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Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava
na roky 2011 - 2013
A. BEŽNÝ ROZPOČET


BEŽNÉ PRÍJMY
1. Daňové príjmy

Rozpočet na rok 2011
782 954

Rozpočet na rok 2012
848 740

Rozpočet na rok 2013
868 740

K daňovým príjmom patria:
111 003 Výnos dane z príjmov – výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam príslušný daňový
úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR nariadením č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto nariadenia
sa výnos dane rozdeľuje obciam nasledovne:
 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom
nadmorskej výšky obce,
 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom veľkostnej kategórie
obce,
 40% podľa počtu ţ iakov (detí, poslucháčov),
 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na
území obce.
Výška sumy na rok 2011 vychádza z decembrovej prognózy MF SR (východiskové štatistické
údaje a podiely obcí na výnose DPFO) a pre Mesto Jelšava je stanovená sumou 584 214 €.
121 Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov – rozpočtovaná suma
na jednotlivých poloţ kách je určená VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Jelšava, nakoľko v roku 2010
sa nemenilo predmetné VZN, sumy dane z nehnuteľností pre rok 2011 ostávajú nezmenené
pre fyzické aj právnické osoby,
133 Dane za špecifické sluţ by – sem patria:
Daň za psa – daň sa vyberá v sume 3,32 € / 1 pes,
Daň za ubytovaciu kapacitu – ide o daň od PO alebo FO, ktorá vlastní rekreačné alebo
školiace zariadenie. V našom meste majú povinnosť platiť daň za ubytovaciu kapacitu dve PO
(SMZ – sluţ by, a.s. Jelšava, PM, s.r.o. Tisovec). Daň sa vyberá od ubytovaných vo výške
0,33 € za jedno prenocovanie a v plnej výške je táto daň príjmom mesta,
Daň za užívanie verejného priestranstva – poplatok za uţ ívanie verejného priestranstva sa
platí za osobitné uţ ívanie verejného priestranstva,
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – suma rozpočtovaná podľa predpisu na
poplatkoch FO a PO,
Daň z úhrad za dobývací priestor – ide o jednorazovú platbu od SMZ, a.s. za povolenie na
výkon činnosti.
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2. Nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2011
1 537 524

Rozpočet na rok 2012
1 214 098

Rozpočet na rok 2013
1 203 098

K nedaňovým príjmom patria:
211003 Dividendy - ide o príjem z vkladových listov vedených v Dexia banke Slovensko, a.s.
212 Príjmy z vlastníctva – tu sú zahrnuté:
Príjmy z prenajatých pozemkov – príjmy od MsL s.r.o. Jelšava, SMZ, a.s. za obmedzenie
vyuţ ívania pozemkov a príjmy od uţ ívateľov malých plôch,
Z prenajatých budov, priestorov a objektov – úhrady nájomného za bytový dom 704. Ďalej
sem patria príjmy z prenájmu miestností v MsDK, KD, č.s.157 (trţ nica), chaty na Hrádku,
zasadačiek MsÚ, nájomné za bytové domy na Kejďáku a v Lubeníku, príjem od Dalkie za
kotolne,
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, náradia – ide o poplatok za prenájom
a pouţ ívanie náradia v MsDK a kolkárni,
221004 Správne poplatky – príjem za sluţ by matriky mesta, za sluţ by evidencie
obyvateľstva, rozhodnutia, povolenia, rybárske lístky, poplatok za výherné hracie automaty,
222003 Za porušenie predpisov – úhrady pokút uloţ ených Obvodným úradom v Rimavskej
Sobote za priestupky na území mesta Jelšava,
223 Poplatky a platby – sem patria:
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – ide o príjem za relácie v mestskom rozhlase,
rozmnoţ ovacie a faxovacie sluţ by, predaj mesačníka Jelšavan a za reklamu, uverejňovanú v
ňom, pohľadníc, trţ by MsK, platby za ZPOZ, príjem od opatrovaných, za sluţ by ZOS
a vstupný poplatok do ZOS,
Za stravné – úhrada alikvotnej čiastky za stravné zo strany zamestnancov mesta,
Za prebytočný hnuteľný majetok – príjem z predaja nadbytočného majetku na základe
uznesenia MsZ,
229005 Za znečisťovanie ovzdušia – poplatky za malé zdroje znečisťovania,
242 Úroky - príjem podľa zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta,
292 Ostatné príjmy – tu sú zahrnuté:
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – úhrada povinných odvodov
z výťaţ kov z hazardných hier od firiem NIKÉ a TIPSPORT.
Z dobropisov – ide o príjem z vrátených preplatkov za elektrickú energiu, plyn
a telekomunikačné sluţ by.
Z refundácií - refundácia uhradených nákladov v rokoch 2009 a 2010 v rámci projektov:
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava, Rekonštrukcia NKP č. 52 na Osvetové centrum vyšehradskej
kultúry zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
3. Transfery
Rozpočet na rok 2011
1 214 364

Rozpočet na rok 2012
1 007 029

Rozpočet na rok 2013
1 007 029

312 Transfery v rámci verejnej správy - k transferom patria:
Transfer na sociálne zariadenia – ZOS – dotácia od MF SR na financovanie beţ ných
výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych sluţ ieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
Transfer na rodinné prídavky – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v Revúcej podľa zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa
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a zákona č. 658/2002 Z.z. v prípade ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
náhradnému príjemcovi,
Transfer na školstvo – prenesené kompetencie - príjem normatívnych finančných prostriedkov
pre odvetvie školstva v pôsobnosti mesta na prenesený výkon štátnej správy od Krajského
školského úradu v Banskej Bystrici,
Transfer na prechod kompetencií – príjem od Ministerstva vnútra SR na čiastočnú úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR (REGOB) a od Krajského úradu ŢP dotácia na starostlivosť o ţ ivotné
prostredie,
Transfer na matriku – príjem zo štátneho rozpočtu na mzdy, povinné odvody, tovary a sluţ by
matričnej činnosti,
Transfer na osobitného príjemcu – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v Revúcej na výplatu dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,
Transfer na TSP – príjem od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom
Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava. Predpokladaný termín
ukončenia podľa zmluvy je 31.5.2012,
Transfer na obecné služby – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej
podľa uzavretej zmluvy,
Transfer na povodne – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej podľa
uzavretej zmluvy,
Transfer na MOS – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej podľa
uzavretej zmluvy,
Transfer na hroby – príjem od Ministerstva vnútra SR na úpravu a starostlivosť o vojnové
hroby,
Transfer na stravné, cestovné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy a výchovu a vzdelávanie
pre žiakov ZŠsMŠ – dotácie od Krajského školského úradu v Banskej Bystrici a Úradu práce,
sociálny vecí a rodiny v Revúcej pre rozpočtovú organizáciu ZŠsMŠ v Jelšave.


BEŽNÉ VÝDAVKY

01116 Verejná správa:
610 Mzdy, platy, sluţ obné príjmy a ost. osobné vyrovnania
Rozpočet na rok 2011
180 100

Rozpočet na rok 2012
180 100

Rozpočet na rok 2013
180 100

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
základné platy, príplatky a odmeny pre aparát MsÚ.
620 Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet na rok 2011
62 120

Rozpočet na rok 2012
62 120

Rozpočet na rok 2013
62 120

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
poistné a príspevok do poisťovní pre aparát MsÚ.
630 Tovary a sluţ by
Rozpočet na rok 2011
221 093

Rozpočet na rok 2012
168 475

Rozpočet na rok 2013
167 800
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V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné sluţ by, interiérové
vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, odborné publikácie, denná tlač, SW a licencie,
reprezentačné, PHM, rutinná a štandardná údrţ ba, nájomné za nájom, školenia a semináre,
inzerciu, posudky, poplatky, kolkové známky, odmeny MsR, MsZ, komisiám, odmeny na
základe dohôd o vykonaní práce.
640 Beţ né transfery
Rozpočet na rok 2011
6 600

Rozpočet na rok 2012
6 600

Rozpočet na rok 2013
6 600

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
transfer pre spoločnú Stavebnú úradovňu v Revúcej, transfer občianskym zdruţ eniam,
neziskovým organizáciám poskytnutým na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mesta, transfery jednotlivcom na úpravu fasády a PN do 10 dní.
0112 Finančná a rozpočtová oblasť: v tomto oddieli je účtovaná mzda a povinné odvody
hlavného kontrolóra, poplatky banke a audítorské sluţ by.
0133 Iné všeobecné služby – matrika: výdavky sú hradené z dotácie (na príjmovej strane
poloţ ka 312001 Ttransfer na matriku), zvyšok hradí mesto zo svojich prostriedkov.
0170 Transakcie verejného dlhu: z beţ ných výdavkov sú hradené pravidelné mesačné
splátky úrokov z úveru.
0220 Civilná ochrana: odmena skladníka CO, ktorá je refundovaná Obvodným úradom
v Rimavskej Sobote v druhom polroku 2011.
0320 Ochrana pred požiarmi: výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ a MHZ vo forme
energií, všeobecného a špeciálneho materiálu, odevov a obuvi, reprezentačného na súťaţ e
a štartovné, PHM a servis do vozidiel Lada Niva, Iveco Daily, CAS 25, PS 12, údrţ ba
poţ iarnej zbrojnice, odmeny členom a beţ né výdavky v rámci projektu Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice.
0412 Všeobecná pracovná oblasť: v tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na mzdy, povinné
odvody, materiál, pracovné odevy a obuv, poistné pre obecné sluţ by, povodne a MOS.
0451 Cestná doprava: v tejto kapitole sú účtované výdavky na posypový materiál
a údrţ bové práce ciest, chodníkov a dopravných značiek a tieţ transfer pre príspevkovú
organizáciu – kde sa sleduje príspevok pre MsS Jelšava.
0510 Nakladanie s odpadmi: vývoz a uskladnenie KO pre mesto zabezpečuje firma Brantner
Gemer, s.r.o., Rimavská Sobota.
0620 Rozvoj obcí: v tejto kapitole sú rozpočtované výdavky na nákup sadeníc a starostlivosť
o verejnú zeleň a priestranstvá a tieţ beţ né výdavky na externý manaţ ment v rámci projektu
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava.
0640 Verejné osvetlenie: tu sa sledujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia,
nákup elektroinštalačného materiálu a údrţ ba VO.
0810 Rekreačné a športové služby: patria sem výdavky na prevádzku a údrţ bu kolkárne,
štadióna a chaty, odmena pre správcu kolkárne a transfer pre MTZ Magnezit Jelšava.
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia: výdavky na energie, vodné,
telekomunikačné sluţ by, noviny, časopisy, reprezentačné, prepravné a údrţ bu pre Klub
dôchodcov.
08205 Knižnice: v tejto časti sú účtované výdavky na činnosť mestskej kniţ nice (mzdy,
príplatky, odvody, energie, materiál a sluţ by) a športové a kultúrne podujatia v réţ ii mesta.
08206 Múzeá a galérie: v tejto časti sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a obnovu
NKP na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry, ktoré sú financované z NFP z MVRR SR
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a spoluúčasti mesta a transfer pre 2 rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta – Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry.
08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov: v tomto oddieli sú zahrnuté
výdavky na prevádzku a činnosť mestského domu kultúry.
0830 Vysielacie a vydavateľské služby: plnenie na 10%. Ide o výdavky na úhradu faktúr za
prenos signálu TV Markíza a nevyhnutné poplatky ochranných autorským spoločnostiam za
verejnú produkciu či uţ mestského rozhlasu alebo na rôznych podujatiach.
0840 Náboženské a iné spoločenské služby: v tomto oddieli sa hradia výdavky na údrţ bu
cintorína a Domu smútku, akcie a odmeny ZPOZ-u a členské príspevky v rôznych
záujmových zdruţ eniach (napr.: RVC Rimavská Sobota, ZMOS Stredného Gemera, ZPOZ,
zdruţ enie matrikárov, Zdruţ enie historických miest, Asociácia komunálnych ekonómov SR).
0860 Rekreácia, kult. a nábož. inde neklasifikované: v tejto časti sú hradené výdavky na
transfer pre cirkev a charitu.
09 Vzdelávanie (školstvo): sú tu zahrnuté náklady na transfery v rámci verejnej správy, a to
originálne kompetencie (transfer pre MŠ,ŠJ,ŠKD) a prenesené kompetencie (transfer
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre odvetvie školstva mzdy
a prevádzku ZŠ, cestovné, vzdelávacie poukazy a výchovu a vzdelávanie).
10201 Zariadenia sociálnych služieb: v tejto časti sú účtované výdavky na mzdy a
prevádzku ZOS, ktoré sú hradené z účelovej dotácie MF SR.
10202 Ďalšie sociálne služby: tu sú sledované výdavky na opatrovateľskú sluţ bu.
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia: rodinné prídavky (nákup tovaru – príjem je
na príjmovej strane na poloţ ke 312001 Transfer na rodinné prídavky).
10701 Dávky sociálnej pomoci: v tejto kapitole sa sleduje vyplácanie dávok v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke (inštitút osobitného príjemcu), splátky dlhov (vodné, nájomné pre MsS
Jelšava), nevyhnutné výdavky na prevádzku práčovne (všeobecný materiál, pracovné odevy a
údrţ ba budovy) a dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú prideľované na
základe odporučenia sociálnej a zdravotnej komisie.
10703 Ďalšie sociálne služby – terénna sociálna práca: výdavky na mzdy, povinné odvody
poštové a telekomunikačné sluţ by pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov
terénneho sociálneho pracovníka, ktoré sú hradené v rámci príjmu z projektu Terénna sociálna
práca v meste Jelšava a spoluúčasti mesta.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET


KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2011
970 903

Rozpočet na rok 2012
13 000

Rozpočet na rok 2013
13 000

231 Príjem z predaja kapitálových aktív – príjem z predaja bytov,
233001 Príjem z predaja pozemkov – pre prípadný príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve
mesta Jelšava,
322 Transfery v rámci verejnej správy – tu sú zahrnuté:
Kapitálový transfer na ZOS, Kapitálový transfer na rekonštrukciu NKP č.52 na Osvetové
centrum vyšehradskej kultúry a transfer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.


KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01116 Verejná správa:
711001 Nákup pozemkov – výdavok na kúpu pozemkov (Uznesením MsZ č. 620/2010 bol
schválený nákup pozemkov na ul. Armádna od MO SR a na ul. 9. mája od p. Výbohovej –
záhrada, po zlepšení finančnej situácie mesta),
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713003 Nákup telekomunikačnej techniky – rozpočtované výdavky na zakúpenie techniky pre

prenos wifi signálu vrátane koncových zariadení,

713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky - rozpočtované výdavky na nákup
kopírovacieho kancelárskeho stroja.
0320 Ochrana pred požiarmi: sú tu zahrnuté kapitálové výdavky v rámci projektu
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,
08206 Múzeá a galérie: rozpočtované výdavky na rekonštrukciu NKP č. 52 na Osvetové
centrum vyšehradskej kultúry.
10201 Zariadenia sociálnych služieb: ide o výdavky hradené z dotácie na financovanie
kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych sluţ ieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE


FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY

Rozpočet na rok 2011
40 000

Rozpočet na rok 2012
13 000

Rozpočet na rok 2013
13 000

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatok nevyčerpaných finančných
prostriedkov účelovo určených na beţ né výdavky ZŠsMŠ, zostatok nevyčerpaných
finančných prostriedkov účelovo určených na cestovné ZŠsMŠ, zostatok nevyčerpaných
finančných prostriedkov účelovo určených na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava.


FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

0170 Transakcie verejného dlhu: splácanie istiny z bankového úveru vedeného v Dexia
banka Slovensko, a.s.
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ROZPOČET MESTA JELŠAVA NA ROKY 2011 - 2013
A. BEŢNÝ ROZPOČET

Beţn é príjmy

100 DAŇOVÉ PRÍJMY
111003 Výnos dane z príjmov
121 Daň z nehnuteľností
133 Dane za špecifické sluţ by
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
211003 Dividendy
212 Príjmy z vlastníctva
221004 Správne poplatky
222003 Za porušenie predpisov
223 Poplatky a platby
229005 Za znečisťovanie ovzdušia
242
Úroky
292 Ostatné príjmy
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
2011
2012
2013
782 954
848 740
868 740
584 214
650 000
670 000
145 000
145 000
145 000
51 850
51 850
51 850
1 890
1 890
1 890
323 160
207 069
196 069
4 000
4 000
4 000
65 100
75 100
75 100
20 000
25 000
25 000
300
300
300
63 000
63 000
63 000
1 300
1 300
1 300
150
150
150
169 310
38 219
27 219
1 214 364
1 007 029
1 007 029

2 320 478

Rozpočet na rok
2011
01116 Verejná správa
469 913
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
180 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní
62 120
630 Tovary a sluţ by
221 093
640 Beţ né transfery
6 600
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
14 855
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
8 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní
2 675
630 Tovary a sluţ by
3 680
0133 Iné všeobecné služby - matrika
15 210
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
10 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní
3 530
630 Tovary a sluţ by
1 380
0170 Transakcie verejného dlhu
5 350
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom 5 350
0220 Civilná ochrana
90
637027 Odmena skladníka CO
90
0320 Ochrana pred požiarmi
29 174
630 Tovary a sluţ by
29 174
0412 Všeobecná pracovná oblasť
54 400
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
28 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní
10 200
630 Tovary a sluţ by
16 200
0451 Cestná doprava
79 400
630 Tovary a sluţ by
9 000
640 Transfery
70 400
0510 Nakladanie s odpadmi
85 000
630 Tovary a sluţ by
85 000
0620 Rozvoj obcí
9 450
630 Tovary a sluţ by
9 450
0640 Verejné osvetlenie
18 000
630 Tovary a sluţ by
18 000
0810 Rekreačné a športové služby
37 055
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
3 530
620 Poistné a príspevok do poisťovní
1 085
630 Tovary a sluţ by
17 440
640 Beţ né transfery
15 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia
4 700
630 Tovary a služby
4 700
08205 Knižnice
44 350
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
16 010
620 Poistné a príspevok do poisťovní
5 720
630 Tovary a sluţ by
22 620
08206 Múzeá a galérie
122 927
630 Tovary a sluţ by
64 227
640 Beţ né transfery
58 700
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov 22 055
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
2 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní
855
630 Tovary a sluţ by
18 980
640 Beţ né transfery
20
630 Tovary a sluţ by
3 400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby
4 640
630 Tovary a sluţ by
2 640
640 Beţ né transfery
2 000
0860 Rekreácie, kult.a nabož. inde neklas.
500
633016 Vecné dary
200
642007 Transfer cirkvám a charite
300
09 Vzdelávanie (školstvo)
944 649
Originálne kompetencie
181 123
Prenesené kompetencie
763 526

Bežné výdavky
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2 062 838

2 071 838

Rozpočet na rok
2012
417 295
180 100
62 120
168 475
6 600
14 855
8 500
2 675
3 680
15 210
10 300
3 530
1 380
5 350
5 350
90
90
18 015
18 015
0
0
0
0
80 115
9 000
71 115
85 000
85 000
1 700
1 700
18 000
18 000
37 055
3 530
1 085
17 440
15 000
4 200
4 200
44 350
16 010
5 720
22 620
58 700
0
58 700
22 055
2 200
855
18 980
20
3 400
4 640
2 640
2 000
500
200
300
933 898
190 179
743 719

Rozpočet na rok
2013
416 620
180 100
62 120
167 800
6 600
14 855
8 500
2 675
3 680
15 210
10 300
3 530
1 380
5 350
5 350
90
90
18 015
18 015
0
0
0
0
80 200
9 000
71 200
85 000
85 000
1 700
1 700
18 000
18 000
37 136
3 530
1 166
17 440
15 000
4 200
4 200
44 350
16 010
5 720
22 620
58 700
0
58 700
22 055
2 200
855
18 980
20
3 400
4 640
2 640
2 000
500
200
300
943 407
199 688
743 719

Rozpočet mesta Jelšava na roky 2011 - 2013

10201 Zariadenia sociálnych služieb
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a sluţ by
640 Beţ né transfery
10202 Ďalšie sociálne služby
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a sluţ by
640 Beţ né transfery
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia
637006 RP
10701 Dávky sociálnej pomoci
630 Tovary a sluţ by
640 Beţ né transfery
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a sluţ by
640 Beţ né transfery

Beţn é výdavky spolu

119 630
57 300
20 250
41 780
300
24 980
18 000
6 480
200
300
11 000
142 500
19 500
123 000
57 250
41 000
14 750
1 200
300

11 000

2 320 478

119 630
57 300
20 250
41 780
300
24 980
18 000
6 480
200
300
11 000
142 800
19 500
123 300
0
0
0
0
0

11 000

2 062 838

119 630
57 300
20 250
41 780
300
24 980
18 000
6 480
200
300
11 000
142 800
19 500
123 300
0
0
0
0
0

11 000

2 071 838

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy

231
Príjem z predaja kapitálových aktív
233001 Príjem z predaja pozemkov
322 Transfery v rámci verejnej správy

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky

01116 Verejná správa
711001 Nákup pozemkov
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
0320 Ochrana pred požiarmi
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
08206 Múzeá a galérie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
10201 Zariadenia sociálnych služieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia

Kapitálové výdavky spolu

Rozpočet na rok
2011
5 000
2 000
963 903

Rozpočet na rok
2012
5 000
2 000
6 000

Rozpočet na rok
2013
5 000
2 000
6 000

970 903

13 000

13 000

Rozpočet na rok
2011
13 300
5 000
3 300
5 000
210 536
164 111
46 425
757 894
757 894
6 000
6 000

Rozpočet na rok
2012

Rozpočet na rok
2013

987 730

6 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
6 000
6 000

0
6 000
6 000

6 000

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Príjmy spolu
Výdavkové finančné operácie

0170 Transakcie verejného dlhu
821005 Splácanie istiny z bank. úverov

Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2011
40 000

40 000

Rozpočet na rok
2012
13 000

13 000

Rozpočet na rok
2013
13 000

13 000

Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
2011
2012
2013
23 173
20 000
20 000
23 173
20 000
20 000

23 173
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20 000

20 000

Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2011 - 2013
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v€
A. BEŽNÝ ROZPOČET
príjmy
výdavky
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
príjmy
výdavky
C. FINANČNÉ OPERÁCIE
príjmy
výdavky
CELKOVÝ ROZPOČET
Spolu príjmy
Spolu výdavky

Rozpočet
na rok 2011

0
2 320 478
2 320 478
-16 827
970 903
987 730
16 827
40 000
23 173
0
3 331 381
3 331 381

Rozpočet
na rok 2012

0
2 062 838
2 062 838
7 000
13 000
6 000
-7 000
13 000
20 000
0
2 088 838
2 088 838

Rozpočet
na rok 2013

0
2 071 838
2 071 838
7 000
13 000
6 000
-7 000
13 000
20 000
0
2 097 838
2 097 838

Stanovisko
Hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2011 – 2013
V zmysle §18f, ods. 1 , písm. c/ , zákona č. 369/1990 Z . z . o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov / v znp./ predkladám stanovisko k návrhu viacročného programového
rozpočtu na rok 2011 a 2012-2013 .
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce bolo spracované na základe predloženého viacročného
rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 201l , ktorý bol spracovaný v súlade s §9, zákona č.
583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve v z .n . p .
Pri spracovaní stanoviska som posudzovala :
1 . Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2 . Metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu

1 . Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1. 1 . Súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom 523/2004 Z . z . o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znp . a zák. č. 583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znp .
Na základe zák . č . 324/2007 Z . z. je obec povinná počnúc rokom 2009 zostavovať aj
programový rozpočet .
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov č. :
582/2004 Z . z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v znp. ; na základe ktorého v súlade s § 2 , ods. 3 bolo vydané VZN
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch, ktorého účinnosť je od minulého roku .
564/2004 Z . z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znp,
na základe ktorého sa podľa § 3 predmetného zákona a v súlade nariadením vlády č.
668/2004 sú stanovené kritéria podľa ktorých sa výnos dane rozdeľuje územnej samospráve .
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl , stredných škôl ,školských zariadení v znp
a ostatných súvisiacich noriem .
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.369/1990 Z . z. o obecnom zriadení v z
. n . p.
1. 2 . Súlad s internými predpismi obce :
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade :
 VZN o dani z nehnuteľností
 Zásady finančného hospodárenia mesta
 Zásady zaraďovania prostriedkov ŠR a EÚ do rozpočtu mesta
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 Zásady rozsahu a spôsobu použitia fin. prostriedkov na reprezentačné a propagačné
účely
 VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
1 . 3 . Dodržania informačnej povinnosti obce :
Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote tj . najmenej 15 dní pred jeho
schválením v MsZ v súlade s §9, ods. 2 , zák. 369/1990 Z . z. v z . n . p .

2 . Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu .
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/010175/2004-42 , ktorým sa stanovuje druhová , organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z . n . p . , ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy .
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy
pre roky 2011 – 2013 č. MF/ 10334/2010 – 411 uverejnenom vo FS č. 2/2010

3 . Tvorba návrhu rozpočtu
Viacročný rozpočet na roky 2011– 2013 je zostavený podľa zákona 583/2004 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znp. v členení podľa §9 , ods . 1 a § 10 , ods.3 až 7
a vnútorne sa člení na :
1. bežný rozpočet , tj. bežné príjmy a bežné výdavky
2. kapitálový rozpočet , tj . kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
3. finančné operácie
Viacročný rozpočet predložený na prejednanie a schválenie je v rovnakom členení , ako sa
zostavuje rozpočet obce na rozpočtový rok tj. rok 2011 vrátane jednotlivých programov .
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný , rozpočty na nasledujúce roky nie sú
záväzné , majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v nasledujúcich
rokoch .
Vo viacročnom rozpočte na roky 2011– 2013 sú vyjadrené vzťahy k ŠR , v rámci
prenesených kompetencií štátu , finančné vzťahy k štátnym fondom , zriadeným a založeným
RO a PO a FO , ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu , k rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom VUC .

Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2011– 2013
a návrh rozpočtu obce na rok 2011 nasledovnými východiskovými ukazovateľmi :
Rozpočet celkom : v €

2

Rozpočtové roky
Príjmy spolu
Výdavky spolu

2012
2 088 838
2 088 838

2013
2 097 838
2 097 838

0
2 320 748
2 320 748

0
2 062 838
2 062 838

0
2 071 838
2 071 838

Kapitálový rozpočet :
Príjmy
Výdavky

- 16 827
970 903
987 730

7 000
13 000
6 000

7 000
13 000
6 000

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky

+ 16 827
40 000
23 173

- 7 000
13 000
20 000

- 7 000
13 000
20 000

Bežný rozpočet:
príjmy
Výdavky

2011
3 331 381
3 331 381

Viacročný rozpočet na roky 2011– 2013 je zostavený v rovnakom členení , v akom sa
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok , rozpočet na príslušný rozpočtový rok je
záväzný , rozpočty na ostatné roky nie sú záväzné .
Rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný , nepredpokladá vznik prebytku ani schodku .
Príjmy rozpočtu :
Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový ( je spracovaný do
výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov , dotácií a transferov / , ktorý
prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením a to najmä s plnením daňových príjmov
, u kapitálových príjmov ide o vplyv skutočne zrealizovaných prevodov majetku a získanie
účelových dotácií .
Vývoj príjmovej časti rozpočtu mesta :
Rok Rozpočet schválený Rozpočet upravený k 1. 12 . Skutočnosť k 31. 12. 2009
2009
1 742 300
2 144 287
2 061 741
2010
1 811 560
5 443 689 / 9. zmena/
2011
3 331 381
2012
2 088 838
2013
2 097 838
Z prehľadu je vidieť , že rozpočtové príjmy pre rok 2011 sú v predpoklade najvyššie
v sledovanom období . Je to dôsledok úspešnosti v rámci predkladania projektov
financovaných v značnej miere z EÚ .
1 . Bežné príjmy :
Celkom:
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rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Schválený rozp.
1 764 000
1 732 800
1 811 560
2 320 478
2 062 838
2 071 838

Upravený rozp.
2 057 611
2 242 271 / 9. zmena rozp./

Skutočnosť
1 463 000
1 976 684

1 . 1. Daňové príjmy :
sú základom financovania samosprávy . Najstabilnejšiu časť týchto príjmov tvoria
podielové dane poukazované prostredníctvom DÚ zo ŠR . Bez týchto prostriedkov a ich
riadneho napĺňania samospráve hrozí obmedzenie výkonu originálnych kompetencií , ktoré
sú hradené z týchto daní . Predchádzajúce roky sa vyznačovali v tomto smere značnou
nestabilitou a poklesom príjmu v rozpočtovej položke 111 003 – výnos dane z príjmu .
rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

rozpočet Rozpočet skutočnosť
upravený
587 130
656 000
726 455 606 924
626 930
588 838 552 155
584 214
650 000
670 000

Z uvedeného prehľadu je vidieť , že pokiaľ nedôjde k významnému výpadku týchto
prostriedkov , nehrozí mestu významnejšie riziko zvyšovania zadĺženosti .
1. 1. 2 . Daňové príjmy – daň z nehnuteľností
rok
2008
DNZ – pozemky 34 850
Stavby
106 550
Byty
2 490

2009
35 000
107 000
3 000

2010
27 000
115 000
3 000

2011
27 000
115 000
3 000

2012
27 000
115 000
3 000

2013
27 000
115 000
3 000

V roku 2011mesto neuvažuje s nárastom daňových príjmov , vzhľadom na zlú finančnú
situáciu obyvateľov - vysoké percento nezamestnaných od ktorých tieto pohľadávky nie je
možné vymôcť - vzhľadom na hmotnú núdzu dlžníkov , prejavuje sa to hlavne u poplatkov za
vývoz komunálneho odpadu .
1 . 1. 3. Ostatné daňové príjmy :
Ide o daň za psa , daň za ubytovaciu kapacitu , za užívanie verejného priestranstva , daň
z úhrad za dobývací priestor sú to pomerne nízke rozpočtové položky , preto im nevenujem
osobitnú pozornosť .
1 . 2. Nedaňové príjmy
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Ide predovšetkým o príjmy z vlastníctva majetku : 85 400 €
Správne poplatky : 20 000 €
tieto príjmy nemajú stabilnú tendenciu a je ich ťažké rozpočtovať , ich vývoj je závislý od
reálnej finančnej situácie nájomcov , dochádza k oneskoreným úhradám nájmov .
Príjem za znečisťovanie ovzdušia sa ustálil na výške cca 1 300 € a nie je predpoklad na jeho
zvýšenie . Prenájmy sú zdôvodnené v dôvodovej správe k návrhu rozpočtu .
Ostatné nedaňové príjmy sú uvedené v návrhu rozpočtu podrobne .
1 . 3 . Dotácie a transfery
Návrh rozpočtu na strane bežných príjmov počíta aj s transfermi a dotáciami , ktoré budú
poskytnuté mestu z jednotlivých kapitol ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií
a účelovými dotáciami hlavne z UPSVaR .
Ako je vidieť z uvedeného , navrhované príjmy rozpočtu sú primerané reálnej situácii.
a v oblasti daní zohľadňujú predpokladaný vývoj ..
1 .Výdavky rozpočtu – bežné .
Krátky prehľad výdavkov je uvedený v tabuľke :
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Názov
položky
BV :celkom
BV : celkom
„“ – „“
„“ – „“
„–„
Verejná správa
VS
VS
VS
VS

rozpočet

Uprav. roz.

skutočnosť

1 961 224
1 804 380
2 320 478
2 062 838
2 071838
522 919
546 636
469 913
417 295
416 620

2 014 578
2 411 671

1 907 586

553 472
547 881

515 210

Návrh rozpočtu na rok 2011 zahŕňa výdavky na činnosti , ktoré mestu vyplývajú zo zákonov
a uzatvorených zmlúv tak , aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky . Je predpoklad , že
navrhovaným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy .
Prenesený výkon štátnej správy bude naďalej financovaný za ŠR formou fransférov
a dotácií .
Činnosť pracovníkov mestského úradu je potrebné zamerať nielen na sledovanie čerpania
výdavkov rozpočtu , ale primeranú pozornosť venovať aj napĺňaniu príjmovej straky
rozpočtu v súlade so zákonom č.502/2001 Z . z.
Kapitálový rozpočet :
Je zostavený ako schodkový . Úhrada schodku vo výške 16 827 € sa predpokladá z prebytku
rozpočtu finančných operácií , pretože mesto nemá naplnený rezervný fond , nakoľko bolo r.
2008 rozpočtové hospodárenie schodkové a roku 2009 prebytok rozpočtu tvorili iba účelovo
prísne viazané prostriedky , z týchto prostriedkov sa v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy rezervný fond netvorí .
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Kapitálové príjmy vo výške 970 903 € sa predpokladajú z predaja bytov , prípadne
pozemkov mesta a transferu za ŠR na ZOS , hasičskú zbrojnicu , a budovu sč. 52 Múzeum
Kapitálové výdavky sú určené na nákup pozemkov od MO , telekomunikačnej techniky
vrátane koncových zariadení pre MSÚ . Sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na už rozbehnuté
projektové akcie / ZOS , zbrojnica atď / .
Finančné operácie :
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 40 000€ ide
viazané prostriedky z minulých rokov .
Výdavkové finančné operácie : splácanie úveru v Dexia banke .

o prísne účelovo

Dotácie a transfery :
Transfery na PK sú prostriedkami účelovo viazanými a preto rozpočtom mesta iba
„prechádzajú“ a v plnej výške sú poukazované na príslušnú činnosť , ide o transfér na
základne vzdelanie , matriku , ZOS ap.
V zmysle zákona 583/2004 Z .z . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.
podľa § 7 ods. 2 a 4 sa poskytujú finančné prostriedky formou dotácie z položky rozpočtu
0810 Rekreačné a športové služby pre MTZ Magnezit Jelšava v rozpočtovanej výške :
15 000 € .
Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta .
Mesto je zriaďovateľom týchto rozpočtových organizácií :
 Základná škola s Materskou školou Jelšava.
 Mestské múzeum Jelšava
 Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava
Prostriedky vo výške cca 723 526 € sú poukazované za ŠR a sú prísne účelovo viazané na
školstvo . Z rozpočtu mesta prechádzajú v plnej výške do RO – ZŠ s MŠ , ktorá má právnu
subjektivitu .
RO – Mestské múzeum a Osvetové centrum v tomto roku iba začínajú svoju praktickú
činnosť , hospodáriť budú formou preddavku , ktorý bol určený vo výške 29 350 € pre každú
jednu .
Príspevková organizácia Mestské služby Jelšava :
Hospodári s príspevkom mesta , ktorý je rozpočtovaný v položke 0 451 pre rok 2011 vo
výške 79 400 € v nasledujúcich rokoch má tento príspevok mierne stúpajúci trend je nutné
nájsť vhodný spôsob dôsledného sledovania čerpania tohto príspevku .
V zmysle § 12 ,ods.1 zák.583/2004 a čl 7 Zásad finančného hospodárenia vykoná po
schválení rozpis svojho rozpočtu na RO a PO vrátane rozpisu na programy mesta .
Programový rozpočet mesta Jelšava .
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Zákon 324/2007 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. v § 9,ods,1 ,
uvádza :“ viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce ,
v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce najmenej na tri roky .´´
Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o vytvorenie programovej štruktúry / tvorba
programov , podprogramov prvkov , projektov / , formulovanie zámerov a cieľov ,
vytvorenie merateľných ukazovateľov a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do
jednotlivých programov .
Programový rozpočet mesta na roky 2011– 2013 obsahuje 13 programov , formulovanie
zámerov a cieľov vychádza z poznatkov získaných z pilotných rozpočtov . Informačná
hodnota tohto dokumentu sa oproti minulosti zvýšila , umožňuje konfrontovať plány mesta
so skutočnosťou a monitorovať ich plnenie .
Prebytok – schodok rozpočtu :
Podľa zákona 583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. sa
rozpočet obce zostavuje ako prebytkový alebo vyrovnaný .
Návrh bežného rozpočtu pre aktuálny rok je zostavený v súlade s §10, ods. 7 , zákona
583/2004 Z . z . ako vyrovnaný .
Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený v súlade s §10 , ods. 7 , zákona č. 583/2004 Z . z.
ako schodkový , tento schodok je v súlade so zákonom krytý prebytkom finančných operácií
/ Podľa §16 , ods. 5 zákona 583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znp . prebytok - rozpočtu obce počítame podľa § 10, ods.3 , písm . a/ a b/ . /

Zhrnutie
Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Jelšava na roky 2011 - - 2013 a návrh
rozpočtu mesta na rok 2011 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi - zákonom č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znp.
a zákonom č. 583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. . Návrh
rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona 582/2004 Z . z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znp .
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so VZN a internými normami mesta .
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste obvyklým spôsobom v zákonom
stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade s §9 , ods.2 , zák . 369/90 Z . z. o obecnom
zriadení v znp .
spĺňa zákonom predpísané náležitosti
Návrh viacročného programového rozpočtu
a z predchádzajúcich porovnaní a analýz vyplýva , že mesto Jelšava , nie je v r. 2011
vystavené významným finančným rizikám a neistotám a preto poslancom MsZ
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Odporúčam:

1. návrh rozpočtu na rok 2011 schváliť vo finančnej aj programovej štruktúre
2 . návrh viacročného rozpočtu na rok 2012 – 2013 vo finančnej aj programovej štruktúre
zobrať na vedomie

V Jelšave ,19 . 01. 2011
HK :
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