2010 (prenájom p. Hanuskal vo \~'ške 100.- EUR a dlžná suma za rok 2012 ( prenájom p.
Hanuskovál vo v~'ške 490.- ElTR . Celková dlžná suma z prenájmu neb~10v~ch priestoro\
podla zmluvy je \0 v~'ške 590.- ElTR.
tí Ostatne pop/ath

300.-

420.-

420.53

Sú to prijmy obce vyberané na základe zákona NR SR c. 145'95 Z.z. o správnych
poplatkoch v zneni neskorškh zmien a doplnkov a tvoria ich poplatk~ za úkon~
\ -ykonávané obcou na základe zákona o prenesených kompetenciách ( stavebné konania.
konania na základe zákona o ochrane prirody a krajin~ a pod. L Túto položku noria ai
poplatky za úkony vykonávané obcou: overovanie podpiso\ a listin. Dale.i za posk~1nute
služby obyvatelom: zverejnenie oznamo\ \ MR. zapožicanie náradia. za použÍ\anie
zariadenia RSVaKC a pod. Táto cast poplatkov je vyberaná na základe platného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o zavedeni \'erejnych dá\ok a použitie prijmo\ ]e
urcené na úhradu náklado\ spojených z udržiavaním majetku obce a jeho pre\'ádzko\anim
( údržba a prevádzkovanie MR. KD. internetu. kopÍro\'anie. tlac L

- ['mh::

Ú<'rm'

10.-

10.-

:.3Q

Sú to úrok~ z úctu. kto~ má obec zriaden~ \ bankove] inštitúcii ( \TB l.
~. r 'rótene pmstriedky Soulwpo"ó O
n
40.Sú to \Tátené prostriedk~ z bezúrocnej pôžicky. ktorá hola posk~1nuta na základe
uznesenia p. Soukupovej vo \~'ške 100.- ELTRO,Zostatkova dlžná"sumaie \t) \~ške 18.EUR.
9 Z "rotiek
O
2.3()().:.371.11
Sú to prostriedky. ktoré boli na úcet obce \Tátené na základe rocnej \~úcto\ace] faktur~ od
SPP. as Bratislava. preplatok bol vo v~'ške 2.331.11 ElR a preplateného spotrelxwaného
benzínu z Mikroregiónu strehovskej dolin~ vo \'~'ške 40.- El 'RO. ktoré holi použite pri kosem
okolo cakáme na rázcestí.

Program:

3 - Transfery

]fJ. IkŽIIé ~.
:
100.157,1.:; * na ",',kon prenesenÚ:h
kompelenÔí
Je transfer na \~'kon funkcii prenesenych na obce. Tieto prijm~ sa (xhadzaiu na Spolocn~
úrad \ Dolne.i Strehovej . ktor~ zabezpecuje pre našu obec \~'kon ~chto kompetencii

-

* na akti"nu politiku
::amestnanosli
lranste,. [ PST "aR
O
560.531,84
Je transter z Uradu práce na v~'kon aktivacnej cinnosti. Prostriedky holi použité na úhradu
výdavko\ spojených s výkonom aktivacných prác nezamestnan~ch.
*

rranste,. ["o/'J,,' YR SR

Je transter zo štátneho rozpoctu
zabeznecením nnnnl\\
annebehu

O

780.82

780.82

urcen~ na úhradu \'~davk()\ obce spojenych so
\olieh do l\iároonei rad\ SR konan\ch dna 10;2012

