sume 232.75 EUR. co cini celkovú dlžnú sumu 1.062.35 EUR. Y plneni tejto položky sú
zaúctované aj vyrovnané pohladávky na poplatkoch za predchádzajúce roky.

509.1'2
o
o
6. Pri;my:: prena;atých.
pozemkor
Je to príjem z prenájmu pozemko\ - polnohospodárskej pódy vo vlastnictw obce. ktorú
užíva polnohospodársky subjekt - Klas. S.r.o. Rovnany. Je 10 príjem z prenájmu za roky 20
a 20 ll.

'---'

1.809.8
1.600.600.- Pri;my:: prena;a0ích
hudor
Je to príjem z prenájmu priestorov KD na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce
o zavedeni verejných dávok a platnej zmluvy o pren~jme neby10\'~'ch priestorov KD a sál
KD (p.Selsk~). V roku 2011 bol príjem z prenajatých budov \'yšši. pretože bola splatená
väcšia casf dlžnej sumy za roky 2008 a 2009. t.j. 1.200.- EUR. Do položky príjmy
z prenajatých budov chýba ešte dlžná suma za rok 2010 (pren~jom p. Hanuska) vo v~'ške 4
EUR a dlžná suma za rok 2011 ( prenájom p. Hanusková) vo v~'ške 250.- EUR. Celková
dlžná suma z prenájmu nebytových priestorov podla zmlU\~ je vo v~'ške 680.- EUR.
8. OSTatnépoplaTky
300.300.783.12
Sú to príjmy obce vyberané na základe zákona NR SR c. 145/95 z.z. o správnych
poplatkoch v zneni neskorších zmien a doplnkov a tVoria ich poplatky za úkony
\-ykonávané obcou na základe zákona o prenesených kompetenciách ( stavebné konania.
konania na základe zákona o ochrane prírody a krajiny a pod. )..Túto položku tvoria aj
poplatky za úkony vykonávané obcou: overovanie podpisov a listin. Dalej za posk~1nuté
služby obyvatelom: zverejnenie oznamO\ v MR. zapožicanie náradia. za používanie
zariadenia RSVaKC a pod. Táto casf poplatkov je \'yberaná na základe platného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o zavedeni verejných dávok a použitie príjmov je
urcené na úhradu nákladO\' spojených z udržiavaním m3:jetku obce a jeho prevádzkovaní
( údržba a prevádzkovanie MR. KD. internetu. kopírovanie. tlac ).

~,

9. ["roky:: Úc(or

10.-

10.-

.

3.28

Sú to úroky z úctov. ktoré má obec zriadené v bankO\'~'chinštitúciách ( VUs. DEXIA )
10. r'róTenéprosTriedky Soukupovó O
O
42.Sú to vrátené prostriedky z bezúrocnej pôžicky. ktorá bola poskymutá na základe
uznesenia p. Soukupovej vo v~'ške 100.- EURO. Zostatková dlžná suma je vo v~'ške 58.EUR.

Program: 3 - Transfery

ll. /kiIfé trtlllSfer)' :
165.100.100.* na \~'kon prenesen.vch
kompeTencii
je transfer na \~.kon funkcii prenesených na obce. Tieto príjmy sa odvádz3:jú na SpolocI
úrad v Dolnei Strehovei . ktor" zabezpecuje pre našu obec \'~'kon t~'chto kompetencií.

