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A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Východiskom pri spracovaní odborného stanoviska bolo posúdenie predloženého návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 - 2017 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 (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
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 Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411.
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 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.
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 v znení
neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Vzhľadom na zmeny v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené vo vyhláške
č. 257/2014 Z.z. došlo k prečíslovaniu niektorých výdavkov verejnej správy.
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 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 je zostavený
na základe požiadaviek a potrieb mesta Sečovce, ZŠ v Sečovciach, požiadaviek z jednotlivých
komisií a obyvateľov obce.
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 podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich
porovnané ciele z roku 2012, 2013 a 2014 s návrhom na roky 2015, 2016 a 2017.
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 2015,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2016,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok
2017.
Pričom podľa ods. 3 tohto zákona príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b)
a c) nie sú záväzné.
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Viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017 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 2015 - 2017 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.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2015 - 2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie bol pôvodne predložený návrh viacročného rozpočtu mesta Sečovce na roky
2016 – 2017 a návrh rozpočtu na rok 2015 zo dňa 26.11.2014v nasledovnom vyjadrení:
ROZPOČET CELKOM:
Názov

Návrh 2015

Návrh 2016

Návrh 2017

Príjmy
6 937 829

5 430 131

5 471 732

6 937 829

5 430 131

5 471 732

Výdavky

Bežný rozpočet
Názov
Bežné príjmy

Návrh 2015

Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2017

5 321 629

5 243 156

5 287 463

78 157

78 111

78 005

5 399 786

5 321 267

5 365 468

2 384 591

2 341 014

2 340 414

2 622 258

2 687 132

2 726 933

5 006 849

5 028 146

5 067 347

Bežné príjmy rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2016
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Kapitálový rozpočet
Názov

Návrh 2015

Kapitálové príjmy

108 864

106 264

0

0

0

678 477

108 864

106 264

1 407 923

67 888

67 888

0

0

0

1 407 923

67 888

67 888

Spolu

Kapitálové výdavky
rozpočtových organizácii (RO)
Spolu

Návrh 2017

678 477

Kapitálové príjmy
rozpočtových organizácii (RO)

Kapitálové výdavky

Návrh 2016

Finančné operácie
Názov

Návrh 2015

Príjmové fin. operácie

Návrh 2016

Návrh 2017

859 566

0

0

0

0

0

Spolu

859 566

0

0

Výdavkové fin. operácie

523 057

334 097

336 497

0

0

0

523 057

334 097

336 497

Príjmové fin. operácie RO

Výdavkové fin. operácie RO
Spolu

ROZPOČET CELKOM:
Názov

Návrh 2015

Návrh 2016

Návrh 2017

Príjmy
6 937 829

5 430 131

5 471 732

6 937 829

5 430 131

5 471 732

Výdavky
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Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta Sečovce na
roky 2016 – 2017 a návrh rozpočtu na rok 2015 v nasledovnom vyjadrení po úpravách
zo 6.3.2015 :

Bežný rozpočet
Názov
Bežné príjmy

Návrh 2015

Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2017

5 669 475

5 527 890

5 556 771

78 157

78 111

78 005

5 747 632

5 606 001

5 634 776

2 421 199

2 341 014

2 340 414

2 721 475

2 724 247

2 756 004

5 142 674

5 065 261

5 096 418

Bežné príjmy rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2016

Kapitálový rozpočet
Názov

Návrh 2015

Kapitálové príjmy

106 264

0

0

0

475 554

0

0

1 433 527

67 888

67 888

0

0

0

1 433 527

67 888

67 888

Spolu

Kapitálové výdavky
rozpočtových organizácii (RO)
Spolu

Návrh 2017

475 554

Kapitálové príjmy
rozpočtových organizácii (RO)

Kapitálové výdavky

Návrh 2016
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Finančné operácie
Názov

Návrh 2015

Príjmové fin. operácie

Návrh 2016

Návrh 2017

876 072

0

0

0

0

0

Spolu

876 072

0

0

Výdavkové fin. operácie

523 057

472 852

470 470

0

0

0

523 057

472 852

470 470

Príjmové fin. operácie RO

Výdavkové fin. operácie RO
Spolu

ROZPOČET CELKOM PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ :
Názov

Návrh 2015

Návrh 2016

Návrh 2017

Príjmy
7 099 258

5 606 101

5 634 776

7 099 258

5 606 101

5 634

Výdavky

ROZPOČET PRÍJMOV
Vývoj príjmovej časti rozpočtu za rok 2013
Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu

5 378 102,67

z toho : bežné príjmy obce

5 183 583,08

bežné príjmy RO

194 519,59

Návrh rozpočtu na roky 2015 vychádza z návrhu rozpočtu na rok 2013 , 2014 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 vo výške 2 719 701 € a po úprave 2 950 137 €.
Najväčší podiel na daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve
zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
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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 2015 vo
výške 2 439 472,- €, čo je oproti odhadovanému príjmu za rok 2014 viac o cca 150 tis. €, čo
je približne o 7% vyšší príjem.
Predpokladný príjem podľa výsledkov na konci mesiaca február 2015 predpokladá príjem za
výnos podielových daní na rok 2015 vo výške 2 693 140,- €, čo je oproti odhadovanému
príjmu uvedenému v návrhu rozpočtu z 26.11.2014 za rok 2015 viac o 253 668 €, čo je
prenesené do návrhu rozpočtu po úprave zo dňa 6.3.2015.
Predpokladaný príjem na rok 2015 je reálne postavený, je samozrejmé že jeho úprava je
možná kedykoľvek v priebehu plnenia počas celého roka. V návrhu na ďalšie roky 2015 a
2016 je rátané so zachovaním úrovne daňových príjmov.
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. Z týchto príjmov je zabezpečované financovanie
originálnych kompetencií.
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 2015 mesto Sečovce navrhuje rozpočet u daní z nehnuteľností mierne
navýšiť oproti roku 2014 na sumu 150 974 € .
Príjem za komunálne a drobné stavebné odpady v roku 2015 bol naplánovaný na sumu
122 835 € a podľa očakávanej skutočnosti za rok 2014 bol upravený na sumu 99 603 €.
Nedaňové príjmy
Mesto Sečovce odhadovalo v roku 2015 nedaňové príjmy vo výške 502 912 € , po úprave
rozpočtu vo výške 530 997 € , vyššie o 28 085 € a to v položke za príjmy z dobropisov .
Celkovo sa predpokladá nižší príjem oproti roku 2014 cca o 92 000 € z prenájmu a to
z dôvodu predaja nájomných bytov, ako aj predaja majetku mesta a to bytových domov
s nebytovými priestormi.
Príjmy školstvo
V roku 2015 sú narozpočtované vo výške 78 157 €.
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.
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktivít boli v pôvodnom návrhu naplánované vo
výške 228 527 €, ale ten po úprave počíta s príjmom len na úrovni 4000 € , za pozemky vo
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výške 21 604 € . Ku kapitálovým príjmom patria aj granty vo forme príjmov z projektu
regenerácia rómskych sídiel vo výške 13 421 € a
zo štátneho rozpočtu vo výške 1579 € ,na regeneráciu rómskych sídiel a 436 529 €
k obstaraniu nájomných bytov a technickej vybavenosti – výstavba bytov Blatná ulica.
Finančné operácie
V roku 2015 sa predpokladá príjem vo výške 876 072 € a to vo forme úveru zo ŠFRB na
kúpu nájomných bytov na ulici Blatná.
Predpokladaný príjem na rok 2015 je preto možno charakterizovať ako optimistický, pričom
jeho úprava je samozrejme možná kedykoľvek v priebehu plnenia počas celého roka.

ROZPOČET VÝDAVKOV
Skutočnosť k 31.12.2013
5 171 782,80

Hospodárenie mesta
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

2 549 996,42

bežné výdavky RO

2 621 786,38

V rámci bežných výdavkov je oproti pôvodnému návrhu kde boli bežné výdavky vo výške
5 006 849 €, bol rozpočet navýšený na sumu 5 142 674 čo je o 135 825 € viac . Toto
navýšenie je v návrhu rozpočtu v časti bežné výdavky v sume 36 608 € a bežné výdavky RO
sa navýšili o sumu 99 217 €. To sa zobrazilo v bežných výdavkoch v celkovej sume
2 421 199 € v jednotlivých položkách a to spôsobom:
Výdavky verejnej správy vo výške 644 409 €
Na finančnú a rozpočtovú oblasť 11 617 €- (sem sú zahrnuté auditorské služby 6750 € )
Na splátky verejného dlhu – na splácanie úrokov suma 99 561 €
Na všeobecnú pracovnú oblasť – technické služby vo výške 320 524 €
Protipožiarna ochrana 1200 € - (zabezpečenie kamerového systému)
Na cestnú dopravu bude vyčlenených 33 645 € kde došlo k úprave pôvodného návrhu , ktorý
predpokladal výdaje na úrovni 28 792 € . Cesty sú v zlom technickom stave a navýšenie je
dôvodné.
Pri nakladaní z odpadmi je položka 238 503 € oproti pôvodnému návrhu 243 601 € znížená,
nakoľko mesto nebude zabezpečovať niektoré služby pre spádové obce.
Pri životnom prostredí sú výdavky vo výške 18 280 € , táto suma je narozpočtovaná aj na
nasledujúce roky 2016-2017.
Na občiansku vybavenosť 155 500 € , nakoľko boli predané nájomné domy na ul. Bačkovskej
a Nám. Sv. Cyrila a Metóda.
Rekreačné a športové služby počítajú z dotáciou pre šport a kultúru vo výške 15 141 € čo
pokrýva žiadosti ani nie na 50 % .
Kultúrne stredisko , spolu s mestskou knižnicou na efektívnu činnosť počíta s výdavkami vo
výške 84 132 € kde sa oproti pôvodnému návrhu navýšila suma o 1721 €.
Na vydavateľské služby je rozpočet 3845 €.
Na iné spoločenské služby ( náboženské) je výška 12 472 € ktorá bola oproti pôvodnému
návrhu 9692 € navýšená.
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Na inak neklasifikovanú kultúru- podpora kultúrnych podujatí a rekreácia je rozpočet vo
výške 10 800 €.
Predškolská výchova bude čerpať vo výške 89 530 € , kde sa tak isto pôvodný rozpočet
navýšil o 8750 € - jedná sa o MŠ ul. Nová , kde sú zahrnuté náklady na mzdy, odvody
a tovary a služby.
Vzdelávanie všeobecné a špeciálne bude mať rozpočet 12 880 € ( transfer pre stravu detí –
špeciálna škola).
Vzdelávanie nezadefinované 164 777 € .( transfer pre cirkevnú ZUŠ, stravu pre deti
cirkevnej ZŠ.
Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - 99 960 € jedná sa o transfer
pri financovaní centra špeciálno- pedagogického poradenstva .
Vzdelávanie inde neklasifikované 69 355 € jedná sa o prevádzku detských jaslí, ktorú
v plnej výške finančne zabezpečuje mesto.
Náhrady za práceneschopnosť ( choroba) vo výške 39 707 €.
Na sociálne zariadenia ( staroba) 37 216 €.
Rodina a deti transfery jednotlivcom a PO vo výške 50 280 € - riešenie osobitného príjemcu .
Sociálna oblasť a hmotná núdza vo výške 168 165 €.
Výdavky školstvo
Výdavky na školstvo v celkovej výške 2 721 475 € pre jednotlivé školské zariadenia a to:
Normatívne výdavky – 1549 149 €
Z roku 2014 – 14 100 €
Nenormatívne výdavky – 85 560 €
Z roku 2014 – 2406 €
Originálne kompetencie – 926 403 €
Hmotná núdza – 54 500 €
Príjmy do výdavkov škôl – 78 157 €
Projekt ZŠ Komenského - 8 700 €
Mimoškolská činnosť CVČ – 2500 €

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky mesto rozpočtuje vo výške 1 433 527,- € nasledovne :
Najvyššou položkou je rozvoj bývania a to nákup budov a ich častí vo výške 1 323 063 €
Táto odvetvová klasifikácia sa bude realizovať za pomoci finančných operácií ( úver ŠFRB) .
Finančné operácie

Záväzky
Mesta Sečovce
Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

Stav
k 31.12.2010
320 197
3 669 861

Stav
k 31.12.2011
131 566
3 569 605
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Stav
k 31.12.2012
423 969,27
3 426 663,30

Stav
k 31.12.2013
2 297 794,16
3 294 729,72

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 2015 vo výške 523 057 € na :
tuzemských krátkodobých úverov vo výške 145 388 €
tuzemských dlhodobých úverov vo výške 238 870 €
ostatné úvery a finančné výpomoci vo výške 137 136 €
splácanie finančného prenájmu 1 663 €

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 2015, viacročného rozpočtu na roky 2016 až 2017 je aj
programový rozpočet mesta Sečovce na roky 2015, 2016 a 2017.
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 2014-2016 je rozpočtovaných celkom :
11 programov, ktoré predstavujú:
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
a 37 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
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Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 – 2017 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 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 –
2017 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 2015, 2016 a 2017 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.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 28.11.2014 a s úpravami zverejnený 9.3.2015,
spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internet) v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15
dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR 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
2015

schváliť
a

návrh viacročného rozpočtu mesta Sečovce na roky 2016 – 2017

zobrať na vedomie.

V Sečovciach, dňa 18.03.2015

JUDr. Radovan Wawrek
hlavný kontrolór mesta
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