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Programový rozpočet Obce Lehota
na roky 2011 - 2013

 

Programový rozpočet Obce Lehota na obdobie 2011-2013 je zostavený v súlade 
s nasledovnými právnymi normami:

• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• so zákonom 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

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve
• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov
• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, 

• v súlade s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lehota v znení 
neskorších predpisov. 

Programový rozpočet Lehota na rok 2011

          Programový rozpočet Obce Lehota na rok 2011 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi  
príjmami  a výdavkami  (vrátane  príjmových  a výdavkových  finančných  operácií)  je  40  €.  Bežný 
rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 41 310 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so 
schodkom  55 500  €.  Sk.  Schodok  kapitálového  rozpočtu  je  krytý  prebytkom  bežného  rozpočtu 
a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2010. 
         Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými  
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 
Pre  roky  2011-2013  je  rozpočtovaných  6  programov,  ktoré  predstavujú  rôzne  aktivity   slúžiace 
k plneniu zámeru jednotlivých programov.
         V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení  v znení  neskorších  predpisov  dochádza  v roku  2011  k financovaniu  neštátnych  škôl 
a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 

Návrh Programového rozpočtu Obce Lehota na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti 
Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov záväzný.         

Od 1.1.2008  je  zavedená  nová  metodika  účtovania  –  akruálne  účtovníctvo  -  založená  na 
zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS 
(medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím 
bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva.
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1.   P  R  Í  J  M  O V  Á     Č  A S  Ť
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
           
           Tabuľka č.1:
                                                                               V € 

1 B e ž n é   p r í j m 
y 

884 545

  - daňové príjmy 463 452
  - nedaňové príjmy 160 414
  - granty a transfery 260 679

B e ž n é    p r í j m y                                                                    884     545 €  

1. Daňové príjmy1. Daňové príjmy                                                                                           463                                                                         463          452 €452 €    

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ........................ 388 000 €     
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  kritérií  v zmysle  nariadenia  vlády  č.  623/2007  Z.z.  o rozdeľovaní  výnosu  dane 
z príjmov územnej samospráve. 

S účinnosťou od 1.1.2005 je spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov viazaný 
len na výnos jednej dane a to dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je pre obce stanovený vo 
výške  70,3  %.  Nariadením vlády sa  táto  percentuálna  výška  ďalej  prerozdeľuje  podľa  4 
kritérií:

- toto prerozdelenie sa týka celkového štátneho rozpočtu:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. 

Januáru  predchádzajúceho  kalendárneho  roka,  z toho  44  %  prepočítaný 
koeficientom nadmorskej výšky stredu obce

b) 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. Januáru 
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti 
od zaradenia obce do veľkostnej kategórie

c) 40 % podľa  počtu  žiakov (detí)  základných ,  umeleckých škôl  a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  vrátane  neštátnych  škôl 
a školských zariadení  k 15.  Septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 
prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia

d) 5  % podľa  počtu  obyvateľov  obce,  ktorí  dovŕšili  vek  62  rokov,  s trvalým 
pobytom na území obce k 1. Januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Z podielových daní sú financované školské zariadenia (Materská škola so školskou jedálňou 
a Školský klub detí).

1.2. Daň z nehnuteľnosti ................................................................................. 27 802 €     
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň 
z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 
priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na 
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zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa …..............................................................................................  900 €     
Daň za psa upravuje zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane 
za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v 
útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so 
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva ................................................    1 000 €
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na 
poskytovanie  služieb,  stavebného  zariadenia,  predajného  zariadenia,  lunaparku  a iných 
atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).
 
1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .....................   36 850 €

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  a drobné  stavebné  odpady 
v znení  neskorších predpisov platí  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré 
vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

a) fyzická  osoba,  ktorá  má  v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný  pobyt  alebo  užíva 
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
• komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) 

a fyzických osôb podnikateľov (FOP), 
• odpadu z čistenia ulíc,
• odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
• drobného stavebného odpadu od FO,
• separáciu odpadu.

1. 6. Daň za nevýherné hracie prístroje …............................................................ 8 900 €
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

2. Nedaňové príjmy                                                   _                 1602. Nedaňové príjmy                                                   _                 160          414 €414 €    

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov .................................................................10 505 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. 

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov...................................... 32 282 €
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Príjem z uzatvorených  platných  nájomných  zmlúv  na  prenájom budov,  priestorov, 
objektov.
 
2.3. Administratívne poplatky ............................................................................ 2 990 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných 
dokladov,  vyhotovenie  odpisu,  výpisu  z úradných  kníh,  osvedčovanie  podpisu  a  kópie 
dokumentu, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ............ 98 767 €
  Vodné  od  občanov,  poplatok  za  miestny  rozhlas,  členské  knižnica,  za  vydanie 

rybárskych  lístkov, cintorínske poplatky a pod. Poplatok za materskú školu a za školský klub 
detí v ZŠ. 

2.5. Ostatné príjmy ................................................................................................. 520 €
 Príjem z hazardných hier  (NIKÉ).  Odvod z výťažku stávkovej  kancelárie  odvádza 

právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.  171/2005 Z.z. 
o hazardných  hrách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  V zmysle  §  37  je  sadzba 
odvodu  vo výške  5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.6. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov .................................................. 200 €
Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Lehota. 

2.7. Iné nedaňové príjmy ...........................................................................................  15 150 €
Príjmy zahŕňa refundácia výdavkov v oblasti Civilnej ochrany a Skládka odpadov. 

                                   

3. Granty a3. Granty a          transfery transfery                                                                    _         260                                                     _         260          679 €679 €    

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované 
v nasledujúcej štruktúre:

Transfér - ÚPSVaR - dotácia strava (730€), šk.potreby 
(180€)             910,00 
Transfér - MATRIKA (1735€)a REGOB (618 €)          2 353,00 
Transfér - životné prostredie             214,00 
ZŠ - dotácia      252 000,00 
ZŠ - dotácia Vzdelávacie poukazy          1 260,00 
MŠ - pre 5-ročné deti          2 942,00 
Recyklačný fond          1 000,00 

K     a     p i     t á l o     v     é    p r í j m y                                         ___              0  €  

1. Nedaňové príjmy                                                                              0€1. Nedaňové príjmy                                                                              0€
1.1. Príjem z predaja pozemkov.                                                                                 
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Výdavková časť rozpočtu obce Lehota na rok 2011 v programovej 
štruktúre:

Obsah:                                                                                                                      

Rekapitulácia programového rozpočtu  pre rok 2011                                                         

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola                                                           
                                    
Podprogram: 1.1. Manažment                                                                           
Podprogram: 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí                                    
Podprogram: 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce                      

Program 2: Služby občanom
Podprogram: 2.1. Matrika a REGOB                                          
Podprogram: 2.2. Civilná ochrana                                                          
Podprogram: 2.3. VPP                                                                                       
Podprogram: 2.4. Správa cintorína a domu smútku, lekáreň 
Podprogram: 2.5. Zásobovanie vodou                                                        
Podprogram: 2.6. Verejné osvetlenie           

 Podprogram: 2.7.        Zdravotníctvo
Podprogram: 2.8.        Rekreačné a športové služby – OŠK, MI
Podprogram: 2.9. Knižnica
Podprogram: 2.10. Kultúra – KD
Podprogram: 2.11. Miestny rozhlas
Podprogram: 2.12. Sociálne zabezpečenie

Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo                                                                          
Podprogram: 3.1. Poľovníctvo                                  
Podprogram: 3.2.        Chovateľstvo

Program 4: Odpadové hospodárstvo                                                                                     
Podprogram: 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram: 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá 
Podprogram: 5.1. Údržba miestnych komunikácií                                                 
Podprogram: 5.2. Údržba verejného priestranstva                                                   

Program 6: Vzdelávanie                                                                                                
Podprogram: 6.1. Materská škola so školskou jedálňou                                          
Podprogram: 6.2. Základná škola
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Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2011:

Rekapitulácia programov a podprogramov Bežné výdavky
 v Euro

Kapit.
výdavky
v Euro

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
    256 813 €

Podprogram 1.1:  Manažment        225 418  €
Podprogram 1.2.. Členstvo v združen. miest a obcí        1 400  €
Podprogram 1.3.: Správa a údržba majetku obce      29 995  €

Program 2: Služby občanom
   149 547  €

Podprogram 2.1. Matrika a REGOB                2 353  €
Podprogram 2.2: Civilná ochrana                  150  €
Podprogram 2.3. VPP    0  €
Podprogram 2.4. Správa cintorína, DS a lekáreň 10 246 €
Podprogram 2.5. Zásobovanie vodou                 54 870 €
Podprogram 2.6. Verejné osvetlenie          16 800 €
Podprogram 2.7. Zdravotníctvo 5 082 €
Podprogram 2.8.Rekreačné a športové služby OŠK, 
MI

30 246 €

Podprogram 2.9. Knižnica 2 036 €
Podprogram 2.10. Kultúra – KD 21 654 €
Podprogram 2.11. Miestny rozhlas 200 €
Podprogram 2.12. Sociálne zabezpečenie 5 910 €

Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo
1 200 €

Podprogram 3.1. Poľovníctvo         
700 €

Podprogram 3.2.  Chovateľstvo 500 €

Program 4: Odpadové hospodárstvo
46 850 €

Podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu 36 850 €
Podprogram 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami 10 000 €

Program 5: Komunikácie a verej. priestranstvá
11 144 € 55 500 €

Podprogram 5.1. Údržba miestnych komunikácií 10 480 € 55 500 €
Podprogram 5.2. Údržba verejného priestranstva 664 €

Program 6: Vzdelávanie            
377 681 €

Podprogram 6.1. Materská škola so školskou jedálňou   112 181 €
Podprogram 6.2. Základná škola                   265 500 €

Spolu: 843 235 €            55 500 
€

7



Programový rozpočet obce Lehota na rok 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Lehota, obec s dobrými podmienkami pre život, reagujúca na potreby  
obyvateľov či návštevníkov obce. 
          

2011 2012 2013
Rozpočet programu
V Euro 256 813  € 235 706  € 244 199  €

Komentár k programu:
Program  Plánovanie,  manažment  a kontrola  zahŕňa  manažment  obce  na  čele  so 

starostom.  Aktivity  obce  súvisiace  s rozpočtovou  a daňovou  politikou  obce,  komplexné 
vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením 
administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Lehota.  

Cieľ programu:
Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce.

Podprogram 1.1.: Manažment

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 225 418 €  195 527 €   203 252 €

Komentár k podprogramu:
Podprogram  zahŕňa  všetky  aktivity  a činnosti  obce  súvisiace  s profesionálnym 

zabezpečením  chodu  obce  vo  všetkých  aspektoch,  t.j.  činnosti  a aktivity  starostu  obce 
a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra, audítora. Patria sem  výdavky na mzdy, 
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného 
úradu,  vrátane  starostu  a zástupcu  starostu,  materiál  –  všeobecný materiál,  knihy,  noviny, 
výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistné objektov obce, 
reprezentačné, dopravné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, 
údržba  výpočtovej  techniky,  software,  cestovné  náhrady,  poplatky  a odvody  bankám, 
všeobecné  služby,  odmeny  členom  obecného  zastupiteľstva,  odmeny  zamestnancov 
mimopracovného pomeru.

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť  účinné  riadenie  obecného  úradu,  zabezpečiť  funkčnosť  samosprávnych 

orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.
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Podprogram 1.2.: Členstvo v združeniach miest a obcí

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 1400 € 1 400  € 1 400 €

Komentár k podprogramu:
Obec Lehota  je členom Celoslovenského Združenia miest  a obcí  Slovenska,  ďalej 

obec  je  členom  združenia  Ponitrianske  združenie  pre  separovaný  zber,  RVC.  Finančné 
prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť  prístup  k aktuálnym  trendom  v riadení  samosprávy  a zabezpečiť  účasť 

obce na zasadnutiach týchto združení.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 29 995 € 38 779 € 39 547 € 

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného 

úradu a budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky vo výške predstavujú bežné výdavky 
na údržbu obecného úradu a služby, t.j.  energie, voda, revízie a údržba.  

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce. 

Program 2: Služby občanom

2 Zámer  programu:  Plynulá  a  flexibilná  činnosť  samosprávy  vďaka  efektívnym  
interným službám. 

Podprogram 2.1: Matrika a REGOB                             

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 2 353  € 2 400  € 2 450  € 

Komentár k podprogramu:
Aktivita  sa  skladá  z činností:  zápisy  úmrtia  do  matriky,  uzatvorenie  manželstva, 

vedenie  osobitnej  matriky,  vystavenie  druhopisu  rodného,  sobášneho  a úmrtného  listu, 
spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití  pre občanov 
poberajúcich  dôchodok  z cudziny,  vydávanie  osvedčenia  o právnej  spôsobilosti  občana, 
komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.
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           Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 1 
zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,
2) poistné a príspevky do poisťovní 
3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho 
fondu, stravovanie zamestnancov a pod. 

            Na matričnú činnosť dostáva Obec Lehota decentralizačnú dotáciu z Obvodného 
úradu v Nitre, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 353 €, t.j. 
na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej 
časti.

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť činnosť matriky v obci.

Podprogram 2.2: Civilná ochrana                             

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 150 € 150 € 150 € 

Komentár k podprogramu:
Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Lehota na úseku civilnej 

ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Bežné výdavky sú určené na odmenu skladníka 
CO skladu za prevádzku a údržbu CO skladu a materiálu CO. V plnej výške sú refundované 
z Obv. úradu Nitra. 

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť  komplexnú  krízovú  ochranu  a manažment  v prípade  mimoriadnych 

udalostí.

Podprogram 2.3: VPP                                         

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 0 € 0 € 0 € 

Komentár k podprogramu:
Podprogram Verejnoprospešné práce nie sú realizovateľné v období  2011 - 2013.

Podprogram 2.4: Správa cintorína, domu smútku a lekáreň    

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 10 246 € 12 095 € 13 348 €

Komentár k podprogramu:
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Predmetná  aktivita  zahŕňa  činnosti  na  zabezpečenie  cintorínskych  služieb  pre 
vybudovanie  dôstojného  miesta  pre  posledný  odpočinok  obyvateľov  obce.  Podprogram 
predstavuje  starostlivosť  o cintorín,  prevádzku  Domu  smútku,  jeho  údržbu,  energie, 
rekonštrukciu a odmeny na dohody.

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby.

Podprogram 2.5: Zásobovanie vodou  

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 54 870 € 53 970 € 55 070 €

Komentár k podprogramu:
Výdavky  zahŕňajú  fakturáciu  vody od  f.  ZVAK,  výdavky na  výmenu  vodomerov 

a všeobecný  materiál, na  údržbu  vodovou  a poplatok  za  spravovanie  vodovodu  f. 
EKOSTAVING.

Cieľ podprogramu:
 Kvalitná dodávka vody občanom obce Lehota. 

Podprogram 2.6: Verejné osvetlenie

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 16 800 € 18 800 € 19 600 €

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na energiu VO, výmenu lámp a celkovú údržbu VO. 

      
Cieľ podprogramu:
           Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce 
Lehota   a   zabezpečiť údržbu,  dostatočnú  svietivosť verejného  osvetlenia.  Zabezpečiť 
operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch. 

Podprogram 2.7:  Zdravotníctvo         

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 5 082 € 5 082 € 5 082 €

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu budovy zdravotného strediska.                 

      
Cieľ podprogramu:
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Zabezpečiť  kvalitný  chod prevádzky zdravotného strediska  pre  potreby lekárskych 
vyšetrení. 

Podprogram 2.8:  Rekreačné a športové služby – OŠK, MI

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 30 246 € 32 587 € 34 427 €

Komentár k podprogramu:
Aktivita  podporuje  činnosť   Obecného  športového  klubu,  v ktorom  realizujú  ich 

členovia  súťažné,  relaxačné  a voľnočasové  aktivity.  Aktivita  zahŕňa  výdavky  na  energie, 
údržbu budov, priestorov, objektov, všeobecný materiál, rôzne služby, dohody o prac. Činnosti 
(trénerstvo, správca OŠK, správca MI) a príspevok na činnosť. 

Cieľ podprogramu:
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci Lehota. Prevádzkovanie a 

údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých 
vo  forme  príspevkov. Podporiť  široké  spektrum  športových  aktivít  pre  deti,  mládež 
a dospelých.

Podprogram 2.9:  Knižnica              

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 2 036 € 2 246 € 2 556 €

Komentár k podprogramu:
Aktivita zahŕňa knižničnú činnosť Obecnej knižnice. 

      
Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť širokú ponuku knižných diel pre deti i dospelých a zabezpečenie 
neobmedzeného prístupu informácií občanom.               

Podprogram 2.10:  Kultúra – kultúrny dom 

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 21 654 € 25 596 € 27 816 €

Komentár k podprogramu:
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Aktivita  zahŕňa  pravidelnú  kultúrnu,  spoločenskú  a osvetovú  činnosť  kultúrneho 
zariadenia. Výdavky na energie, všeobecný materiál, služby, kultúrno-spoločenské akcie. Sú 
tu  zahrnuté  transfery  jednotlivcom  a nezisk.  PO  (Jednota  dôchodcov,  Zväz  zdravotne 
postihnutých, Spevácky súbor Lehoťanka, Vinohradnícky spolok, Materské centrum Obláčik, 
Kynologický klub, MO Matice Slovenskej)

      
Cieľ podprogramu:
         Vytvárať  podmienky pre kultúrno–spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Lehota. 
Poskytovať možnosti  spoločenskej  zábavy.  Podporovať  obyvateľov  obce,  ktorí  umelecky 
tvoria. Podporovať neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít. 
Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho 
kultúre. Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci.

Podprogram 2.11:  Miestny rozhlas   

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 200 € 600  € 700 €

Komentár k podprogramu:
Podprogram  zahŕňa nákup nových reproduktorov  a údržbu miestneho rozhlasu. 

      
Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť efektívnu  a  hospodárnu  prevádzku  a údržbu  informačné  systému 
obyvateľstva obce Lehota. 

Podprogram 2.12:  Sociálne zabezpečenie

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 5 910 € 6 320  € 6 630 €

Komentár k podprogramu:
Aktivita  zahŕňa  poskytovanie  pomoci  pri  nevyhnutných  životných  situáciách, 

príspevok pri narodení dieťaťa. Výdavky zahŕňajú aj dotáciu pre deti v hmotnej núdzi (strava, 
motivačný príspevok, školské potreby), poskytované z ÚPSVaR Nitra, ktoré sú v príjmovej 
časti v takej istej výške ako výdavky. 

      
Cieľ podprogramu:
            Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v hmotnej núdzi, sociálnej 
núdzi,  rodín s  deťmi,  dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc Obce Lehota,  s 
cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.

Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo 
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Zámer programu: Podpora organizácií v oblasti prírody. 

Podprogram 3.1:  Poľovníctvo

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 700 € 750  € 800 €

Komentár k podprogramu:
Aktivita zahŕňa poskytovanie finančných prostriedkov na činnosť chodu Poľovníckeho 

združenia v Lehote. 
      

Cieľ podprogramu:
Zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako 

súčasť prírodného bohatstva v poľnom revíri obce Lehota.  

Podprogram 3.2:  Chovateľstvo

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 500 € 550  € 600 €

Komentár k podprogramu:
Aktivita zahŕňa poskytovanie finančných prostriedkov na činnosť chodu ZO Zväzu 

chovateľov v Lehote. 
      

Cieľ podprogramu:
            Podpora a zachovávanie drobnochovu v obci Lehota. 

Program 4: Odpadové hospodárstvo 

Zámer programu: Obec Lehota – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.

Podprogram 4.1:  Odvoz a zneškodnenie odpadu

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 36 850 € 36 666 € 37 166 €

Komentár k podprogramu:
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec 

povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu  na svojom území od 
fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva 
obce.  Podľa  §39  ods.14  zákona  o odpadoch  je  obec   povinná  zaviesť  separovaný  zber 
plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha 
postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného 
zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných 
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nádob:  vrecia,  110 l,  120 l,  240 l,  1 100 l,  veľkoobjemové  kontajnery,  uličné  odpadové 
nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov.  Tento program zahŕňa činnosti 
a aktivity  pre  zabezpečenie  bezpečného  a atraktívneho  prostredia  pre  život  obyvateľov 
v obci.  Obec Lehota je  povinná v plnej  miere zabezpečovať  likvidáciu odpadu.  Na zber, 
vývoz a uloženie komunálneho odpadu, skládku odpadu sú vyčlenené finančné prostriedky 
vo výške 36 000 €. Na nákup odpadových nádob  sa rozpočtuje 810 €.

Cieľ k programu:
            Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného 
prostredia. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.

Podprogram 4.2.: Nakladanie s odpadovými vodami 

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu
V Euro 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Komentár k podprogramu:
Obec vykonáva formou dodávateľa všeobecné služby – vývoz kalu zo žúmp do ČOV.

Cieľ k programu:
Zabezpečiť efektívnu  likvidáciu  odpadu   a  podporiť  ekologicky  vhodné  spôsoby 

likvidácie a spracovania odpadu.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:  Bezpečné a udržiavané  cesty v obci, údržba miestnych komunikácii.

Podprogram 5.1.: Údržba miestnych komunikácii

2011 2012 2013
Bežný rozpočet 
podprogramu v € 10 480 € 10 480 € 10 480 €
Kapitálový rozpočet 
podprogramu v € 55 500 € 0 0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácii a chodníkov v obci, 

t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. V kapitálovej časti výdavkov je 
zahrnutá suma 55 500 € na doplatenie výstavby chodníkov II. Etapa.

Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť údržbu a výstavbu ciest a obecných chodníkov. Zabezpečiť zimnú údržbu 

miestnych komunikácií.
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Podprogram 5.2.: Údržba verejného priestranstva

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu v 
€ 664 € 830 € 1 496 €

Komentár k podprogramu:
V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, 

kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov a pod.

Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov 

na území obce.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer programu:  Kvalitný školský systém pre potreby obce Lehota. Moderná a úspešná 
materská  a základná  škola  rešpektujúca  individuálne  potreby  detí  a záujmy  rodičov,  
pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním  
rodičov a žiakov.

Podprogram 6.1.: Materská škola so školskou jedálňou

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu v 
€ 112 181 € 117 739 € 122 421 €

Komentár k programu:
Podprogram  predstavuje  všetky  aktivity  a činnosti  na  zabezpečenie  plynulého 

a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do 
základnej  školy a všetky  aktivity  a činnosti  v rámci  školskej  jedálne  -  stravovania  žiakov 
v predškolskej výchove. Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 
zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole  zameraných 
na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky vo výške 112 181€ predstavujú 
bežné  výdavky  na  mzdy,  platy  a ostatné  vyrovnania,  poistné  a príspevky  do  poisťovní  a 
tovary  a služby  na  zabezpečenie  prevádzky  MŠ  ako  je  elektrická  energia,  plyn,  poštové 
a telekomunikačné služby, všeobecný materiál  a údržba materskej školy.

Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu 

možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole  a zároveň zabezpečiť 
dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ. 

Podprogram 6.2.: Základná škola

2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu v 
€ 265 500 € 267 700 € 269 900 €
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Komentár k programu:
           Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho 
procesu v obci Lehota. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa 
riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení  v znení  neskorších  predpisov  a zákonom  č.  523/2004  Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách  verejnej  správy  v znení  neskorších  predpisov.  Krajský  školský  úrad  v Nitra 
poskytuje  obci  dotáciu  na  prenesený  výkon štátnej  správy v oblasti  školstva  (dotácia  na 
bežné  výdavky  vrátane  výdavkov  na  mzdy,  platy,  služobné  príjmy  a ostatné  osobné 
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, 
na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov,  dotácia  na dopravu žiakov a pod.),  ktorá je  zahrnutá v príjmovej 
časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Lehota a z vlastných 
príjmov. Z vlastných príjmov (podielová daň) je vyčlenená suma 13 500 € na chod školského 
klubu detí. 

Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
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