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Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2014.
Časť príjem :
Záväzné štatistické údaje - podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014 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. 2013.
Po zverejnení podielu prostredníctvom MF SR bude položka priamo upravená – zvýšená ,
resp. znížená. Predpokladáme mierne zvýšenie.
V návrhu rozpočtu na rok 2014 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 očakávame príjem cca 20 tis Eur.
Správne poplatky za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov sme upravili
na počet 3 ks , nakoľko spoločnosti , ktoré prevádzkujú VHP každoročne znižujú počty
licencií. Naopak zvyšujú sa príjmy z výnosu z videohier , hazardných hier a stávkových
automatov.
Ostatné príjmy z poplatkov a služieb sú nastavené na skutočnosť rok 2013.
V grantoch a transféroch sú dotácie na prenesený výkon štátu v pôsobností obcí a jej
rozpočtových organizácií. Nakoľko realizácia dokončenia projektu cezhraničnej spolupráce
sa posunula na rok 2014 , príjem za refundáciu nákladov sa prejaví v r. 2014.

Časť výdavky :
Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti r. 2013, z potrieb
obce ja jej rozpočtových organizácií s menšími úpravami položiek smerom nahor , resp.
nadol.
Bežný rozpočet na rok 2014 pre jednotlivé oddiely monitoruje potrebu finančných
prostriedkov na realizáciu základných úloh obce .
Nad rámec základných výdavkov sú upravené výdavky v oddiele :
- 1.1.2 Voľby – náklady na činnosť volebných komisií pre Voľby prezidenta SR ,Voľby do
európskeho parlamentu a Komunálne voľby . Oddiel je financovaný zo štátnych zdrojov.
- 01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky predpísaných úrokov z dlhodobého úveru na
výstavbu športového areálu. Suma predpísaných úrokov na rok 2014 – 12 376 Eur.
- 04.1.2 Pracovná oblasť - v oddiele sa plánuje zamestnávanie 2 zamestnancov na verejnoprospešné práce na čistenie verejných priestranstiev a iné drobné práce v rámci podpory
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti .
-04.5.1.3 Správa a údržba ciest – aspoň čiastočné riešenie stavu ciest a mostov v obci
v položke 635006 opravy miestnych komunikácií vo výške 3 968 € . Ak to umožní príjmová
časť rozpočtu, položka sa zvýši .
-

06.2.0 – Projekt cezhraničnej spolupráce - odklad realizácie projektu do r. 2014.
Nezrealizované výdavky vo výške 12.600 Eur.
08.1.0 Športové služby - v rámci opráv a údržby sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu
vodovodného potrubia do budovy ŠK.
08.4.0 Pohrebníctvo – Výber poplatkov za prenájom hrobových miest nám umožňuje
vykonať náter oplotenia, doplniť vitríny, prípadne urobiť splachovaciu toaletu na cintoríne.
Výdavky na školstvo sa zvyšujú o avizované zvýšenie platov učiteľov a odchodné. Po prijatí
oznámenia z Okresného úradu o schválenom rozpočte na prenesené kompetencie sa upraví
príjmová i výdavková časť rozpočtu. Výdavky na originálne kompetencie predstavujú
v návrhu rozpočtu 41,56 % podiel na výnose dane z príjmov FO .
Finančné operácie - prostredníctvom finančných operácii splácame istinu dlhodobého
bankového úveru - splátkový kalendár na rok 2014 vo výške 44.400 Eur.
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