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1. Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Obce Ružindol na roky
2010 - 2012

Charakteristika
základných princípov zostavenia rozpočtu Obce Ružindol
na roky 2010 - 2012

Cieľom rozpočtovej politiky a územného plánovania Obce Ružindol je zabezpečiť
vyvážený hospodársky rast a sociálny rozvoj obce, skvalitnenie podnikateľského prostredia a
zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.
Návrh rozpočtu Obce Ružindol na rok 2010 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2011
a 2012 sú informatívne. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacerých faktorov, ktoré
nebolo možné reálne kvantifikovať. Ako príklad možno uviesť stanovenie výhľadu daňových
príjmov, ktoré vychádzajú z odhadov makroekonomickej situácie na Slovensku a z prognóz
na úrovni samosprávy.
Návrh rozpočtu Obce Ružindol na roky 2010 - 2012 možno jednoznačne
charakterizovať ako rozpočet vecný a rozvojový, v časti bežných výdavkov ako rozpočet
konzervatívny. Nie je orientovaný na nárast spotreby v bežných výdavkoch, ale na
dokončovanie rozostavaných investícií z predchádzajúcich rokov, na pokračovanie
rekonštrukcie budov a objektov, prestavbu materskej školy, rekonštrukciu telocvične, Areálu
zdravia, rozšírenie vodovodnej siete, rekonštrukciu budovy obecného úradu, kultúrneho
domu a sobášnej miestnosti, výstavbu polyfunkčného ihriska, rozvoj informatizácie.
Prvou prioritou rozpočtu Obce Ružindol na rok 2010 je dokončenie prestavby
materskej školy, na ktorú bol zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
v roku 2009 poskytnutý nenávratný finančný príspevok na oprávnené náklady vo výške
313 683,00 €. Obec Ružindol je vlastníkom budovy materskej školy.
Druhou prioritou Obce Ružindol je splátka poskytnutého úveru vo výške 199 164,00
€, ktorý bol poskytnutý z Dexia banky, a.s. na rekonštrukciu športových zariadení, základnej
školy s materskou školou a iných investícií obce. Z uvedeného úveru boli čerpané finančné
prostriedky na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie telocvične a Areálu zdravia.
Tento proces rekonštrukcie a modernizácie budov a objektov je zameraný predovšetkým na
úsporu energie a tým aj znižovanie bežných výdavkov – výmena podlahy v telocvični,
rekonštrukciu striech vrátane ich zatepľovania, zatepľovania obvodových plášťov s cieľom
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zabezpečiť tepelnú pohodu v budovách a v objektoch v správe majetku obce a zároveň znížiť
energetickú náročnosť budov.
Prioritnou úlohou je tiež zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie
budovy
obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti, budovy základnej školy,
vybudovanie polyfunkčného ihriska a rozšírenie vodovodnej siete. Obec sa bude snažiť
o maximálne využitie možností na čerpanie fondov Európskej únie.

Prioritou osobitného významu je efektívne čerpanie fondov EÚ v nadväznosti na
schválený Národný strategický referenčný rámec. V rozpočte 2010 je premietnutá potreba
prefinancovania projektov investičného a neinvestičného charakteru, vypracovaných v súlade
s príslušnými programovými dokumentami.
Významným strategickým záujmom je trvale smerovať pozornosť na zdravé
využívanie voľného času u detí a mládeže, rozvíjať všetky formy telesnej výchovy a športu
a zvyšovať tak telesnú zdatnosť mladej generácie.
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 je naplánovaný na vyrovnanej, ale
efektívnej úrovni. Nárast bežných výdavkov nie je vyšší ako nárast bežných príjmov.
Návrh predpokladá úbytok bežných príjmov celkom o 50 736,02 € voči upravenému
rozpočtu na rok 2009. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2010 je zostavený ako prebytkový
s prebytkom 359,00 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2010 je zostavený ako schodkový so schodkom
114 579,00 €. Krytie schodku je zabezpečené zapojením rezervného fondu, nedaňovými
príjmami, príjmami z prostriedkov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
Zostavený návrh rozpočtu Obce Ružindol na rok 2010 (na roky 2010 – 2012) vytvára
všetky predpoklady na realizáciu uvedených priorít rozvoja obce, na skvalitnenie všetkých
oblastí života obyvateľov v našej obci.
Predkladaný materiál obsahuje Návrh rozpočtu obce na roky 2010-2012
v programovej štruktúre len do úrovne programov z dôvodu časovej tiesne. Návrh rozpočtu na
roky 2010 - 2012 v programovej štruktúre do úrovne podprogramov a prvkov
bude
schvaľovaný zastupiteľstvom obce v mesiaci december 2009.

V Ružindole, 12. 11. 2009

Vypracovala: Stanislava Konečná
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