Rozpočet na roky 2008 – 2010 – komentár
Rozpočet na roky 2008 – 2010 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na
zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 – 2010. Rozpočet sa zostavuje na
trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2008, pričom rozpočet na
nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom
roku.
V zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a následne Nariadením vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov je pre obce
určený výnos dane platenej fyzickými osobami v príslušnom rozpočtovom roku vo výške
70,3%. Nariadenie vlády je súčasťou komplexu legislatívnych noriem, podľa ktorých sa
realizuje systém financovania originálnych kompetencií obcí a VUC. Predmetom novely
nariadenia vlády č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane s účinnosťou od 01.01.2008 je
zahrnutie do mechanizmu rozdeľovania celoštátneho výnosu dane z príjmov fyzických osôb
cirkevné a súkromné základné umelecké školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia,
ktoré boli do roku 2006 financované z MŠ SR a v roku 2007 z účelovej dotácie z kapitoly
Všeobecná pokladničná správa. V novele nariadenia vlády sa ďalej premieta zmena
koeficientu nadmorskej výšky obcí v súlade s aktualizovaným registrom ich nadmorskej
výšky.
Prvý pracovný návrh rozpočtu na roky 2008-2010 tvoril súhrn všetkých požiadaviek
jednotlivých referátov. Príjmová časť rozpočtu je vo väčšine položiek ponechaná na úrovni
roku 2007, nakoľko v súčasnom období nie sú známe východiská štátneho rozpočtu.
Vo výdavkovej časti sú v jednotlivých položkách zohľadnené nárasty cien a tiež nárast
miezd. V oddieloch sú zahrnuté všetky požadované investičné akcie, rekonštrukcie a opravy
Príjmy predstavujú čiastku:
124 580 tis.Sk
Výdavky prestavujú čiastku:
149 230 tis.Sk
Rozdiel predstavuje čiastku: -24 650 tis.Sk
Druhý pracovný návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010 bol po prerokovaní s jednotlivými
referátmi MsÚ a na základe pripomienok upravený tak, aby sa znížil rozdiel medzi príjmami
a výdavkami a postupne sa dospelo k vyrovnanému rozpočtu. V príjmovej časti bola upravená
položka výnosu dane na základe dostupných informácii z predloženého návrhu štátneho
rozpočtu, ktorý predpokladá zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre obce. Ostatné
daňové príjmy sú ponechané na úrovni roku 2007, nakoľko nie je predpoklad zmeny
miestných daní a poplatkov. Nedaňové príjmy sú upravené na úroveň upraveného rozpočtu
roku 2007.
Výdavková časť bola upravená nasledovne:
Bežné výdavky sú upravené na úroveň upraveného rozpočtu roku 2007 a na základe
dosiahnutej skutočnosti za I.-III. štvrťrok 2007. Položka opravy budov je znížená na objem
finančných prostriedkov potrebných len na nevyhnutné opravy prípadné havárie.
Na základe pracovných rokovaní boli spresňované aj investície.
Finančné prostriedky pridelené z podielu dane na školstvo budú následne prepočítané podľa
počtu detí v jednotlivých zariadeniach a upravené koeficientom.
Príjmy predstavujú čiastku:
130 390 tis.Sk
Výdavky predstavujú čiastku 135 430 tis. Sk
Rozdiel predstavuje čiastku: -5 040 tis.Sk

-2Na základe ďalších rokovaní je návrh rozpočtu spracovaný ako vyrovnaný.
Príjmová časť bola upravená vo výnose dane, kde bude zvýšený objem finančných
prostriedkov na základe zmeny zákona č. 668/2004 a následne Nariadenia vlády
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov, ostatné oddiely sú ponechané na úrovni roku 2007. Do
rozpočtu sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií ( originálne kompetencie),
ktoré sú premietnuté aj vo výdavkoch.
Výdavková časť rozpočtu vo väčšine položiek bola ponechaná na úrovni upraveného
rozpočtu roku 2007. Upravený bol oddiel školstvo, kde na základe dostupných informácii bol
prepočítaný podiel výdavkov na originálne kompetencie.
V kapitálových výdavkoch boli ponechané nasledovné investičné akcie:
- zakúpenie kopírky na MsÚ
- pracovné stroje – nákup kosačiek
- kamerový systém – dokúpenie ďalších kamier
- vybudovanie samostatnej kotolne na ZŠ H.Zelinovej
- majetkové vysporiadanie pozemkov so ŽSR a SPF
- projekty – verejné osvetlenie
- rekonštrukcia cient a chodníkov ( Komorova, Kmeťova chodníky, parkovacie miesta)
- detské ihrisko
- rekonštrukcia centra mesta ( úver)
- územno-plánovacia dokumentácia ( zóna)
- rekonštrukcia ihriska-trávnik ( pri tejto investícií je potrebné najskôr doriešiť
financovanie prevádzkových nákladov v ďalšom období)
- rekonštrukcia kúpaliska ( nové čerpadlá, výmena filtračných náplní, automat na
úpravu vody)
- zakúpenie informačného systému – archivačný systém miest zosnulých
- vybudovanie športoviska
- modernizácia prevádzkového zariadenia v ŠJ MŠ

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 145 000 tis.Sk
Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 04.12.2007.
Prípadné pripomienky občanov budú riešené priamo na rokovaní MsZ dňa 18.12.2007.
Návrh na uznesenie:
MsZ doporučuje schváliť rozpočet na rok 2008.
MsZ schvaľuje rozpočet na rok 2008.

Vrútky, 30.11.2007
Spracoval: Ing. Komínová

