Program 07: Pozemné komunikácie

0- Ol - podprogram. Sprtíva a IÚ/ribtlpoze""'.vclr luHn""iluícií
9. oprava

mosta

O

()

6.7~0.-

Sú to prostriedky. ktoré obec dostala z KÚŽP Banská Bystrica na odstránenie škôd
spôsobených povodnami \"období roku 2009 až august 2010 ešte roku 2010. Prostriedky
boli preinvestované \" roku 2011. a boli použité na opra\"u mosta cez tok Tiso\"ník. Prostriedk)
boli zo štátneho rozpoctu a boli použité na urcen~' úcel.
\"

10. správa a Údržha po:::.komunikácií
lOO.300. /95.3/
Sú to vynaložené náklady obce. ktoré sa použili pri spolufinanco\"aní opra\"y mosta.

Program 10: Sociálne služby
10 Ol - podprogram. Stllrobt1
ll. Sociálne služb,' - DSS

80.-

80.-

O

Sú to náklady na poskytnutú službu pri umiestnení našej obcianky \" sociálnom zariadeni '\.-l"

Domove dôchodco\" vo Velkom Krtíši.
Podla zákona NR SR C.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec po\"inná uhradit
ekonomicky oprávnené náklady na poskytnutú sociálnu službu pre obcana . ktor~ má u nej

trval~'pobyt. ak sa táto služba poskj1Ujeu posk~1m;atera. ktorého zriadila iná obec alebo
\ -yšší územn~' celok.
12. dávka soc. pomoci
O
.100.100.Podla platných zákonných ustanovení musí obec zabezpeco\"at urcité druhy sociálnej
pomoci. Preto je potrebné pocítat s urcitými \'ýdavkami na zabezpecenie \ tejto oblasti.
V roku 2011 podala žiadost na OC( o dávku soc. pomoci Lenka Soukupo\"á. ktorá jej
bola na základe Uznesenia C. ~ '2011. Jednalo sa o bezúrocnú pôžicku. ktorú musí p.
Soukupová vrátit.

10 - Program: Administratíva
10 Ol - podprogram.' SpoIoc".r IÍrad
13. poplatky- spolocn.,'.Úrad
'--"

130.-

130.-

127.~0

Sú to poplatky. ktoré obec odvádza na spolocn~' úrad \ Dolnej Streho\"ej. kde sa
zabezpecuje \"~'kon prenesených kompetencií. Poplatky z \'Iastn~'ch príjmov obce su
odvádzané na základe zmlu\"\".
1..J..Va rýkon prenesen.vch kompetencií.
100.100.165.Prostriedky poskytnuté na \"ýkon prenesených kompetencií boli odvedené na úcet

spolocného úradu \" Dolnej Strehovej. kto~' zabezpecuje ich \~'kon.

II 02 - pod program dBII"kové slllŽb.r
/5. hanko vé poplatky
~OO.~oo.Sú to poplatky za služby banky - vedenie úcto\. \"~1Jisy.za operácie na úctoch.

168.36

1/ 03 - podprogram.' Mzdy, poistné a prispevk,r do poistov"í
14.155.12
/6. Taritn.,"plaTa::ákon.
13.120.14.070.odvod,' - sTarostka. konTrolórka
V položke sú zahrnuté \-ýdavky na mzdy a po\"inné zákonné od\"ody do poisto\'ni

