákona 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
Réžia stravného za cudzích stravníkov - stravníci, ktorí odoberajú obedy zo školskej
jedálne na základe žiadosti o stravovanie
Príjem z predaja kuchynských a jedlých olejov (použitých) v školskej kuchyni – zákon č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

31. Predaj železa
0 eur
Predaj železa zo zberného dvora na Holubyho ul.
32. Vlastné príjmy – MŠ
6 000 eur
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne podľa VZN mesta Leopoldov č. 63/2008 a podľa VZN č. 98/2014 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov
33. Fond opráv Rázusova
6 135 eur
34. Fond opráv Gojdičova
10 404 eur
Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby
bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.
Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby
a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo
k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť
užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí
z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby

fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom
rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa
financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:
a) bytový dom na Gojdičovej ulici........0,25 eur/m2/mesiac
b) bytový dom na Rázusovej ulici.........0,25 eur/m2/mesiac
Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu
a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových
priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových
priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené
s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria
predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy,
a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov,
domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Transféry, granty a príspevky

519 300 eur

35. Dotácia na výkon matrík
0 eur
Úsek matriky pracuje v rozsahu 0,3 pracovného úväzku. Jej činnosť je prenesený výkon
štátnej správy a je financovaný dotáciou zo SR. Výška na rok 2015 ešte nie je známa.
Finančné prostriedky na úsek matriky sú použité pre matrikárku v mesačnej mzde a na
kancelárske potreby.
36. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ
512 157 eur
Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné
prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideľuje mestu
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky
pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka.
Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.
37. Transfér na stravu ZŠ a školské potreby
0 eur
Úrad práce poskytuje príspevok n a stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
základnej škole, ktorý prechádza cez rozpočet mesta.
38. Dotácia chránená dielňa
0 eur
Príspevok zo štátneho rozpočtu pre na mzdu dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným
postihnutím. Podľa § 55 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
39. Dotácia na činnosť stavebného úradu
0 eur
Podľa zákona č. 473/2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti stavebného poriadku.
40. Dotácia na životné prostredie
0 eur
Na prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách
verejnej správy.
41. Dotácia knižnica – knihy
0 eur
Mesto Leopoldov (knižnica) každoročne žiada o dotáciu zo štátneho rozpočtu ŠR prostr.
Ministerstva kultúry SR na nákup knižničného fondu.

42. Transfér – rodinné prídavky
0 eur
Položka rodinné prídavky je vytvorená pre prípad, že ÚPSVaR Piešťany, určí náhradného
príjemcu rodinných prídavkov – Mesto Leopoldov, ktoré ich následne vyplatí rodičovi. Rodič
predloží doklady, že dieťaťu boli účelne vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie
jeho potrieb. Rozhodnutím o zastavení výplaty RP rodičov upovedomí Mesto Leopoldov
o začatí a vzniku tejto povinnosti, ako o rozhodnutím o znovu obnovení výplaty RP rodičovi.
Nedá sa predpokladať, komu budú rodinné prídavky odňaté v priebehu kalendárneho roka
2015.
43. Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu
900 eur
Opatrované osoby platia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Spoločný obecný
úrad v Hlohovci vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby,
a okrem iného určí výšku úhrady za poskytovanú službu. Táto suma je následne zahrnutá do
miezd opatrovateľkám, vykonávajúcich opatrovateľskú službu našim občanom. V roku 2014
malo mesto zamestnané 3 opatrovateľky.
44. Transfér na registratúru obyvateľstva
0 eur
Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie do ŠR.
Financie z položky sú použité na rôzne účely, nielen na ohlasovňu pobytu.
Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie zo ŠR.
45. Transfér na vojnové hroby
0 eur
Transfér na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby v zmysle
Výnosu MV SR.
46. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ
Príspevok pre 5-ročné deti, ktoré poskytuje materskej škole prostredníctvom mesta okresný
úrad, odbor školstva v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl a školských zariadení.
47. Dotácia z ÚP § 50j
1 243 eur
Dotácia z úradu prácu na pracovné a ochranné pomôcky a pracovné náradie pre aktivačných
pracovníkov.
48. Dotácia na voľby
0 eur

Kapitálové príjmy

0 eur

1. Odpredaj majetku
0 eur
V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý
mesto užíva a so zákonom o majetku obcí.

Finančné operácie

153 756 eur

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky
142 701 eur
Uznesením MZ č. C/40/2014/6 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 142.701,eur na kapitálový výdavok 12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ.
2. Prevod z fondov opráv
11 055 eur
Z kumulovaných fondov opráv z minulých rokov bytoviek na Rázusovej a Gojdičovej ulici.

