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Dôvodová správa 

 

K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky  2008 – 2010. 
 

Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010 
 
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené vzťahy 

k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj 

obyvateľom žijúcim na tomto území. 

Obce SR sú povinné zo zákona o rozpočtových pravidlách územných samospráv od roku 

2007 zostavovať viacročný rozpočet, t. j. rozpočet na 3 roky , v tomto roku na roky 2008 – 

2010. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, 

v ktorom sú v rámci  pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

najmenej na tri roky . 

Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje ročný rozpočet 

obce.  

Schvaľuje sa rozpočet na roky 2008 - 2010,  záväzný je  prvý rok a ostatné dva nie sú 

záväzné. 

 

Viacročný rozpočet tvoria: 

1. rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 

2. rozpočet obce nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 

3. rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 

2). 

 

Pri príprave rozpočtu na rok 2007 mesto postupovalo podľa týchto právnych predpisov: 

 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

 zákona č. 564//2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve 

 nariadenie vlády SR z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve 

 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady 

 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane a kuratele 

 v týchto zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie 

      príjmov a výdavkov miest. 

 

Ďalej sa zohľadnilo: 

 zo stanovení špecifických cieľov a opatrení, vyplývajúcich  z „Programu  

 hospodárskeho a sociálneho rozvoja“  

 z doporučení , vyplývajúcich zo správy CRA RATING AGENCY, a.s. 

 

Základné body, ktoré boli do  rozpočtu  zapracované: 

Z výnosov daní územnej samosprávy , musí mesto zabezpečiť financovanie svojich 

originálnych pôsobností vrátane všetkých pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov 

štátnej správy na mestá a obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy a tiež 

financovanie neštátnych subjektov. 
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Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2008 sa vychádzalo z výšky výnosu  z príjmov dane 

fyzických osôb vo výške 78.480 tis. Sk.  

 

Rozdelenie výnosu PDFO medzi mesto a prenesené kompetencie: 

 mesto / 54% z PDFO/   ........................................................ 42.215 tis. Sk 

 originálne kompetencie /40% z PDFO/................................ 30.632 tis. Sk z toho: 

bežné výdavky....................   27.513 tis.  Sk (90%)                                                                               

kapitálové výdavky.............     3.119 tis.  Sk ( 10%)-

/z dôvodu transparentnosti , sú tieto prostriedky v bežnom 

rozpočte mesta v príjmovej časti./ 

 neštátne školy a ŠZ /6% z PDFO/......................................... 5.633 tis. Sk 

 

 rozpočet mesta je rozčlenený na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a výdavky 

(ďalej len bežný rozpočet) na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy 

a kapitálové  výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)  a finančné operácie 

 je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 

 v rozpočte sa uvažuje s navýšením dane z nehnuteľnosti a poplatku  za 

komunálny odpad podľa platného VZN 

 do rozpočtu bola zapracovaná valorizácia platov od 1.1.2008 vo  výške 4 %, 

pamätalo sa na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov – zabezpečenie školení, 

čo vedie k racionalizácii práce, zabezpečený je nákup počítačového 

a softwarového vybavenia (ISS) v súvislosti so zavedením eura 

 mzda primátora, hlavného kontrolóra, zástupcu primátora v náväznosti od 

zvýšenie priemerného platu v NH 

 zahrnutá je v ňom prevažná časť výdavkov na zamestnancov chránenej dielne 

/MsPO/, ktorá  je v roku 2008 refundovaná z Úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny iba vo výške 16 tis. Sk 

 zahŕňa výdavky spojené so zabezpečovaním kompetencií obcí a miest pri 

sociálno-právnej ochrane detí a mládeže v zmysle zákona  č. 305/2005 Z.z. 

 obsahuje výdavky spojené s opatrovateľskou službou, vyplývajúce z rastu 

počtu obyvateľov v dôchodkovo veku 

 v návrhu rozpočtu   sú zahrnuté výdavky na pridelenie transferov, ktorých 

celková výška je v sume 632,9tis. Sk /dotácie nie sú rozdelené jednotlivým 

subjektom/ 

 v rozpočte sú všetky ostatné bežné výdavky , ktoré sú potrebné na 

zabezpečenie chodu jednotlivých oddelení a referátov 

 zahrnutá je tiež dlhová služba: 

 v súčasnosti mesto spláca úver od Dexia banka Slovensko vo výške 

27.631.350,- Sk, čerpaný na  výstavbu  bytového domu  42 b. j.   

  nesplatená časť k 31.10.2007  je 19.322.707,- Sk, amortizácia úveru je do 

r.2014 

 výška zábezpeky za úver je 23.443.860,- Sk 

 mesto uvažuje v rozpočte s čerpaním  úveru vo výške 13 miliónov . 

 

Dôležité skutočnosti k rozpočtu: 

 mesto neprevzalo zábezpeku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby 

 mesto Nová Dubnica nevykazuje podnikateľskú činnosť  
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Návrh rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2008 – 2010 
 /všetky údaje v tabuľke sú v tis. Sk/ 

 

 2008 2009 2010 

Bežné príjmy: 140,529.00 145,720.00 153,652.00 

Bežné výdavky: 137,410.00 141,192.00 147,781.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 3,119.00 4,528.00 5,871.00 

    

 2008 2009 2010 

Kapitálové príjmy: 28,430.00 2,596.00 2,910.00 

Kapitálové výdavky: 38,573.00 3,384.00 3,689.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet -10,143.00 -788.00 -779.00 

 

 2008 2009 2010 

Finančné aktíva: 13,000.00 0.00 0.00 

Finančné pasíva: 5,976.00 2,596.00 2,910.00 

Rozdiel medzi A a P 7,024.00 -2,596.00 -2,910.00 

    

 2008 2009 2010 

Príjmy: 181,959.00 148,316.00 156,562.00 

Výdavky: 181,959.00 147,172.00 154,380.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet  0.00 1,144.00 2,182.00 

 

Rok 2008 

Z návrhu rozpočtu  na rok 2008 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorý je vnútorne 

členený na rozpočet mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD,CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov a 

Domova dôchodcov  je  postavený ako vyrovnaný. 

 

Vnútorné členenie: 

 bežný rozpočet je v príjmovej časti 140 529 tis. Sk a vo výdavkovej 137 410 tis. Sk, 

teda prebytkový vo výške 3 119 tis. Sk /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov 

vyčlenených z  PDFO na investície na rekonštrukciu budov právnych subjektov 3 119 

tis. Sk / 

 kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 28 430 tis. Sk a vo výdavkovej                   

38 573 tis. Sk, teda schodkový vo výške – 10 143 tis. Sk, schodok je vykrývaný vo 

výške 3 119 tis. Sk z bežného rozpočtu a vo výške 7 024 tis. Sk z aktív finančných 

operácií 

 finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 13 000 tis. Sk a vo výdavkovej                    

5 976 tis. Sk, teda sú postavené ako prebytkové vo výške 7 024 tis. Sk, fin. 

prostriedky sa použijú na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu  

 

 

Rok 2009 

Z návrhu rozpočtu  na rok 2009 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorého súčasťou 

je rozpočet  mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD,CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov a 

Domova dôchodcov  je  postavený ako prebytkový vo výške 1 144 tis. Sk .  

Vnútorné členenie: 

 bežný rozpočet je v príjmovej časti 145 720 tis. Sk a vo výdavkovej 141 192 tis. Sk, 

teda prebytkový vo výške 4 528 tis. Sk /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov 
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vyčlenených z PDFO na investície na rekonštrukciu budov právnych subjektov 3 384 

tis. Sk a 1 144 tis. Sk je nerozdelená rezerva PS/ 

 kapitálový rozpočet je v príjmovej časti vo výške 2 596 tis. Sk a vo výdavkovej        

3 384 tis. Sk, teda schodkový vo výške -788 tis. Sk, schodok je vykrývaný vo výške 

788 tis. Sk z bežného rozpočtu  

 finančné operácie mesto v príjmovej časti nemá a vo výdavkovej sú vo výške            

2 596 tis. Sk, teda sú  postavené ako  schodkové vo výške -2 596 tis. Sk tis. Sk, 

schodok je vykrývaný vo výške 2 596 tis. Sk z bežného rozpočtu . 

 

 

Rok 2010 

Z návrhu rozpočtu  na rok 20109 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorého 

súčasťou je rozpočet  mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD,CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov 

a Domova dôchodcov  je  postavený ako prebytkový vo výške 2 182 tis. Sk .  

 

Vnútorné členenie: 

 bežný rozpočet je v príjmovej časti 153 652 tis. Sk a vo výdavkovej 147 781 tis. Sk, 

teda prebytkový vo výške 5 871 tis. Sk /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov 

vyčlenených z  PDFO na investície na rekonštrukciu budov právnych subjektov 3 689 

tis. Sk a 2 182 tis. Sk je nerozdelená rezerva PS/ 

 kapitálový rozpočet je v príjmovej časti vo výške 2 910 tis. Sk a vo výdavkovej        

3 689 tis. Sk, teda schodkový vo výške -779 tis. Sk, schodok je vykrývaný vo výške 

779 tis. Sk z bežného rozpočtu  

 finančné operácie mesto v príjmovej časti nemá a vo výdavkovej sú vo výške            

2 910 tis. Sk, teda sú  postavené ako  schodkové vo výške -2 910 tis. Sk tis. Sk, 

schodok je vykrývaný vo výške 2 910 tis. Sk z bežného rozpočtu . 

 

 

Členenie rozpočtu Mesta Nová Dubnica podľa užitia: 

a) rozpočet mesta 

b) rozpočet právnych subjektov 

c) rozpočet neštátnych subjektov 

d) rozpočet Domova dôchodcov 
/ Podrobný komentár je iba k rozpočtu na rok 2008./ 

 

a) Návrh rozpočtu mesta 

 

Bežný rozpočet  - mesto    

 2008 2009 2010 

Bežné príjmy: 77,050.00 79,242.00 83,377.00 

Bežné výdavky: 73,931.00 75,858.00 79,688.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 3,119.00 3,384.00 3,689.00 

        

Kapitálový rozpočet  - mesto    

 2008 2009 2010 

Kapitálové príjmy: 28,430.00 2,596.00 2,910.00 

Kapitálové výdavky: 38,573.00 3,384.00 3,689.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet -10,143.00 -788.00 -779.00 
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Finančné operácie  - mesto    

 2008 2009 2010 

Finančné aktíva: 13,000.00 0.00 0.00 

Finančné pasíva: 5,976.00 2,596.00 2,910.00 

Rozdiel medzi A a P 7,024.00 -2,596.00 -2,910.00 

    

REKAPITULÁCIA -  mesto návrh  návrh  návrh  

 2008 2009 2010 

Príjmy: 118,480.00 81,838.00 86,287.00 

Výdavky: 118,480.00 81,838.00 86,287.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet  0.00 0.00 0.00 

 

 

Rok 2008 

Z rekapitulácie vyplýva, že rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2008 je postavený ako 

vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške 118.480 tis. Sk , z toho: 

 bežný rozpočet je v príjmovej časti 77 050 tis. Sk a vo výdavkovej 73 931 tis. Sk, 

teda prebytkový vo výške 3 119 tis. Sk /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov 

vyčlenených z  PDFO na investíciu na rekonštrukciu budov právnych subjektov/ 

 kapitálový rozpočet je  v príjmovej časti 28 430 tis. Sk a vo výdavkovej                  

38 573 tis. Sk, teda schodkový vo výške 10 143 tis. Sk, schodok je vykrývaný vo 

výške 3 119 tis. Sk z bežného rozpočtu a vo výške 7 024 tis. Sk z finančných operácií 

 finančné operácie sú  v príjmovej časti 13 mil. Sk a vo výdavkovej 5 976 tis. Sk, 

teda  prebytkové vo výške 7 024 tis. Sk, fin. prostriedky sa použijú na vykrytie 

schodku kapitálového rozpočtu 

Nedostatkom je nevyjasnenosť v častiach kapitálový rozpočet a finančné operácie na 

roky 2008 – 2010. 

 

 

 b) Návrh rozpočtu právnych subjektov 

  

Bežný rozpočet  - právne subjekty    

 2008 2009 2010 

Bežné príjmy: 46,125.00 48,652.00 51,418.00 

Bežné výdavky: 46,125.00 47,508.00 49,236.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 1,144.00 2,182.00 

        

Kapitálový rozpočet  - právne subjekty    

 2008 2009 2010 

Kapitálové príjmy: 0.00 0.00 0.00 

Kapitálové výdavky: 0.00 0.00 0.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 0.00 0.00 

    

Finančné operácie  - právne subjekty    

 2008 2009 2010 

Finančné aktíva: 0.00 0.00 0.00 

Finančné pasíva: 0.00 0.00 0.00 

Rozdiel medzi A a P 0.00 0.00 0.00 
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REKAPITULÁCIA - právne subjekty    

 2008 2009 2010 

Príjmy: 46,125.00 48,652.00 51,418.00 

Výdavky: 46,125.00 47,508.00 49,236.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet  0.00 1,144.00 2,182.00 

 

Rok 2008 

Z rekapitulácie vyplýva, že rozpočet právnych subjektov /ZŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ a CVČ/ na 

rok 2008 je postavený ako vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške                

46 125 tis. Sk, z toho: 

 bežný rozpočet je vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške                    

46 125 tis. Sk  
 kapitálový rozpočet je vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk 

 finančné operácie sú vyrovnané, ,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk  

 

c) Návrh rozpočtu pre neštátne subjekty a ŠZ 

 

Bežný rozpočet  - neštátne subjekty    

 2008 2009 2010 

Bežné príjmy: 5,633.00 5,500.00 5,995.00 

Bežné výdavky: 5,633.00 5,500.00 5,995.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 0.00 0.00 

        

Kapitálový rozpočet  - neštátne subjekty    

 2008 2009 2010 

Kapitálové príjmy: 0.00 0.00 0.00 

Kapitálové výdavky: 0.00 0.00 0.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 0.00 0.00 

    

Finančné operácie  - neštátne subjekty    

 2008 2009 2010 

Finančné aktíva: 0.00 0.00 0.00 

Finančné pasíva: 0.00 0.00 0.00 

Rozdiel medzi A a P 0.00 0.00 0.00 

    

REKAPITULÁCIA - neštátne subjekty    

 2008 2009 2010 

Príjmy: 5,633.00 5,500.00 5,995.00 

Výdavky: 5,633.00 5,500.00 5,995.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet  0.00 0.00 0.00 

 

Rok 2008 

Z rekapitulácie vyplýva, že rozpočet neštátnych subjektov a školských zariadení, ktoré sú 

v roku 2008 financované z daňových príjmov obce, je postavený ako vyrovnaný. 

Príjmová časť aj  výdavková časť je vo výške  5 633 tis. Sk , z toho: 

 bežný rozpočet je v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 5 633 tis. Sk 

 kapitálový rozpočet je vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk 

 finančné operácie sú vyrovnané, ,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk  
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d) Návrh rozpočtu Domova dôchodcov 

 

Bežný rozpočet  - Domov dôchodcov    

 2008 2009 2010 

Bežné príjmy: 11,721.00 12,326.00 12,862.00 

Bežné výdavky: 11,721.00 12,326.00 12,862.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 0.00 0.00 

        

Kapitálový rozpočet  - Domov dôchodcov    

 2008 2009 2010 

Kapitálové príjmy: 0.00 0.00 0.00 

Kapitálové výdavky: 0.00 0.00 0.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet 0.00 0.00 0.00 

    

Finančné operácie  - Domov dôchodcov    

 2008 2009 2010 

Finančné aktíva: 0.00 0.00 0.00 

Finančné pasíva: 0.00 0.00 0.00 

Rozdiel medzi A a P 0.00 0.00 0.00 

    

REKAPITULÁCIA - Domov dôchodcov    

 2008 2009 2010 

Príjmy: 11,721.00 12,326.00 12,862.00 

Výdavky: 11,721.00 12,326.00 12,862.00 

Schodkový/prebytkový rozpočet  0.00 0.00 0.00 

 

Rok 2008 

Z rekapitulácie vyplýva, že rozpočet  Domova dôchodcov , je postavený ako vyrovnaný 

/príjmy pozostávajú z dotácie z MF SR a z  vlastných príjmov/ . Príjmová  aj  výdavková 

časť je vo výške 11 721  tis. Sk , z toho: 

 bežný rozpočet je vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške                     

11 721 tis. Sk 
 kapitálový rozpočet je vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk 

 finančné operácie sú vyrovnané, ,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 0,- Sk  

 

             Z VZN č.18/2004 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Nová 

Dubnica vyplýva, že na tvorbe rozpočtu mesta sa podieľajú orgány mestského zastupiteľstva. 

Požiadavky jednotlivých komisií boli zapracované do návrhu rozpočtu, v požadovanej výške 

alebo s korekciami. Požadovaná výška finančných prostriedkov na kapitálové výdavky však 

vysoko prevyšovala očakávané kapitálové príjmy.  

Pri dosiahnutí nerozpočtovaných  príjmov z odpredajov  bude možné postupne realizovať tie 

akcie , ktoré sa do návrhu rozpočtu nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov 

zahrnúť. 

Vypracoval: Ing. Ježíková                                                                             Ing. Ivan Šinko                   

         vedúci OF a SD  

  

 

 

     


