M e s t o

S e č o v c e

Bod č. 4 : Programový rozpočet mesta Sečovce na roky 2019, 2020, 2021
Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát – primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Litvák, CSc. – prednosta úradu
Prerokované na zasadnutiach komisií: finančnej; výstavby; komisii sociálnych vecí a
komisii kultúry, školstva a športu

Návrh uznesenia na zastupiteľstvo dňa: 24.1.2019

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 24.1.2019
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet mesta Sečovce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov v príjmovej
a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 10 861 255 € podľa zverejneného znenia
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta na roky 2020, 2021 vrátane programov a podprogramov :
• rozpočet mesta Sečovce na rok 2020
v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 9 339 852 €
• rozpočet mesta Sečovce na rok 2021
v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 9 621 976 €
C/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a k návrhu viacročného
rozpočtu mesta Sečovce na roky 2020- 2021
D/ schvaľuje
použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2019 na splátky bankových úverov dlhodobých
100 000 €
E/ schvaľuje
použitie fondu opráv v rozpočte roku 2019 na údržbu a opravy v bytových domoch na ul.
Okružnej v sume 40 000 €

F/ schvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 5% v príjmovej a výdavkovej časti v
priebehu celého rozpočtového roka, pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu
Dôvodová správa:
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v rozpočtovom roku, ktorým sa
riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov
a výdavkov rozpočtových organizácii. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto
realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, t.j. programový rozpočet.
Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v dvoch častiach. Prvá časť je programový rozpočet,
kde prioritou rozpočtu sú – programy , podprogramy, zámery a ciele, ktoré za vynaložené
prostriedky chceme dosiahnuť. Druhá časť je finančný rozpočet , kde prioritou sú finančné
objemy a triedenie príjmov a výdavkov podľa jednotnej klasifikácie.
Rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným je rozpočet na rok 2019,
pričom rozpočet na nasledujúce dva roky je orientačný.
Predkladaný rozpočet obsahuje v súlade s Ústavným zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti návrh na roky 2019,2020,2021, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka
a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
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