Komentár

k viacročnému rozpočtu obce Košické Oľšany
na r. 2019 – 2021

Samospráva obce Košické Oľšany má povinnosť v zmysle zák. č. 523/2004 Z.z.
a zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách v z. n. p. vypracovať
finančný rozpočet, a následne po schválení je tento rozpočet nástrojom
finančného riadenia .
Obec do konca r. 2018 nemá schválený rozpočet, preto v mesiaci január bude
v rozpočtovom provizóriu t.j. môže realizovať výdavky vo výške 1/12
schváleného rozpočtu r. 2018 a tiež povinnosť vykonať zmluvne dohodnuté
výdavky z predchádzajúceho obdobia t.j. r 2018.
Rozpočet sa člení na časti:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obec vypracovala viacročný
rozpočet na r. 2019, r. 2020 a r. 2021.
Záväzný po schválení je rozpočet na r. 2019.
Návrh rozpočtu vychádza zo skutočnosti r. 2018.
Pri schvaľovaní rozpočtu sú predložené informácie o skutočnosti rozpočtov
v rokoch 2016, 2017 a skutočnosť r. 2018.
V príjmovej časti rozpočtu obec vychádza z príjmov z podielových daní,
ktoré dostáva zo štátneho rozpočtu na chod samosprávy obce. Pre obec
Košické Oľšany v r. 2019 sú schválené finančné prostriedky
vo výške 361 527 €.
Ďalším zdrojom príjmov sú finančné prostriedky z miestnych daní a poplatku
za komunálny odpad. Tieto príjmy sú stanovené všeobecne záväzným nariadením
obce na inkaso dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, ktoré je platné pre r. 2019.
Prímy v rozpočte sú naplánované podľa predpisu dane z nehnuteľnosti na r.
2019 t.j. 21 656 €, a 16 500 € na inkaso na poplatkoch za komunálny odpad.
Obec prevádzkuje aj Základnú školu roč. 1. – 4., na ktorú obec dostáva zo
štátneho rozpočtu, a to prostredníctvom
Krajského školského úradu Košice
na jej chod, a to na mzdy a prevádzku. Ide o KZ 111, ktoré sú naplánované
podľa posledného rozpisu a to vo výške 127 200 € ako normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky, 4 000 € na sociálne znevýhodnené
prostredie, 1 267 € a vzdelávacie poukazy – spolu 132 467 €.
Prevádzku materskej školy a školskej jedálne obec financuje z podielových
daní, ktoré sú už vyššie citované.
Obec v roku 2018 bola úspešná pri získaní dotácie na pedagogického
asistenta v Základnej škole Košické Oľšany v celkovej výške 34 171 € kód
projektu 312011J110 – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci. Začiatok
realizácie bol v 01/2018 a ukončenie projektu je 12/2020. Celkový náklad
projektu je 36 180 € a vlastné finančné prostriedky 2009 € na tri roky.
Jeden rok predstavuje dotáciu vo výške 12 060 €.
Ešte v r. 2017 obec začala realizovať projekt – terénna sociálna práca
s dvomi zamestnancami – asistentom TSP a terénnym pracovníkom. Vlastné
finančné prostriedky predstavuje 1 863,77 €/mesiac. Ide o funkčnú
klasifikáciu 0950 , kód zdroja (KZ) 3AC1 – 85 % z prostriedkov EU, 3AC2 –
15 % spolufinancované zo ŠR.
Ešte v r. 2017 bola obec úspešná v projekte - „Výstavba komunitného
centra“ a má podpísanú zmluvu na dotáciu tohto projektu
vo výške 245 622,89 €. Realizácia bude v r. 2019. Ide o kapitálovú dotáciu.

V roku 2018 bola obec úspešná aj pri získaní dotácie na výstavbu chodníka
smer – Rozhanovce a tiež na kamerový systém, kde obec má povinnosť aj
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spoluúčasť na financovaní na chodník vo výške 10 000 € a na kamerový systém
vo výške 6 000 €.
Ďalšie bežné výdavky sú naplánované na chod samosprávy a to na mzdy, odvody
do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú textovo uvedené v samotnom rozpočte
podľa funkčných klasifikácií.
Obec podporuje aj kultúru, šport a tiež dôchodcov a to formou
poskytnutia dotácií, ktorých podmienkou je schválené VZN obce
o poskytovaní dotácií a predloženia konkrétnych žiadostí o poskytnutie
dotácie.
Kultúru a dôchodcov obec podporuje formou príspevkov, pretože nemajú
založené občianske združenia ako právne subjekty.
Konkrétne finančné vyjadrenie príjmov a výdavkov je uvedené v samotnom
rozpočte, ktorý je vypracovaný podľa hlavných kategórii.

V Košických Oľšanoch, 3. 1. 2019
Slavomír H o r v á t h
starosta obce

