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                                     Komentár k návrhu  rozpočtu na rok 2015.
                                                          
 Časť príjem :    

Záväzné  štatistické údaje - podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2015 do dňa spracovania 
návrhu rozpočtu neboli zverejnené. Riadili  sme sa prognózou  vývoja podielu dane FO,
ktorú zverejnila finančná sekcia Zmos-u vychádzajúc zo skutočnosti r. 2014.
Po zverejnení podielu prostredníctvom MF SR bude  položka priamo upravená – zvýšená , 
resp. znížená. Predpokladáme mierne zvýšenie.

V návrhu rozpočtu na rok 2015  sa uvádza príjem daní  v zmysle schváleného VZN č. 3/2012 
o miestnych daniach a poplatkoch  na území obce Radoľa.
Z prenájmu  športovej haly v areále Základnej školy a z prenájmu priestorov sály Obecného 
úradu  očakávame príjem cca 15 tis  Eur.
Príjmy z poplatkov, za poskytovanie služieb a nedaňové príjmy sú nastavené na skutočnosť r. 
2013 resp. 2014.

V grantoch a transféroch  sú dotácie  na prenesený výkon štátu v pôsobností obcí a jej 
rozpočtových organizácií. Časť nákladov na realizáciu Projektu cezhraničnej spolupráce bola 
refundovaná v roku 2014 a zostatok refundácie oprávnených nákladov  prevádzame do 
rozpočtu r.2015.

Časť výdavky :

Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sme sa riadili ústavným zákonom o rozpočtovej 
zodpovednosti  - pokiaľ výška dlhu SR dosiahne 55% podiel na HDP a zároveň nedosiahne 
57 % podiel na HDP je povinnosťou obce zostaviť rozpočet na rok 2015 s výdavkami 
maximálne vo výške výdavkov schváleného rozpočtu roku 2014. Celkové rozpočtové 
výdavky  na rok 2015 sú vo výške schválených výdavkov na rok 2014 – 841 683 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2015  pre jednotlivé oddiely  monitoruje  potrebu finančných
prostriedkov na realizáciu základných úloh obce .
Oddiel :
- 01.1.1 činnosť Ocú – výdavky sú na úrovni schváleného rozpočtu 2014

- 01.6.0 všeobecné verejné služby – mestská doprava . Za poskytovanie dopravných výkonov 
vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy bol príspevok za 
úhradu nákladov upravený – znížený na 3759 Eur.

- 01.7.0  Transakcie verejného dlhu – splátky predpísaných úrokov z dlhodobého úveru na 
výstavbu  športového areálu. Suma predpísaných úrokov na rok 201 – 12 000 Eur.

- 04.1.2 Pracovná oblasť - v oddiele  sa plánuje zamestnávanie 2 zamestnancov na verejno-
prospešné práce na čistenie verejných priestranstiev a iné drobné a administratívne práce 
v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti .



-04.5.1 Správa a údržba ciest – na  riešenie stavu ciest a mostov   v obci  v položke 635006 
opravy miestnych komunikácií sa vyčleňujú finančné prostriedky  vo výške 20 000 € . Ak to 
umožní  príjmová časť rozpočtu, položka sa zvýši .

- 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – plánované výdavky na úrovni r. 2014.

- 06.2.0 – verejné priestranstvá – realizácia výsadby  drevín a zelene na verejných 
priestranstvách v obci, zhotovenie mobiláru. 

- 06.4.0 – verejné osvetlenie – výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia ostávajú na 
úrovni r. 2014.

08.1.0 Športové služby -  okrem bežných výdavkov na energie a údržbu športového areálu na 
ihrisku v Riekach, obsahuje i príspevky na činnosť futbalového , stolnotenisového 
a atletického oddielu.  Monitoruje  náklady na správu a údržbu budovy športovej haly.

Výdavky v oddieloch 08.4.0 pohrebníctvo, 08.6.0 kultúra. 10.1.2.3 opatrovateľská služba, 
a 10.7.0 ostávajú na úrovni r. 2014.

Výdavky na školstvo sa upravujú  o avizované zvýšenie normatívu  .   Po prijatí oznámenia 
z Okresného  úradu o schválenom rozpočte na prenesené kompetencie  sa  upraví príjmová 
i výdavková časť rozpočtu.  Výdavky na originálne kompetencie pre Základnú školu 
s materskou školou sú vo výške 126 000 Eur. Po zverejnení výnosu dane fyzických osôb sa 
výška originálnej kompetencie obce na úseku školstva upraví. 

Finančné operácie -  prostredníctvom finančných operácii splácame istinu dlhodobého 
bankového úveru  - splátkový kalendár na rok 2015 vo výške 44.400 Eur.
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