Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
k návrhu mestského rozpočtu na rok 2016

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
k návrhu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016 (ďalej len „stanovisko“).
Stanovisko som spracoval na základe návrhu mestského viacročného rozpočtu na roky
2016-2018 a programového rozpočtu na roky 2016-2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“),
predloženého pracovníkmi Mestského úradu Moldava nad Bodvou. Možnosti jeho
vypracovania boli spojené s časovými limitmi, ktoré vychádzali zo skutočnosti, že začiatok
môjho pracovného pomeru, ako hlavného kontrolóra v meste Moldava n/Bodvou, bol
stanovený na 14. decembra 2015 a súčasne požiadavka pre vypracovanie stanoviska bola
vzťahovaná na termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v meste Moldava n/Bodvou (ďalej
aj ako „MsZ“) dňa 16. decembra 2015, na ktorom by sa mal podľa navrhnutého programu
zasadnutia MsZ návrh rozpočtu prerokovávať, prípadne schváliť.

A.) Východiská spracovania stanoviska
Východiskom pre vypracovanie stanoviska je posúdenie zákonnosti zostavenia návrhu
rozpočtu a posúdenie metodickej správnosti zostavenia návrhu rozpočtu.
1. Zákonnosť návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a zákonom
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy“).
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Pre spracovanie návrhu rozpočtu je nevyhnutné zohľadňovať aj ustanovenia ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:
• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
• zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších
predpisov
• zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
• zákon č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Podľa vybraných ustanovení § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako
aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv.
Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy
k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová
klasifikácia v súlade s osobitným predpisom1. Podľa § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj
finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

1

Pozri § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Strana 2 z 14

Po analýze predkladaného dokumentu zastávam názor, že návrh rozpočtu bol zostavený
v súlade vyššie uvedenými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta
Návrh rozpočtu bol podľa predkladateľa spracovaný so zreteľom na účinné všeobecne
záväzné nariadenia mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „VZN“), ktoré majú vplyv
na príjmovú alebo výdavkovú časť rozpočtu. Ide najmä o:
• Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady, č. 79 v znení všetkých platných
a účinných príloh.
• Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Moldava nad Bodvou, č. 89 v znení všetkých platných a účinných príloh.
• Všeobecne záväzné nariadenie o určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území mesta, č. 83 v znení všetkých platných a účinných
príloh.
• Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na školách a v školských zariadeniach, č. 82 v znení všetkých platných a účinných
príloh.
V opisnej časti návrhu rozpočtu sa zostavovateľ často odvoláva na skratku „VZN“, kedy
čitateľovi dokumentu nemusí byť jasné, na ktoré konkrétne VZN predkladateľ vo vzťahu
ku konkrétnemu príjmu alebo výdavku v rozpočte poukazuje. Odporúčam preto pri
jednotlivých označenia VZN pripájať aj číslo konkrétneho VZN, aby ho bolo možné
jednoducho a najmä presne identifikovať.
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1.3. Zákonnosť postupu predkladania návrhu rozpočtu na schválenie mestskému
zastupiteľstvu – zverejnenie návrhu rozpočtu
Podľa ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je pred schválením rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
Návrh rozpočtu na úrovni bežných príjmov/výdavkov, kapitálových príjmov/výdavkov
a príjmových/výdavkových finančných operácií spolu s odkazom o možnosti nahliadnuť
do podrobného rozpočtu na Mestskom úrade bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa
1. decembra 2015 t.j. v lehote 15 dní predo dňom jeho prerokovania a schvaľovania
na zasadnutí MsZ (16. decembra 2015), za predpokladu, že za začiatok plynutia 15 dňovej
lehoty sa považuje deň zverejnenia rozpočtu na úradnej tabuli (podobne ako je to pri návrhu
VZN, podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov). Podrobný návrh rozpočtu bol zverejnený aj na webovej stránke mesta
(www.moldava.sk) dňa 2. decembra 2015.

2. Správnosť metodiky spracovania predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2016 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením Ministerstva Financií SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie. Daná klasifikácia je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Podľa ustanovení § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
rozpočet mesta predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Túto zákonnú podmienku zostavovania
rozpočtu možno považovať za splnenú, keďže návrh rozpočtu mesta je zostavený a predkladá
sa na úrovni podpoložiek.
Obdobne je pri spracovanom návrhu rozpočtu dodržaná podmienka stanovená v §10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý ustanovuje že rozpočet sa vnútorne
člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
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b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
c) finančné operácie.
Mesto Moldava nad Bodvou obligatórne pri spracovaní návrhu rozpočtu v zmysle § 4 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do tohto návrhu zapracováva
aj program obce, ktorý vymedzuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov
rozpočtu. Mesto Moldava nad Bodvou kvantifikovalo bežné výdavky do 15 programov.
Kapitálové výdavky budú uskutočňované v rámci piatich programov a výdavkové finančné
operácie v rámci jedného programu. V zmysle ustanovenia §10 ods. 4 citovaného zákona
je v predkladanom návrhu splnená aj podmienka predloženia rozpočtu výdavkov podľa
programu obce (spomenutých 15 programov mesta Moldava nad Bodvou).
Zastávam názor, že návrh rozpočtu je z metodického hľadiska zostavený správne.

B.) Východiská spracovania návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu vychádza podľa navrhovateľa z doteraz známych skutočností, pokračuje
v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky a zohľadňuje predovšetkým
predpokladanú výšku podielových daní, ktoré budú poukazované územnej samospráve v roku
2016. Predkladateľ si v príprave návrhu dáva za cieľ pripraviť rozpočet v súlade
so základnými princípmi rozpočtovania (reálnosť rozpočtu, efektívnosť a hospodárnosť
rozpočtovania výdavkov, princíp opatrnosti, nezvyšovania zadlženosti mesta, zachovanie
rozsahu služieb, časová aktuálnosť rozpočtu reagujúca na predpokladané potreby mesta
v roku 2016 ).
Dôležitým východiskom je programové rozpočtovanie a určenie výdavkov pre jednotlivé
programy, čo sprehľadňuje výdavkovú časť v zmysle tematického (programového) plnenia
cieľov a úloh mesta.

C.) Charakteristika návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je predložený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet na rozpočtový rok
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2016 bude po jeho schválení MsZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky
(2017, 2018) nie sú záväzné (pozri §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.).
Návrh rozpočtu je zostavený ako prebytkový, s výškou pozitívneho rozdielu medzi príjmami
a výdavkami, vrátane finančných operácií, vo výške 296 564 €.
Príjmová časť rozpočtu počíta pre rok 2016 s rozpočtovanými príjmami celkom vo výške
8 196 079 €.
Tab. č. 1: Vývoj príjmovej časti rozpočtu mesta za posledné 3 roky
Rok

Schválený rozpočet (€)

Skutočný stav naplnenia príjmov
v rozpočtovom roku (€)

2013

9 165 263

2014

8 720 679

2015

7 584 678

2016

8 196 079

Očakávaný stav – 9 112 900

V roku 2016 počíta mestský rozpočet s výrazne nižšími kapitálovými príjmami ako
v predošlých rokoch (2016 – plánovaný príjem 28 958 €, 2015 – očakávané 796 012 €, 2014 skutočnosť 436 731 €, 2013- skutočnosť 482 327 €).

Táto skutočnosť môže poukazovať na skutočnosť, že mesto nemá v rozpočtovom roku 2016
ambíciu v roku zbavovať sa napr. nehnuteľností alebo iných nehmotných aktív, resp.
kapitálových aktív.
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Výdavková časť rozpočtu počíta pre rok 2016 s rozpočtovanými výdavkami celkom
vo výške 7 899 515 €.
Tab. č. 2: Vývoj výdavkovej časti rozpočtu mesta za posledné 3 roky
Rok

Schválený rozpočet (€)

Skutočný stav naplnenia príjmov
v rozpočtovom roku (€)

2013

8 986 534

2014

8 603 641

2015

6 929 679

2016

7 899 515

Očakávaný stav – 8 882 585

Mesto plánuje oproti očakávanému stavu rozpočtových výdavkov za rok 2015 nastaviť
výdavkovú časť rozpočtu na rok 2016 zníženou úrovňou výdavkov. Priestor na vytváranie
rozpočtového krytia rozvojových aktivít v meste (za súčasného zachovania žiaduceho stavu
a štandardu poskytovaných služieb) možno hľadať predovšetkým cestou efektívneho
a racionálneho výdavkového hospodárenia v zmysle optimalizácie vzťahu existujúcej potreby
výdavku a jej ceny. Racionalizáciu verejných výdavkov sa žiada hľadať najmä v kategórii
bežných výdavkov.
Pri celkovom pohľade na rozpočet sa žiada upriamiť pozornosť na dôležitosť faktu, že podiel
obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb by sa mal v roku 2016 zastabilizovať na úrovni
70%. Čo po relatívne dlhšom období, v ktorom bola percentuálna sadzba podielu obcí
znížená, bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv na príjmovú stranu rozpočtu. Domnievam
sa, že by nebolo zodpovedné podľahnúť názoru, že príjem z tzv. „podielových daní“ bude pre
mesto postačujúci a možno sa na neho v značnom rozsahu spoliehať. Je na úsilí mesta
(na jeho výkonných zložkách), aby príjmovú časť rozpočtu napĺňali napríklad aj vďaka
snahám o čo najefektívnejší výber miestnych daní a poplatku za drobné stavebné odpady
a dôsledného boja proti neplatičom či daňovým dlžníkom pri vymáhaní nedoplatkov.
Príležitosťou pre zvyšovanie príjmovej stránky sú možnosti financovania aktivít (prípadne
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realizácia investičných akcií) cestou finančných prostriedkov z externých finančných zdrojov
Európskej únie, resp. ďalších grantových mechanizmov (NFM, ŠFM, WB etc.)
Rozpočet bežných príjmov
Rozpočet bežných príjmov je pre rok 2016 nastavený na úroveň 8 167 121 €, čo je o 19 193 €
menej ako očakávaný stav v rozpočtovom roku 2015 (8 186 314 €) a súčasne o 750 443 € viac
ako schválený rozpočet na rok 2015. Trend vývoja bežných príjmov rozpočtu mesta má za
posledné 3 roky stúpajúcu tendenciu.
Tabuľka č. 3: Vývoj bežných príjmov mesta za posledné 3 roky
Rok

Schválený rozpočet (€)

Skutočný stav naplnenia príjmov
v rozpočtovom roku (€)

2013

7 132 920

2014

7 810 528

2015

7 416 678

2016

8 167 121

Očakávaný stav – 8 186 314

Plánovaný stav na rok 2016 pravdepodobne nadväzuje na príjmy skutočne dosiahnuté
(očakávané) v rozpočtovom roku 2015.
Daňové príjmy
Daňové príjmy významnú časť rozpočtu bežných príjmov. Na rok 2016 sa rozpočtujú tieto
príjmy na úrovni 3 816 554 €, čo je o 283 576 € viac ako očakávaný stav týchto príjmov
v rozpočtovom roku 2015 (3 532 978 €) a o 514 726 € viac oproti schválenému rozpočtu na
rok 2015.
Príjmy z podielu dane z príjmov fyzických osôb, zrejme aj vďaka navýšeniu podielu pre
územné samosprávy na 70%, sa zvýšia oproti očakávanému výsledku v rozpočtovom roku
2015 (3 071 780 €) na úroveň 3 360 254 €.
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Dane z majetku predstavujú stabilný príjem do bežného rozpočtu, ktorý sa v priebehu
posledných rozpočtových rokov významne nemenil ani čo do plánovaných príjmov a ani
príjmov, ktoré boli reálne dosiahnuté.
Dane za tovary a služby, kde základňou príjmov sú príjmy z miestnych daní zaznamenali
klesajúcu predikciu na rok 2016 napríklad z dôvodov zániku povinnosti úhrady parkovného
v meste (t.j. výpadok príjmov na rok 2016 napr. oproti roku 2014 je 4 941 €). Znížil sa odhad
príjmov za predajné automaty (oproti očakávanej skutočnosti pre rok 2015 o 623 €). V tejto
rozpočtovej položke upriamujem pozornosť na zníženie ambície mesta získať príjmy
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni plánu z roku 2015 (namiesto
ambície 219 000 € v roku 2015, je naplánovaných už len 206 000 € v roku 2016 ). Zrejeme
to vychádza zo skúseností, že reálne príjmy v tejto položke sú reálne očakávateľné na úrovni
skutočne dosiahnutého stavu v roku 2015.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy sa na rok 2016 rozpočtujú na úrovni 914 797 €, čo je o 148 575 € menej ako
očakávaný stav týchto príjmov v rozpočtovom roku 2015 (1 063 372 €) a o 34 463 € menej
ako rozpočet schválený na rok 2015.
Negatívna zmena v týchto príjmoch je spôsobená výpadkom položky 223001 – Príjmy
za predaj výrobkov, tovarov a služieb – konkrétne ide o služby spojené s nájmom bytov, kde
sa na rok 2016 počíta s nulovým príjmom, zatiaľ čo v roku 2015 sa reálne očakával príjem
139 000 €. Ide o dôsledok situácie, že fakturovanie týchto služieb nájomcom v roku 2016
prechádza z mesta na mestom zriadenú obchodnú spoločnosť. Naopak nárast o vyše 30 000 €
sa očakáva v príjmoch za služby spojené s nájmom Polikliniky.
Príjmy z vlastníctva budú aj v roku 2016 tvoriť stabilnú časť príjmovej podkategórie
nedaňových príjmov bez vážnejších plánovaných výpadkov oproti skutočnému stavu za rok
2015 (okrem spomenutej položky služieb spojených s nájmom bytov).
Očakávaným je znížený príjem v kategórii ostatné poplatky – poplatok za výherné hracie
prístroje. Zníženie sa očakáva o 5 000 € oproti očakávanej skutočnosti za rok 2015.
Iné nedaňové príjmy predstavujú rozpočtovú kategóriu, ktorej predikcia je do istej miery
zložitá, pretože reálnosť plnenia je závislá od neurčitých skutočností v budúcnosti (poistná
udalosť, nutnosti refundácie, dobropisy atď.).
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Transfery v rámci verejnej správy tvoria markantnú časť príjmovej časti rozpočtu v rámci
bežných príjmov. Celkovo ide o rozpočtovanú sumu 3 133 109 €, čo je o 168 836 € menej ako
skutočnosť očakávaná v závere roka 2015 a súčasne je to 255 538 € viac ako suma, ktorá bola
schválená v rozpočte na rok 2015.
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy sú na rok 2016 rozpočtované v sume o 59 559 € menej oproti očakávanému
reálnemu stavu ku koncu roka 2015. Dôvodom zníženia je neaktuálnosť tých transferov pre
rok 2016, ktoré boli určené na financovanie projektov v roku 2015 a projekty boli v tomto
roku aj ukončené (Rómska občianska hliadka, NP Komunitné centrá, Environmentálny Fond).
Transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy sú
rozpočtované v sume o 107 277 € nižšej ako očakávaná skutočnosť v roku 2015.
Rozdielovým ukazovateľom je rozdiel v normatívnych prostriedkoch rozpočtových
organizácií.
Rozpočet kapitálových príjmov
Kapitálové príjmy v roku 2016 predpokladajú naplnenie rozpočtu len v rozsahu 28 958 €
za predaj pozemkov. Oproti minulým rokom, kedy významnú úlohu v kategórii kapitálových
príjmov tvorili prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov
(napr. Verejné osvetlenie, Regenerácia Rómskeho osídlenia a iné), v roku 2016 nie sú
naplánované (resp. schválené) projektové spôsoby financovania, ktoré by zvyšovali mestský
rozpočet v rámci kapitálových príjmov.
Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov bez výdavkov RO je naplánovaný na úrovni 4 082 145 €.
Tabuľka č. 4: Vývoj bežných výdavkov mesta bez výdavkov RO za posledné 3 roky
Rok

Schválený rozpočet (€)

Skutočný stav čerpaných výdavkov
v rozpočtovom roku (€)

2013

3 295 090

2014

3 858 137
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Schválený rozpočet (€)

Rok

Skutočný stav čerpaných výdavkov
v rozpočtovom roku (€)

2015

3 290 683

2016

4 082 145

Očakávaný stav – 4 230 131

Návrh bežných výdavkov bez výdavkov RO na rok 2016 prevyšuje sumu bežných výdavkov
bez RO, schválených na rok 2015 o 791 462 €. V priebehu roka 2015 sa bežné výdavky,
v závislosti od nárastu príjmov, zvýšili až na úroveň očakávaných 4 230 131 €. Nárast
výdavkov súvisel napríklad s valorizáciou platov zamestnancov vo verejnej správe, potrebami
úhrady špeciálnych služieb (podpora pri verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek,
špecifické právne služby, služby súvisiace s BOZP a pod.), či rutinná oprava a údržba napr.
chodníkov v nevyhovujúcich stavoch.
Signifikantné navýšenie rozpočtových položiek návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti
schválenému

rozpočtu

2015

zaznamenávame

napr.

v položkách

01.1.1.(Výkonné

a zákonodarné orgány) – položka 633002 výpočtová technika (2015 – 100 €,
2016 – 13 250 €), položka 633013 softvér (2015 – 1 500 €, 2016 – 12 100 €), položka 637005
špeciálne služby (2015 – 26 400 €, 2016 – 41 572 € )). Ďalšie navýšenie evidujeme v položke
04.5.1. (Cestná doprava) – položka 633006 všeobecný materiál (2015 – 979 €, 2016 – 15 000
€) v danom prípade ide o zabezpečovanie zimnej údržby, dopravného značenia a pod.
Významný nárast výdavkov sa uskutoční v súvislosti s opravou a údržbami chodníkov
(2015 –3 000 €, 2016 – 103 000 €). Najvýznamnejšie navýšenie bežných výdavkov
zaznamenávame v rozpočtovej položke 06.2.0 Rozvoj obcí (2015– 26900 €, 2016–283 249 €),
čo predstavuje viac ako desaťnásobný nárast výdavkov mesta), čo súviselo predovšetkým
s personálnym zabezpečením a na to naviazanými mzdovými a platovými výdavkami.
Návrh rozpočtu bežných výdavkov RO na rok 2016 sa zvýšil oproti rozpočtu na rok 2015
o 183 880 €. Navýšenie financovania pre vzdelávacie ustanovizne nemožno vnímať inak ako
pozitívne. Otázku vyvoláva, či je dané navýšenie postačujúce vzhľadom na personálne
a materiálno-technické zabezpečenie činnosti RO. Finančná poddimenzovanosť školských
zariadení je dlhodobým problémom. Dôsledná analýza súčasného stavu by mohla pomôcť aj
pri riešení otázok nastavenia financovania a tým racionalizácie výdavkov.
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Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov počíta s výdavkami na úrovni 187 633 €. V pomere
k celkovým bežným výdavkom ide o relatívne nízku sumu (ide o 2,38% z celkových
výdavkov mesta). Situáciu zrejme spôsobil nedostatok zdrojov externého financovania
určených aj pre investičné akcie (napr. projekty financované z EU alebo iných zdrojov).
Výdavky sú vyčlenené na akcie opísané v textovej časti návrhu rozpočtu. Spomenúť možno
investíciu do vybudovania podzemného stanovišťa kontajnera v hodnote 50 000 €, výstavbu
kruhového objazdu za ZŠ Severná a lokalitou IBV Pod kopcom II v hodnote 35 475 €.
Z pohľadu budúcich príležitostí rozvoja mesta možno kladne hodnotiť iniciatívu pre
vyhotovenie projektovej dokumentácie 8 objektov v meste v celkovej hodnote 55 000 €.
V prípade, ak sa všetky tieto dokumentácie podarí v priebehu roka 2016 zrealizovať, mesto
si vytvorí pozitívnu východiskovú situáciu a bude dokumentačne pripravené uchádzať
sa o externé zdroje financovania na realizáciu výstavby, prestavby či rekonštrukcie daných
objektov.
Aj napriek tomu, že kapitálové výdavky presahujú kapitálové príjmy, nemá tento stav
negatívny dopad na celkový rozpočet. Daný schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu.

Finančné operácie
V rámci príjmových finančných operácií mesta sa žiada spomenúť, že v roku 2016 sa nepočíta
s využitím prostriedkov z predchádzajúcich rokov (rezervný fond a ostatné fondy mesta)
a rovnako nie je naplánované získanie zdrojov z bankových úverov, čo možno vnímať
pozitívne v tom význame, že mesto má medzi svojimi záväzkami aj komerčné úvery i úvery
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré musí v horizonte najbližších desiatok rokov splácať.
Príjmové finančné operácie nie sú pre rok 2016 rozpočtované.

V návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií sú uvedené splátky úverov (Splácanie
tuzemskej istiny). Výdavky v súvislosti bankovými úvermi:
• úver „Poliklinika (1 000 000 €)“, - splátka ročne 107 136 €
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• úver „Materské školy“ (160 000 €), - splátka ročne 22 272 €
• úver „Rekonštrukcia NP a MsÚ“ (250 000 €). splátka ročne 43 536 €
Z ostatných úverov ide o úvery zo ŠFRB:
• úver ŠFRB 31 b.j. - splátka ročne 20 586 €
• úver ŠFRB 61 b.j. splátka ročne 24 143 €
Hospodársky výsledok finančných operácií je naplánovaný ako schodkový, v celkovej sume
– 217 673 €, ktorý je plánované kryť prebytkami z bežného rozpočtu.
Vo viacročnom návrhu rozpočtu sú výdavkové finančné operácie, t.j. splátky existujúcich
úverov, navrhované v zmysle už uzatvorených úverových zmlúv.
Pri využívaní úverového financovania potrieb mesta prízvukujeme potrebu hľadať optimálny
variant alebo model tak, aby prijatý úver vo vzťahu k výsledku, efektu alebo dopadu
financovaného opatrenia alebo aktivity bol pre obyvateľov ale zároveň pre finančnú kondíciu
mesta v budúcnosti (vo význame cash-flow) čo najracionálnejší a najefektívnejší.

D.) Výsledok hospodárenia
Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2016 vrátane finančných operácií je zostavený ako
prebytkový (296 564 €), čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10
ods. 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok je vo výške 672 912 €,
kapitálový rozpočet ako schodkový. Plánovaný schodok je vo výške -158 675 €. Schodok
kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií bude krytý z prebytku bežného
rozpočtu.
Celkovo sa uvažuje, že hospodárenie mesta bude prebytkové. Predpokladá sa prebytok
vo výške 296 564 €.
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