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Dôvodová správa 
 
 
Predkladáme návrh východiskových ukazovateľov návrhu rozpočtu na rok 2014 podľa 

jednotlivých rozpočtových kapitol. Medzi východiskové ukazovatele patria návrhy príjmovej 
časti bežného rozpočtu, požiadavky správcov rozpočtových kapitol a návrh limitov výdavkov 
pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. 
 

V príjmovej časti rozpočtu - daňové príjmy mesta za daň z nehnuteľností (DzN) je 
rozpočtovaný príjem s navýšením dane z nehnuteľností v priemere o 15% oproti roku 2013.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je rozpočtovaný bez 
navýšenia poplatku u fyzických osôb (17 Eur/osoba/rok), u právnických osôb je zapracovaný 
príjem vo zvýšenej výške sadzby poplatku pri množstvovom zbere za 1 liter podľa 
jednotlivých typov zberných nádob v priemere o 20%. Pri spracovaní daňových príjmov 
mesta z miestnych daní a poplatkov sa vychádzalo z predložených návrhov sadzieb daní 
a miestneho poplatku v Dodatku č. 1 k VZN o dani z nehnuteľností a v Dodatku č. 1 k VZN 
o miestnom poplatku za KO. 

V prípade neschválenia predložených návrhov na zvýšenie miestnych daní a 
poplatkov, resp. v inej výške ako je navrhovaná, bude predpokladaný príjem mesta nižší až 
o 100.000 Eur a následne bude potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie vyrovnanosti 
výdavkov rozpočtu. 

 
Predložený návrh limitov výdavkov je zostavený na základe predbežného 

(pracovného návrhu) rozpočtu tak, že spĺňa zákonné požiadavky Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj Ústavného zákona č. 493/2011 
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý ukladá obciam povinnosť zostaviť rozpočet na 
nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu 
predchádzajúceho rozpočtového roka. Uvedené platí za podmienky, ak výška verejného dlhu 
dosiahne 55% podielu na hrubom domácom produkte. Vláda SR očakáva, že verejný dlh 
v roku 2014 prekročí hranicu 55%, čo z hľadiska Ústavného zákona ukladá obciam pri 
zostavovaní rozpočtu vyššie uvedenú podmienku: 

Výdavky rozpočtu na rok 2013 - 4 752 939 Eur 
Výdavky rozpočtu na rok 2014 - 4 752 940 Eur 
 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú predložené rozpočtové požiadavky všetkých 

správcov rozpočtových kapitol vrátane príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (základné školy, školské kluby detí pri ZŠ, školské 
jedálne pri ZŠ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ DonBosca), školských zariadení bez právnej 
subjektivity (materské školy, školské jedálne pri MŠ, Centrum voľného času) a výdavky na 
sociálne služby v zariadeniach Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS), 
opatrovateľskej služby (DOS) a prevádzky Denného centra (bývalý Klub dôchodcov). 

Na základe predložených požiadaviek, skutočných výdavkov k 30.9.2013 
a možnostiam pokryť výdavky všetkých kapitol, bol spracovaný návrh limitov rozpočtových 
výdavkov na rok 2014. Po schválení limitov, budú tieto podkladom k spracovaniu 
podrobného rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, ako aj programového 
rozpočtu. 

 
Predložený návrh limitov výdavkov obsahuje iba bežné výdavky. 
 
 



              

Výdavkový kapitálový rozpočet bude zostavený v prípade: 
1. Kapitálového príjmu – zatiaľ nie je predložený žiaden návrh na odpredaj majetku mesta, 

ktorý by mohol predpokladať kapitálový príjem. V prípade návrhu na odpredaj majetku, 
tento musí byť schválený MsZ a až následne bude zapracovaný do návrhu rozpočtu alebo 
do zmeny schváleného rozpočtu. 

2.  Z úverových zdrojov – zatiaľ nevyčerpaných k 30.9.2013 je 45.095,61 eur s účelovým určením 
na školy a školské zariadenia 

3. Použitia  fondov mesta: 

a) rezervný fond  - stav k 31.12.2013 .................... 15.855,50 €,  

b) fond rozvoja bývania -  stav k 31.12.2013 ........   1.753,31 €. 

Z bežných príjmov mesta – možnosť kryť výdavky kapitálového rozpočtu z prebytku bežného 
rozpočtu, čo je veľmi nízky predpoklad. Túto možnosť budeme vedieť posúdiť po zostavení 
celého bežného rozpočtu a vykrytia všetkých nevyhnutných výdavkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 
Uznesenie č. /2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014 
b e r i e     n a   v e d o m i  e 

a) návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2014 

b) východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2014 a limity výdavkov pre 
jednotlivé rozpočtové kapitoly podľa predloženého návrhu 

 

V Zlatých Moravciach dňa 07.11.2013 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 
 


