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Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto 

Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 až 2020. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s 

nasledovnými právnymi normami:  

 

• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom 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,  

• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 

• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

• so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov, 

• s opatrením 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. 

 

 

II. Osobitná časť 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 odzrkadľuje potreby 

a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. Mesto 

Stará Turá pre rok 2018 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú 

rozpočtované vo výške 9.138.807 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje 

zvýšený príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby dane 

z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane 

z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2017 rozpočtujeme o 7.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného 

predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane.  

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6.230.033 €, čo je o 488.639 € viac 

ako príjmy schváleného rozpočtu na rok 2017 pred jeho zmenami. V tejto sume sú zahrnuté aj 

finančné prostriedky na nákup potravín pre školské stravovanie (ZŠ, MŠ), čo 

v predchádzajúcich rokoch rozpočet neobsahoval. Túto skutočnosť ukladá novela zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinná od 1.1.2018. Cieľom je  

zabezpečiť, aby súčasťou rozpočtu boli všetky príjmy a výdavky, s ktorými rozpočtová 

organizácia hospodári (v prípade školských jedální sú to aj výdavky na nákup potravín). 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.382.279 €, čo je v porovnaní 

s kapitálovými príjmami na rok 2017 pred zmenami rozpočtu viac o 1.597.375 €.  Príjem 

finančných operácií je navrhnutý v sume 526.495 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia 

schodku kapitálového rozpočtu vo výške  -705.428 €, na ktorý navrhujeme použiť prostriedky 

z rezervného fondu v sume 426.495 €.  
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Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9.138.807 € je rozpočtovaná na bežné výdavky 

vo výške 6.000547 €, suma 3.087.707 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 

50.553 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých 

realizácia je naplánovaná v roku 2018 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 

3.087.707 €, budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, objem ktorých dosahuje 

sumu 2.372.279 € a z vlastných zdrojov vo výške 715.428 €. Navrhovaný rozpočet na rok 

2018 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 229.486 € a v kapitálovom rozpočte 

schodok v sume 705.428 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. 

rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného 

a kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 475.942 €. Navrhujeme, aby schodok 

v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 229.486 € a 

prebytkom finančných operácií v sume 475.942 €, z ktorej suma 426.495 € sú prostriedky z 

účtu rezervného fondu.  

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 Návrh 

programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020 a tento: 

 

 

 
1. schvaľuje rozpočet na rok 2018 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:  

 

Bežné príjmy:                 6 230 033        Bežné výdavky:                       6 000 547 

Kapitálové príjmy:                 2 382 279        Kapitálové výdavky                3 087 707 

Finančné príjmové operácie:     526 495 Finančné výdavkové operácie:         50 533 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                      9 138 807        Výdavky celkom:              9 138 807 

 

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, t.j. rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný.         

 
2. berie na vedomie:  

a. rozpočet na roky 2019 a 2020 vrátane programovej časti 

b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 a 2020. 

 

 
3. ukladá  

             Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou. 

 

 

Zodpovedný:  MsU 

Termín plnenia: 23.12.2017 


