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Komentár k rozpočtu obce Radoľa na rok 2019.
Časť príjem :
Záväzné štatistické údaje - podiel obcí na výnose na rok 2019 pre obec Radoľa v čase
prípravy návrhu rozpočtu neboli zverejnené . Po ich zverejnení bude položka 111003
upravená.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa uvádza príjem daní v zmysle schváleného VZN č. 1/2014
o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Radoľa. V poplatkoch za odvoz
a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu sú zakomponované i úhrady od podnikateľských
subjektoch a právnických osôb pôsobiacich v obci Radoľa.
Z prenájmu športovej haly v areáli Základnej školy a z prenájmu priestorov sály Obecného
úradu očakávame podľa vývoja z minulých rokov nižší príjem .
V obci Radoľa je zriadená iba jedna prevádzka , ktorá spĺňa podmienku herne, sú v nej
umiestnené iba technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier –
odvod z týchto zariadení je v položke 292008 .
Ostatné príjmy z poplatkov, za poskytovanie služieb a nedaňové príjmy sú nastavené na
skutočnosť predchádzajúcich rokov.
V grantoch a transferoch sú dotácie na prenesený výkon štátu v pôsobností obcí a jej
rozpočtových organizácií . Tieto finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu so štátnym
rozpočtom.
V zmysle novelizácie Zákona č. 523/2014 o rozpočtových pravidlách verejnej správy musí
rozpočtová organizácia rozpočtovať príjmy i výdavky na potravinovom účte. Tieto boli do r.
2017 sledované na mimorozpočtovom účte a od 01.01.2018 vstupujú i do výsledku
hospodárenia obcí. Na rok 2019 predstavuje príjem za stravné 41 800 Eur.
Prostredníctvom finančných operácií prevádzame do rozpočtu obce na rok 2019 očakávaný
výsledok hospodárenia za r. 2018 vo výške 15.000 Eur. Po schválení záverečného účtu za rok
2018 bude presná suma výsledku hospodárenia upravená rozpočtovým opatrením .
Celkový plánovaný rozpočet príjmov obce Radoľa 1 185 276 Eur.
Časť výdavky :
Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce Radoľa sa vychádzalo zo skutočnosti
r. 2018, investičných zámerov a potrieb obce a jej rozpočtovej organizácie.
Bežný rozpočet na rok 2019 pre jednotlivé oddiely monitoruje potrebu finančných
prostriedkov na realizáciu základných úloh obce .
Oddiel :
01.1.1 činnosť Ocú – výdavky sú na úrovni skutočnosti predchádzajúcich rozpočtov.
Od 01.1.2019 sa očakáva nárast platov - upravujú sa tabuľkové platy zamestnancov vo
verejnej správe. Vyplýva to z kolektívneho vyjednávania , avizovaného zvýšenia platov
o 10 % a zavedenia 13.a 14. platu.

01.1.2 Voľby – predbežné výdavky na financovanie Voľby prezidenta SR.
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 na 3759 Eur ročne.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky predpísaných úrokov z dlhodobého úveru na
výstavbu športového areálu. Suma predpísaných úrokov na rok 2019 – 5 100 Eur.
04.1.2 Pracovná oblasť – Obec Radoľa participuje s ÚPSVR v podpore vytvorenia
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačoch o zamestnanie. Prostredníctvom týchto
zamestnancov sa zabezpečuje ochrana životného prostredia v obci , udržiavanie čistoty na
verejných priestranstvách a komunikáciách , údržba zelene , zimná údržba na verejných
priestranstvách, zabezpečuje sa čistota a údržba budov vo vlastníctve obce , protipovodňové
opatrenia i iné práce .
04.5.1 Správa a údržba ciest – na riešenie stavu miestnych komunikácií a mostov v obci
v položke 635006 opravy a údržba MK sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 11 998 €
Ak to umožní príjmová časť rozpočtu, položka sa zvýši . Do oddielu smerujú i mzdové
náklady zamestnanca v rámci manuálnych činností na údržbu verejných priestranstiev
a komunikácií.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi - vývoz a likvidácia komunálneho odpadu , nákup odpadových
nádob .
06.2.0 Verejné priestranstvá a rozvoj obce – skrášľovanie životného prostredia v obci výsadba drevín a zelene na verejných priestranstvách, úprava okolia Kaštieľa,
protipovodňové opatrenia, dokončenie úprav na detskom ihrisku, predpísané úroky a DPH
v zmysle leasingovej zmluvy na služobné vozidlo.
06.4.0 Verejné osvetlenie – výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia ostávajú na
úrovni r. 2018.
08.1.0 Športové služby - okrem bežných výdavkov na energie a údržbu športového areálu
na ihrisku v Riekach, obsahuje i príspevky na činnosť futbalového oddielu a stolnotenisového
oddielu. Monitoruje náklady na správu a údržbu budovy športovej haly.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - údržba a servis miestneho rozhlasu
a optimalizácia funkcionalít webstránky obce.
08.4.0 Pohrebníctvo – materiálové náklady a služby v Dome smútku a cintorínoch.
08.6.0 Kultúra – objem finančných prostriedkov na kultúrne a spoločenské akcie sme zvýšili,
nakoľko je to originálna kompetencia a je v záujme obce a občanov.
10.1.2 Opatrovateľská služba - potreba finančných prostriedkov monitoruje aktuálne
náklady na l opatrovateľku.
10.7.0 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi – príspevok na stravovanie dôchodcov poskytnutý
v zmysle VZN č. 1/2011.

Školstvo – plánované výdavky na výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom dotácií zo ŠR
a financovanie výdavkov školských zariadení a školského klubu detí zo zdrojov obce. 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 v súlade s požiadavkou vedenia ZŠ s MŠ . Sú tu
premietnuté i zvýšené náklady na platy zamestnancov .
Celkový objem finančných prostriedkov pre rozpočtovú organizáciu 714 357 Eur.
Novela Zákona č. 523/2014 o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou
od 01.01.2018 sa dotýka i výdavkov na potravinovom účte, ktoré od r. 2018 vstupujú do
výsledku hospodárenia obcí. Na rok 2019 predstavujú náklady na výdavky sledované na
potravinovom účte 41 800 Eur.
Kapitálový rozpočet – prioritou kapitálového rozpočtu na rok 2019 je pokračujúca výstavba
chodníka pre chodcov a dokončenie výstavby vodovodu a odkanalizovanie Domu smútku .
Kapitálové výdavky navrhujeme financovať z výsledku hospodárenia r. 2018.
Finančné operácie - prostredníctvom finančných operácii splácame istinu dlhodobého
bankového úveru vo výške 44.400 Eur ročne a finančný prenájom vo výške 2 760 Eur .
Celkový plánovaný rozpočet výdavkov 1 185 276 Eur. Rozpočet je vyrovnaný.
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