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A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Východiskom pri spracovaní odborného stanoviska bolo posúdenie predloženého návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2020- 2021 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 (ďalej
len „návrh rozpočtu") z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti podľa platnej legislatívy:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia zákonov:
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
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s
§ 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta
(ďalej len VZN) o miestnych daniach a VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v
znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2019 až 2021 č. MF/010302/2018-411
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 je vydaná
v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s prílohou č.1.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie , ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Je v súlade so zmenami v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedenými vo
vyhláške č. 257/2014 Z.z.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
V zmysle článku 9 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti sú
subjekty verejnej správy (ktorých súčasťou sú aj obce a mestá), za účelom dodržania
dlhodobej udržateľnosti hospodárenia Slovenskej republiky, posilnenia transparentnosti
a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a podporenia dlhodobej
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a
sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami, od roku 2013
povinné zostavovať rozpočet v členení :
- skutočné čerpanie rozpočtu za predchádzajúce 2 roky,
- schválený rozpočet bežného roka,
- očakávaná skutočnosť bežného roka
- a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky,
pričom takto je spracovaný aj predložený návrh rozpočtu.
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021
je zostavený ako vyrovnaný a je nastavený do výšky očakávaných zdrojov mesta. Aj v roku 2019
musí mesto kvôli zabezpečeniu vyrovnanej bilancie príjmov a výdavkov, rozpočtovať tak aby bol
dostatok zdrojov na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania a tiež z dôvodu
zabezpečenia vlastných investičných rozvojových programov. V posledných rokoch je tomuto cieľu
priaznivo naklonený vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho
rozpočtu.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a podprogramov. V návrhu programového rozpočtu je rozpočtovaných 11 programov, ktoré
obsahujú 42 podprogramov slúžiac k plneniu zámeru jednotlivých programov.
C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky
obce je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení
podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2019
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje RP podľa písmena b) – rok 2021.
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Pričom podľa ods. 3 tohto zákona príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b)
a c) nie sú záväzné. ( roky 2020, 2021)
Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový
rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 4 definuje postavenie a obsah
rozpočtu obce ako základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet
obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám,
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. Rozpočet obce zahŕňa aj
finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce ako:
a) podiely na daniach v správe štátu,
b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
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.
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu
obce (ďalej len "program obce").
E. ROZPOČET - NÁVRH
Na pripomienkovanie a schválenie je predložený návrh programového rozpočtu mesta Sečovce
na roky 2019 - 2021 a návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019 zo dňa 4.12.2018, ktorý bol
zverejnený dňom 4.12.2018.

Bežný rozpočet
Názov
Bežné príjmy

Návrh 2019
8 217 058
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Návrh 2020
8 597 256

Návrh 2021
8 950 576

Bežné príjmy rozpočtových
organizácii (školy)

265 631

246 400

246 400

8 482 689

8 843 656

9 196 976

Bežné výdavky

4 265 101

4 114 908

4 113 300

Bežné výdavky
rozpočtových organizácii
(školy)

4 037 522

4 323 139

4 546 870

8 302 623

8 438 047

8 660 170

Spolu

Spolu

Kapitálový rozpočet
Názov
Kapitálové príjmy

Návrh 2019

Návrh 2020

Návrh 2021

2 038 566

425 000

425 000

2 038 566
2 165 994

425 000
525 000

425 000
585 000

21 000
2 186 994

0
525 000

0
585 000

Kapitálové príjmy
rozpočtových organizácii (RO)
Spolu
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
rozpočtových organizácii (RO)
Spolu

Finančné operácie
Názov

Návrh 2019

Príjmové fin. operácie
Príjmové fin. operácie RO
Spolu
Výdavkové fin. operácie
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Návrh 2020

Návrh 2021

340 000

71 196

0

0

340 000

71 196

371 638

376 805

376 806

Výdavkové fin. operácie RO
Spolu

0

0

0

371 638

376 805

376 806

ROZPOČET CELKOM PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ :
Názov

Návrh 2019

Príjmy
Výdavky

Návrh 2020

Návrh 2021

10 861 255

9 339 852

9 621 976

10 861 255

9 339 852

9 621 976

ROZPOČET PRÍJMOV
Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2017
7 177 006,24
6 898 455,62
278 550,62

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza z návrhu rozpočtu na rok 2017, 2018 a vývoja
hospodárenia mesta Sečovce v predchádzajúcich sledovaných rokoch, ako aj z vývoja
očakávaných výnosov dane z príjmov.
Daňové príjmy
Tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu samosprávy predpoklad daňových
príjmov čiže podielu na výnosoch daní v správe štátu a zo schválených finančných vzťahov
štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv je vo výške 3 895 482 €
Najväčší podiel na daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve
zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve.
V zmysle zákona 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 v návrhu
rozpočtu mesta Sečovce sa predpokladal príjem za výnos podielových daní na rok 2019 vo
výške 3 895 482 €, čo je o 375 150 € viac ako predpokladaný príjem za rok 2018.
Predpokladá sa nárast prostriedkov na originálne kompetencie pre školstvo z dôvodu
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zohľadnenia stravovania v školských jedálňach pre školopovinné deti a j deti v poslednom
ročníku materskej školy zdarma ako aj vyšší výber daní.
Predpokladané výnosy dane na rok 2019 sú reálne postavené, je samozrejmé že úprava je
možná kedykoľvek v priebehu plnenia počas celého roka. V návrhu na ďalšie roky 2020 a 2021
je predpokladaný nárast výnosov dane vo výške necelých 150 000 €.
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň
z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov. Na rok 2019 mesto Sečovce navrhuje rozpočet u daní z nehnuteľností
v sume 158 290 € , čo je reálny predpoklad vychádzajúci z roku 2018 stanovený daňovými
výmermi.
Dane za tovary a špecifické služby sú vo výške 125 642 €, z čoho najvyššiu položku
predstavuje príjem dane za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 120 196 €.
Nedaňové príjmy
Sem patria príjmy z vlastníctva naplánované na finančný objem 658 712 €, hlavne príjem
z prenájmu majetku mesta a to budov, pozemkov a technických zariadení vo výške 504 059 €.
Patrí sem aj príjem za predaj služieb výške 95 553 €.
Tuzemské granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy , dotácie a príspevky v sume
3 378 932 €
Príjmy školstvo
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje návrh rozpočtov normatívnych
a nenormatívnych príspevkov v príjmoch škôl, ako rozpočtových organizácií, ktorých je
mesto zriaďovateľom. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2019 sú včlenené
príspevky do príjmov jednotlivých škôl, ktoré sú zároveň výdavkovou časťou rozpočtu
mesta.
V roku 2019 sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií navrhované vo výške 265 631 €.
Patria sem príjmy s prenájmu budov a nebytových priestorov, za predaj tovarov a služieb,
poplatky za školné a iné príjmy pri školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou.
Finančné prostriedky prijaté za úhradu stravovania detí materských škôl a žiakov základných
škôl sa rozpočtujú do príjmovej časti rozpočtu škôl.
Kapitálové príjmy
Medzi ďalšie príjmy patrí aj kapitálový príjem naplánovaný vo výške 192 488 € za prevod
vlastníctva majetku mesta .
Ku kapitálovým príjmom patria aj granty transfery vo forme príjmov 1 846 078 € v prípade že
všetky žiadosti o granty budú úspešné.
Finančné operácie
V roku 2019 je rozpočtovaná príjmová časť vo výške 340 000 € a to z rezervného fondu
mesta 100 000 € , bankové úvery vo výške 200 000 € a 40 000 € je prevod
z predchádzajúceho roku.
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ROZPOČET VÝDAVKOV
V rámci rozpočtu sú predpokladané bežné výdavky vo výške 8 302 623 € , z toho bežné
výdavky mesta vo výške 4 265 101 € a bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške
4 037 522 €.
Bežné výdavky na prevádzku a energie sú v rozpočte na s miernym navýšením úrovne
minulého roku.
Pri mzdách sa počíta s valorizáciou platov vo verejnej správe o 10 % a odmenami na
základe novely zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Na opravu mestských komunikácií - výtlkov je vyčlenených 20 000 €, č čo je oproti minulému
obdobiu oveľa menej. Je potrebné komplexné riešenie opravy a rekonštrukcie miestnych
komunikácii s financovaním z vlastných a cudzích zdrojov.
Pri občianskej vybavenosti v sume 317 000 € sú vyčlenené prostriedky na energie 99 000 €,
služby 97 000 € , nájomné 19 000 €, ostatné prostriedky sú na údržbu a opravy striech, okien,
dverí , stúpačiek na bytových a nebytových priestoroch, čo je vnímané ako starostlivosť
o majetok mesta a služba občanovi - pri skvalitnení bývania v našich nájomných bytoch.
Výdavky školstvo
Výdavky na školstvo v celkovej výške 4 037 522 € pre jednotlivé školské zariadenia .
Školy a školské zariadenia si v rámci normatívnych , nenormatívnych výdavkov - čiže v rámci
originálnych kompetencií a transferu príjmov cez zriaďovateľa, ktorým je mesto ,tvoria vlastné
rozpočty ako samostatne hospodáriace subjekty s právnou subjektivitou , kde sú narozpočtované
výdavky na základe predchádzajúcich ročných rozpočtov , úpravy finančných nárokov na základe
zmeny legislatívy a ďalšie výdavky vychádzajúce z prevádzkovania škôl a školských zariadení.
Na MŠ Jarná sú narozpočtované kapitálové výdavky vo výške 10 000 € a na ŠJ pri ZŠ Obchodná sú
narozpočtované kapitálové výdavky vo výške 11 000 € súvisiace s prípravou na novú legislatívu
týkajúcu sa stravovania.

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky zhodnocujú majetok mesta , vytvárajú nové hodnoty investičného
charakteru , ktoré slúžia k rozvoju mesta , k zlepšeniu životných podmienok a kultúrnosti
života občanov mesta.
Kapitálové výdavky mesto rozpočtuje vo výške 2 165 994,- € na tieto investičné a kapitálové
aktivity:
Obstaranie - územný plán
Digitalizácia rozhlasu
MŠ Obchodná- prístavba pavilón. C
Verejné osvetlenie –splátky
Výstavba zberného dvora
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Technické vybavenie ZŠ Obchodná
Projekt CIZ ( poliklinika)
Hangár DHZ výstavba, prístavba
Rekonštrukcia jedálne ZŠ Obchodná

5 000
17 000
437 000
50 916
490 000
148 003
123 075
665 000
30 000
200 000

7

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Jedná sa o investičné akcie hlavne obnovy majetku, projekt zberného dvora a projekt CIZ , a
splátky verejného osvetlenia, ktoré končia v tomto rozpočtovom roku.
Finančné operácie

Záväzky
Mesta Sečovce
Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

Stav
k 31.12.2015
352 500,51

Stav
k 31.12.2016
578 728,27

Stav
k 31.12.2017
543 480,92

3 059 027,86

3 593 128,89

3 671 658,32

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie
súčasťou rozpočtu obce.
Vývoj výdavkov na finančné operácie.
Sú navrhnuté v rozpočte na rok 2019 vo výške 371 638 € na:
splátky bankových dlhodobých úverov vo výške 164 774 €
splátky dlhodobých úverov ŠFRB vo výške 175 231 €
splácanie finančný lízing vozidla 31 633 €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET.
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v § 4 ods.5 ,, Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré
bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len "program obce"), ukladá
samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby
rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených
cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných
zdrojov, ktoré má obec k dispozícii - tzv. programové rozpočtovanie.
Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy
v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do
programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových
prostriedkov.
Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2019, viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2021 je aj
programový rozpočet mesta Sečovce na roky 2019, 2020 a 2021.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a
aktivít. V súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
č. 583/2004 Z.z. pre roky 2019-2021 je rozpočtovaných celkom:
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11 programov a 42 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov
s rozpočtom na rok 2019:
PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA
PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM
PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE
PROGRAM Č. 7: KULTÚRA
PROGRAM Č. 8: ŠPORT
PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY
PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2020 - 2021 v zmysle §9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
sú záväzné.

ZÁVER
Návrh rozpočtu mesta Sečovce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona 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 a zákona
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 bol vypracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kvalita rozpočtu, jeho naplnenie či prípadná výška odchýlok skutočného hospodárenia
oproti schválenému rozpočtu sa odvíja od kvality odhadu príjmov rozpočtu, najmä daňových
príjmov plynúcich z miestnych daní, nedaňových príjmov z vlastníctva a predaja majetku,
podielov na daniach v správe štátu, dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou príjmov sú očakávané príjmy pri úspešnosti
ŽONFP pri jednotlivých projektoch, ako aj očakávaný prebytok hospodárenia za rok 2018 ,
ktorý by sa mal premietnuť do navýšenia finančných prostriedkov rezervného fondu.
Z tohto nárastu príjmov ako aj s predaja kapitálových aktivít sa predpokladá financovanie
výdavkov rozpočtu kapitálových (investičných) projektov. Bežné potreby sú zväčša z
dlhodobého hľadiska stabilné s tendenciou mierneho rastu.
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Rozpočet obce je významným finančný plánom, podľa ktorého obec počas roka hospodári.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 4.12.2018, upravený 27.12.2018, s ďalšou
úpravou 11.1.2019 spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, web stránka mesta sečovce) v
zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

na základe uvedených skutočností

odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Sečovciach predložený návrh rozpočtu na rok
2019

schváliť
a

návrh viacročného rozpočtu mesta Sečovce na roky 2020 – 2021

zobrať na vedomie.
V Sečovciach, dňa 16.1.2019

JUDr. Radovan Wawrek
hlavný kontrolór mesta
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