
                                     Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2011. 

                                                       

 Časť príjem :     

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu príjmov na rok 2011 sme vychádzali zo skutočnosti 

roku 2010 .  

 

 Na stránke  MF SR sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose 

DPFO pre rok 2011. Obci Radoľa prináleží 307 249 €. 

 

Výška sadzieb  dane z nehnuteľností   sa pre rok 2011 nemení. V prípade, ak OZ schváli 

zvýšenie sadzieb miestnych poplatkov , rozpočet sa upraví. 

 

Do kapitálového rozpočtu sme výhľadovo zaradili položku  rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia, nakoľko obec má  na MH SR  zaregistrovanú   žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok vo výške 229 747, 59  na projekt :“ Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Radoľa. „ 

 

Cez finančné operácie  sa prevádza dotácia  na odstránenie  škôd  spôsobených povodňami   

v roku 2010 v obci Radoľa. Dotácia vo výške 8 400 €  sa poskytuje na bežné výdavky – 30% 

verifikovaných škôd na majetku obce. 

Na vykrytie schodku vo výdavkovej časti rozpočtu  / záväzok voči dodávateľovi za opravu 

miestnych komunikácií z roku 2010 /   sa pôvodne uvažovalo  s prekleňovacím  bankovým 

úverom  vo výške 16 870 €. Nakoľko obec je už zaťažená úverom , bolo nutné hľadať 

náhradné riešenia . Po rokovaní s dodávateľským subjektom  sa  znížili  výdavky obce 

o 16 870 €.  

 

 

Časť výdavky : 

Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu  sa  vychádzalo  zo skutočnosti r. 2010 

s menšími úpravami položiek smerom  nahor , resp. nadol. 

Do výdavkov bežného rozpočtu  sme upravili resp. zaradili nové položky v oddiele : 

- 05.2.0 nakladanie s odpadovými vodami  

Položka 642014   príspevky občanom na zriadenie   kanalizačných    prípojok  

v častiach obce „ Skotňa, Do Majera, Vadičovská cesta,  Pakanova ulička, Kasákove 

Dvory, od  J. Rakovana  po zastávku  - celkom 70 prípojok.   

       Z rozpočtu 2011 sa môže  dofinancovať    30 prípojok  v sume 2000 €.  Zostávajúce    

       náklady prenášame  do  nasledujúcich rokov. 

 

- 08.1.0  rekreačné a športové služby. 

             Položka 642001 – ŠK FO predložil žiadosť o dotáciu vo výške 8 300 € na činnosť   

             futbalového oddielu .  Stolnotenisovému oddielu vyčleňujeme  finančnú dotáciu  vo   

             výške 1 300 €. 

   

- 08.4.0 pohrebníctvo 

 Nezrealizované výdavky  vo výške 3 000 € určené na oplotenie cintorína z roku 2010 

 prevádzame  na položku 635006 iba v sume 1 000 €, nakoľko to neumožňuje  stav  

financií obce. 

 Do rozpočtu 2011 zaraďujeme novú položku  635006-1 oplotenie pozemku na  

 rozšírenom  cintoríne  vo výške  1 320 € a vypracovanie geometrického plánu  na 

 rozšírený cintorín . 



 

 

- 04.5.1.3 – správa a údržba ciest  

Výdavkovú časť rozpočtu zaťažil záväzok obce – zostatok  neuhradenej faktúry za  

opravu miestnych komunikácií z roku 2010 vo výške 70.000 €.  

Finančné prostriedky , ktoré boli určené  do iných oddielov  rozpočtu obce Radoľa 

sa musia použiť  na úhradu tohto záväzku. 

Pôvodný návrh rozpočtu sa upravil -  znížil o 16 870 €.  Ak to vývoj  financií umožní, 

obec uhradí celkový záväzok  . 

 

 

             

Výdavky na školstvo  ostávajú na úrovni r. 2010.  Po prijatí oznámenia z Krajského školského 

úradu o schválenom rozpočte na prenesené kompetencie  sa  upraví príjmová i výdavková 

časť rozpočtu.  Výdavky na originálne kompetencie  predstavujú 35 % podiel na výnose dane 

z príjmov FO .  

 

Kapitálový rozpočet. 

 

 Položka 717001 – 2  viacúčelové ihrisko . V r. 2009 sme podali žiadosť  o dotáciu 

          na výstavbu viacúčelového ihriska.  Po schválení žiadosti rozpočtovým opatrením 

          upravíme  príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. V prípade zahájenia stavby rozdiel 

          v nákladoch vykryjeme prevodom z rezervného fondu. 

 

Položky 717001 – 3 výstavba kanalizácie ostáva otvorená pre prípadný vstup výdavkov  

           zo strany obce  na zrealizovanie „ Projektu odkanalizovania Dolných  Kysúc“ cez 

           Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 

          

                 

    Finančné operácie . 

    Splatnosť  krátkodobého  úveru použitého   na financovanie nákladov na rekonštrukciu  

    ZŠ Radoľa v sume 11 000 €   obec Radoľa splatí v termíne do 31.03.2011. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Anton Tkáčik 

                                                                                                        starosta 

 

 


