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A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Východiskom pri spracovaní odborného stanoviska bolo posúdenie predloženého návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2017- 2018 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 (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.
Je v súlade so zmenami v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené 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 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018 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 2013, 2014 a 2015 s návrhom na roky 2016, 2017 a 2018 .
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 2016
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok
2018.
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 2016 - 2018 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 2016 - 2018 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 2016- 2018 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
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").

ROZPOČET CELKOM:
Názov

Návrh 2016

Návrh 2017

Návrh 2018

Príjmy
7 936 667

5 806 551

5 847 319

7 936 667

5 806 577

5 847 319

Výdavky
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Na pripomienkovanie a schválenie je predložený návrh programového rozpočtu mesta
Sečovce na roky 2016 – 2018 a návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016 zo dňa 6.11.2015,
ktorý je zverejnený dňom 09.11.2015 v nasledovnom vyjadrení:

Bežný rozpočet
Názov
Bežné príjmy

Návrh 2016

Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2018

5 835 969

5 712 112

5 753 730

85 212

85 606

84 756

5 921 181

5 797 718

5 838 486

2 517 975

2 499 174

2 486 269

2 856 715

2 859 154

2 968 034

5 374 690

5 358 328

5 454 303

Bežné príjmy rozpočtových
organizácii (školy)
Spolu

Návrh 2017

Kapitálový rozpočet
Názov

Návrh 2016

Kapitálové príjmy

8 833

8 833

0

0

0

878 695

8 833

8 833

2 106 332

67 888

67 888

0

0

0

2 106 332

67 888

67 888

Spolu

Kapitálové výdavky
rozpočtových organizácii (RO)
Spolu

Návrh 2018

878 695

Kapitálové príjmy
rozpočtových organizácii (RO)

Kapitálové výdavky

Návrh 2017
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Finančné operácie
Názov

Návrh 2016

Príjmové fin. operácie

Návrh 2018

1 136 791

0

0

0

0

0

1 136 791

0

0

455 645

380 361

325 128

0

0

0

455 645

380 361

325 128

Príjmové fin. operácie RO
Spolu

Návrh 2017

Výdavkové fin. operácie
Výdavkové fin. operácie RO
Spolu

ROZPOČET CELKOM PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ :
Názov

Návrh 2016

Návrh 2017

Návrh 2018

Príjmy
7 936 667

5 806 551

5 847 319

7 936 667

5 806 577

5 847 319

Výdavky

ROZPOČET PRÍJMOV
Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

5 626 235,10
5 506 146,47
120 088,63

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Návrh rozpočtu na rok 2016 vychádza z návrhu rozpočtu na rok 2014, 2015 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 2 733 537 €
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Najväčší podiel na daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve
zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
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 2016 vo
výške 2 733 537,- €, čo na úrovni predpokladaných príjmov za rok 2015.
Predpokladané výnosy dane na rok 2016 sú reálne postavené, je samozrejmé že úprava je
možná kedykoľvek v priebehu plnenia počas celého roka. V návrhu na ďalšie roky 2017 a
2018 je predpokladaný mierny nárast 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 2016 mesto Sečovce navrhuje rozpočet u daní z nehnuteľností mierne
navýšiť oproti roku 2015 na sumu 154 595 € .
Dane za špecifické služby sú na úrovni predchádzajúcich rokov , vo výške 105 277 €.
Z toho príjem za komunálne a drobné stavebné odpady v roku 2015 bol naplánovaný na
sumu 99 603 € a podľa očakávanej skutočnosti za rok 2015 je v tejto sume naplánovaný aj
na rok 2016.
Nedaňové príjmy
Mesto Sečovce odhaduje v roku 2016 nedaňové príjmy vo výške 633 893 € , čoho
najväčšiu časť tvorí príjem z prenájmu majetku mesta vo výške 479 881 € , kde je
navýšenie oproti rozpočtu roku 2015 cca o 90 000 €., kde sa vychádza z pozitívneho vývoja
plnenia rozpočtového roka 2015 ,kde došlo k 100 % plneniu už na začiatku druhého polroka
rozpočtového roku 2015.
Sem patria aj granty a to v podobe refundácie oprávnených nákladov na Dom seniorov vo
výške 130 084 €.
Príjmy školstvo
Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje návrh rozpočtov normatívnych
a nenormatívnych príspevkov v príjmoch škôl, ako rozpočtových organizácií, ktorých je
mesto zriaďovateľom. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2016 sú včlenené
príspevky do príjmov jednotlivých škôl, ktoré sú zároveň výdavkovou časťou rozpočtu
mesta, nakoľko prenesený výkon štátnej správy predstavuje len transfer týchto
financií mestom. Po spresnení skutočného príspevku štátu je však potrebné rozpočet
mesta doplniť aj o reálne rozpočty príjmov a výdavkov jednotlivých škôl, ako
rozpočtových organizácií v zmysle § 4, ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.
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V roku 2016 sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií navrhované vo výške 85 212 €.
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
Vlastné kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktivít sú naplánované vo výške 8833 €.
Tak isto sa počíta s prostriedkami ktoré sú poskytované b, ale ten po úprave počíta s príjmom
len na úrovni 4000 € , za pozemky vo výške 21 604 € . Ku kapitálovým príjmom patria aj
granty vo forme príjmov zo štátneho rozpočtu- ŠFRB a MDVaRR na obstaranie
nízkoštandartných bytov vo výške 434 912 € a 434 950 € k obstaraniu nájomných bytov
a technickej vybavenosti – výstavba bytov Blatná ulica.
Finančné operácie
V roku 2016 je rozpočtovaná prijímová časť vo výške 1 136 791 € ktoré sú zložené z úveru
zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov vo výške 993 291 € a z rezervného fondu mesta vo
výške 130 000 € a ostatných fondov vo výške 13 500 €.

ROZPOČET VÝDAVKOV
Hospodárenie mesta
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2014
5 599 752,82
2 979 161,75
2 620 591,07

V rámci rozpočtu sú predpokladané bežné výdavky vo výške 5 374 690 € , z toho bežné
výdavky mesta vo výške 2 517 975 € a bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške
2 856 715 €.
Tento návrh rozpočtu bežných výdavkov je vyšší v porovnaní z rokom 2015 cca o 90 000 € ,
je ale na úrovni skutočného čerpania v roku 2014 a jeho navýšenie je rovnomerne rozpísané
na jednotlivé položky výdavkovej časti rozpočtu.
Rizikovým sa javia rozpočtované výdavky na cestnú dopravu v časti všeobecný materiál
a oprava a údržba , kde sú finančné zdroje ponížené o vyše 30 000 € oproti roku 2015.
Majetok mesta a hlavne budovy sú v stave kde je nutná bežná oprava a tak isto pre miestne
komunikácie tento zdroj prímov pravdepodobne nebude postačovať ak sa nenájdu iné zdroje
financovania. Obdobným rizikom je aj zabezpečenie zimnej údržby .
Na položke štúdie , posudky a expertízy by tiež bolo vhodné navýšiť objem financií, pretože
v roku 2016 začínajú projekty nového programového obdobia a v prípade záujmu a účasti
pri výzvach na jednotlivé projekty z EÚ sú často súčasťou predkladaných materiálov
k jednotlivým projektom aj štúdie, alebo odborné posudky, ktoré je potrebné vypracovať.
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Výdavky školstvo
Výdavky na školstvo v celkovej výške 2 856 715 € pre jednotlivé školské zariadenia a to:
Normatívne výdavky – 1594 547 €
Nenormatívne výdavky – 102 387 €
Originálne kompetencie – 1 017 741 €
Hmotná núdza – 53 708 €
Príjmy do výdavkov škôl – 85 212 € z toho -príjem MŠ Nova - 4 080 €
Mimoškolská činnosť CVČ – 3 120 €
Školy a školské zariadenia si v rámci normatívnych , nenormatívnych výdavkov – čiže v rámci
originálnych kompetencií a transferu prijímov 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.

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky mesto rozpočtuje vo výške 2 106 332,- € nasledovne :
Najvyššou položkou je rozvoj bývania a to :
nákup budov a ich častí vo výške 1 323 063 € na obstaranie nájomných bytov na ul. Blatná
nákup budov a ich častí vo výške 626 957 € na obstaranie nájomných bytov nižšieho
štandardu na ul. Nova
Táto odvetvová klasifikácia sa bude realizovať za pomoci finančných operácií ( úver ŠFRB) .
Náklady na verejné osvetlenie – 67 888 €
Rekoštrukcia stavieb – 7000 € a výstavba cestných komunikácií, chodníkov , kde sú
navrhnuté zdroje vo výške 81 424 €.
Finančné operácie

Záväzky
Mesta Sečovce
Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

Stav
k 31.12.2012
1 284 936,59
3 447 329,65

Stav
k 31.12.2013
2 771 600,91
3 329 196,44

Stav
k 31.12.2014
707 716,87
3 449 612,20

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.
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Vývoj výdavkov na finančné operácie.
Sú navrhnuté v rozpočte na rok 2016 vo výške 455 645 € na :
tuzemských krátkodobých úverov vo výške 145 388 €
tuzemských dlhodobých úverov vo výške 170 959 €
ostatné úvery a finančné výpomoci vo výške 137 507 €
splácanie finančného prenájmu 1 791 €

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 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2018 je aj
programový rozpočet mesta Sečovce na roky 2016, 2017 a 2018.
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 a 32 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov
s rozpočtom na rok 2016 uvedeným v tabuľke:
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

9450 €
186 800 €
348 398 €
4 200 €
268 317 €
495 569 €
98 485 €
50 000 €
2 205 394 €
300 658 €
1 112 681 €

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 – 2018 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.
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ZÁVER
Návrh rozpočtu mesta Sečovce na rok 2016a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 –
2018 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 2016, 2017 a 2018 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, výdavkov rozpočtu, t.j. na kvalitnom odhade budúcich
potrieb, ako kapitálových (investičných), tak bežných (neinvestičných) súvisiacich zo
zabezpečením fungovania samosprávy. Bežné potreby sú zväčša z dlhodobého hľadiska
stabilné s tendenciou mierneho rastu, sú to najmä obligatórne výdavky vyplývajúce zo
zákona, výdavkov na financovanie nových potrieb, najmä s ohľadom na plánovaný
ekonomický a sociálny rozvoj predmetného územia vyplývajúci z volebných programov.
Rozpočet obce je významným finančný plánom, podľa ktorého obec počas roka hospodári.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 09.11.2015, 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
2016

schváliť
a

návrh viacročného rozpočtu mesta Sečovce na roky 2017 – 2018

zobrať na vedomie.
V Sečovciach, dňa 27.11.2015

JUDr. Radovan Wawrek
hlavný kontrolór mesta
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