
SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LETANOVCE PRE ROK 2016 

 

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s navrhovaným rozpočtom obce Letanovce pre 

rok 2016 (2017, 2018). K požiadavkám kladeným na rozpočet obce vyplývajúcich zo zákona 

sa vyjadrí hlavná kontrolórka obce, p. Danuša Beláková. Účelom tejto správy je 

zrozumiteľným spôsobom priblížiť plány a ciele OZ v Letanovciach pre rok 2016, ktoré sú 

zahrnuté v predloženom návrhu rozpočtu obce Letanovce. 

Výdavky na mzdy zamestnancov obce Letanovce resp. zamestnancov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Letanovce: 

• v roku 2016 sa plánuje prijatie nového zamestnanca obecného úradu, t.j. prednostu 

obecného úradu, pričom suma mzdových výdavkov na zamestnancov obecného úradu sa 

nebude zvyšovať v rozpočtovom roku 2016 (zostáva rovnaký objem peňazí ako bol v roku 

2015). Je úlohou starostu obce prerozdeliť súčasné zdroje určené na mzdy zamestnancov 

takým spôsobom, aby bola vykrytá aj mzda plánovaného nového zamestnanca, 

• zvýšenie mzdových výdavkov v materskej škole pre rok 2016, nakoľko v roku 2016 sa 

vráti z materskej/rodičovskej dovolenky učiteľka, ktorej náhrada počas zastupovania v roku 

2015 bola z väčšej časti finančné krytá dotáciou z úradu práce, 

• zvýšenie mzdových výdavkov pre školskú jedáleň, nakoľko v roku 2015 jeden 

zamestnanec nastúpil v priebehu roka a teda neodpracoval celý kalendárny rok. 

Plánované investície obce: 

• kompletná rekonštrukcia rozhlasu a rozhlasového vedenia v celej obci, 

• zvýšený objem peňazí v kapitole Verejné osvetlenie, ktorého cieľom je kompletná 

rekonštrukcia verejného osvetlenia - jeho výmena za nové LED osvetlenie v celej obci a 

zároveň rozšírenie sústavy verejného osvetlenia smerom k rázcestiu v extraviláne obce,  

• rekonštrukcia v priestoroch športového areálu (futbalového a hokejového ihriska) – 

oprava oplotenia, výmena okien a dverí na obecných budovách v priestoroch šatní, 

pokračujúca rekonštrukcia vnútorných priestorov (šatne, sprchy) + ďalšie drobné opravy 

obecného majetku (garáž, hokejová striedačka, stĺpy osvetlenia hokejového ihriska,...), 

• zvýšená dotácia pre farský úrad na spolufinancovanie opravy a vymaľovania fasády 

farského kostola v Letanovciach za účelom zveľadenia tejto kultúrnej pamiatky, 

• rekonštrukcie a opravy obecného majetku – vymaľovanie interiéru v Dome smútku, 

výmena zostávajúcich okien v priestoroch školskej jedálne, vymaľovanie všetkých drevených 

súčastí  obecného “námestíčka” (amfiteáter, drevené preliezky za budovou obecného úradu, 

drevené informačné tabule pred obecným úradom,...), 

• renovácia autobusovej zastávky na rázcestí,  



• vymaľovanie plota na cintoríne, 

• kúpa nového inventáru (stoly, stolové dosky a stoličky) pre ich využívanie v 

kultúrnom dome a v zasadačke obecného úradu, 

• dofinancovanie výstavby detských preliezok v areáli materskej školy (projekt – 

“Letanovský detský raj”). 

 

Zároveň zostáva ambíciou OZ riešiť aj ďalšie 3 oblasti, ktorých financovanie a realizácia je 

plánovaná v najbližších rokoch a teda presahuje rámec rozpočtového roka 2016:  

• majetkovo-právne vysporiadanie chatovej oblasti Kláštorisko,  

• rekonštrukcia budovy obecného úradu – rekonštrukcia exteriéru (zatepľovanie, 

výmena okien a strechy v rámci programu zníženia energetickej náročnosti verejných budov) 

prostredníctvom eurofondov (projektová dokumentácia, spolufinancovanie), 

• príprava lokality/pozemkov a infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu v obci. 

Financovanie týchto 3 aktivít bude pozostávať z prostriedkov v rezervnom fonde obce, z 

očakávaného zvýšenia príjmu obce z podielových daní pre rok 2016 (ktorého nová prognóza 

nie je zahrnutá v súčasnom návrhu rozpočtu obce pre rok 2016) a z očakávaného prebytku 

hospodárenia za rozpočtový rok 2015 (ktorý ešte nie je uzavretý). 
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