
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE HORNÝ VADIČOV 
NA ROKY 2019-2021 

 
 
     Rozpočet obce bol zostavený v zmysle § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Rozpočet bol zostavený v členení podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 
kategórie v časti rozpočtu pre obec a na úrovni hlavnej kategórie v časti rozpočtu pre školy 
s výnimkou výdavkov pre školské jedálne, školský klub detí a centra voľného času, ktoré sú zostavené 
tiež na úrovni kategórie. Rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov. Predmetom schvaľovania je 
rozpočet na rok 2019, rozpočet na roky  2020 a 2021 je výhľadovým rozpočtom, ktorý obecné 
zastupiteľstvo iba berie na vedomie.  
 
     V zmysle čl. 9 ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti obec zostavuje svoj 
rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet 
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  
 
    Rozpočet obce na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 
 56 634 € kryje schodok kapitálového rozpočtu vo výške 40 002 € a zápornú bilanciu finančných 
operácií vo výške 16 632 €.  
 
   V čase zostavovania návrhu rozpočtu nebola na stránke MF SR ešte zverejnená prognóza podielov 
obcí na výnose dani z príjmov FO. Z toho dôvodu bol rozpočet zostavený za dodržania zásady 
opatrnosti. Hlavným ťažiskom rozpočtu bolo pokryť výdavky na zvýšenie miezd vo verejnej správe 
podľa osobitných predpisov, zabezpečiť plynulé splácanie doterajších úverov a vratky do štátneho 
rozpočtu a v zrealizovať investície, na ktoré boli získané dotácie v predchádzajúcich rokoch. 
 
Kapitálové výdavky v roku 2019: 
33 308 € Zateplenie hasičskej zbrojnice. Z toho 30 000 € tvorí dotácia z MV SR. 
5 000 € Rozšírenie verejného osvetlenia – úsek na Košariskách: Michal Minárik-Marián Čelko, úsek  
u Galierov: Zvonica-Hošták Michal 
1 694 € Dokončenie Rekonštrukcie strecha na budove Informačného centra. Z toho 1 523 € tvorí 
dotácia z MF SR. 
 
Kapitálové výdavky v roku 2020 – výhľad: 
5 000 € Rozšírenie verejného osvetlenia. 
3 000 € Oddychová zóna Galierovce 
3 000 € Detské ihrisko na Košariskách 
 
Kapitálové výdavky v roku 2021 – výhľad: 
10 000 €  Spoluúčasť na dokončení Rekonštrukcie budovy obecného úradu 
5 000 € Miestne komunikácie 
5 000 € Rozšírenie verejného osvetlenia 
5 000 € Oplotenie cintorína v Prostrednom Vadičove 
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