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   Dôvodová správa 
               k návrhu rozpočtu Mesta Námestovo na rok 2014 

 
 V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto povinné 

zostavovať svoj rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je 

aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti 

bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 

dva rozpočtové roky. 

Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich 

rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka. 

 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  podľa § 9 ods. 1 základom 

finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného 

kalendárneho roka. 

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým, aby sa 

k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.  

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 hovorí aj o tom, že rozpočet obce je 

súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zhodný s kalendárnym rokom. V § 9 

ods. 1 viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce 

alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery 

rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov 

vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky. Zostavuje sa v rovnakom 

členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce. 

 

Pri príprave rozpočtu na rok 2014 mesto postupovalo podľa týchto právnych predpisov:  

 

 

 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

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

doplnení niektorých zákonov



 

Predkladáme ho na schválenie v skrátenej forme v členení na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, v zmysle novely zákona č. 426/2013 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a na základe prijatého opatrenia NKÚ SR. 

Návrh rozpočtu na rok 2014  je navrhnutý na schválenie MsZ ako prebytkový a bol zostavený 

na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ, rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta, jednotlivých komisií pri MsZ, skutočného plnenia v roku 2013 a dohody na 

pracovnom stretnutí zo dňa 29.01.2014 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok je krytý finančnými 

operáciami príjmovými. 

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015– 2016 je zostavený v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre mesto záväzný. 

Cieľom je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov. Bude sa 

upresňovať na konkrétny rok samostatne. 
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Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový: 

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 5 124 256,-€ 
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

mesto získava zo štátneho rozpočtu a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych 

daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 

2013. 

Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 5 123 488,-€  

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 922 840,-€ a kapitálové výdavky vo výške 

1 180183,-€ Rozdiel medi kapitálovým rozpočtom bude krytý finančnými operáciami 

príjmovými. 

Príjmové finančné operácie vo výške 378 000,-€ obsahujú zostatok finančných prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov a z prevodu z rezervného fondu. 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 12 900,-€ .  Sú to splátky istiny za 

splácanie pôžičky za motorové vozidlo a splácanie úveru – 16 b.j. Komenského II. etapa 

 
PRÍJMY 
 
BEŽNÉ  PRÍJMY  5 124 256,-€ 

 

Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku    2 843 098,-€ 

 

Výnos tejto dane nám poukazuje štátny rozpočet v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Daň z majetku        439 000,-€ 

Daň z nehnuteľností 

Dane za špecifické služby                     250 300,-€ 

Jednotlivé miestne dane, ktoré sú  vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku               131 500,-€ 

Obsahujú príjmy z dočasného parkovania, nájom priestorov DKN, prenájom hrobových miest 

Administratívne poplatky                   75 900,-€ 

Rozpočtované správne poplatky za výherné hracie prístroje, stavebné poplatky, správne 

poplatky vyberané matrikou, poplatky za rybárske lístky, pokuty, penále, recyklačný fond 

Úroky z domácich pôžičiek a vkladov        1 500,-€ 

Iné nedaňové príjmy        23 500,-€ 

Príjmy z výherných hracích prístrojov       

Transfery                           1 359 458,-€ 

Rozpočtované dotácie zo štátu, príspevky obcí na spoločný úrad 

 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   922 840,-€ 

 

Príjem z predaja pozemkov      114 000,-€ 

  

Odhadovaný príjem z predaja pozemkov 

Transféry kapitálové       808 840,-€  

Rozpočtované dotácie pre Dom pre seniorov, dotácie z EÚ 
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FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍMMOVÉ   378 000,-€ 

        

Rozpočtovaný zostatok z predchádzajúcich rokov a prevod z rezervného fondu 

 

VÝDAVKY 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY   5 123 488,-€ 

 

Výdavky MsÚ a MsZ       635 201,-€ 

Bežné výdavky oproti rozpočtu na rok 2013 boli navýšené o 14 551,-€ . Znížili sa  poštové 

a telekomunikačné služby, vodné a stočné, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, 

prevádzkové stroje, softvar a a licencie, časopisy a noviny, palivo, prenájom vozidiel, údržba 

signalizačnej techniky, všeobecné služby, odvody, dane , poistné, dane a miestne poplatky, 

daň z príjmu predaja majetku bola zrušená.  Rozpočtované mzdové výdavky, odvody do 

fondov sú vyššie ako v roku 2013, nárast súvisí  so zvýšením stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. 

Navýšenie je aj  na údržbu budov, nakoľko je potrebné postupne  rekonštruovať sociálne 

zariadenia v celej budove mestského úradu ako je aj potrebné do budúcnosti  počítať 

s postupným  navýšením financií na zateplenie budovy, rozpočtované je nájomné rohožiek 

a kop .strojov čo v roku 2013 nebolo a zvýšenie bolo rozpočtované na expertízy a posudky. 

Bežné transféry                         3 125,-€ 

Rozpočtovaný príspevok mesta na spoločný úrad a náhrady za nemoc 

Stavebný úrad                         20 350,-€  

Rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou 

Obce                                      2 600,-€ 

Finančná a rozpočtová oblasť            6 500,-€ 

Rozpočtované výdavky na audítorské služby, na bankové poplatky 

Matričný úrad             13 150,-€ 

Nárast výdavkov súvisiaci so zvýšením stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác 

vo verejnom záujme. 

Voľby a sčítanie ľudu              10 800,-€ 

Výdavky súvisiace s voľbami prezidenta, voľby poslancov do Europarlamentu a 

komunálne voľby 

Splácanie úrokov                          5 050,-€ 

Rozpočtované úroky z úveru – 16 b.j. Komenského II. etapa 

Policajné služby, chránená dielňa                    117 240,-€ 

Nárast výdavkov súvisiaci so zvýšením stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác 

vo verejnom záujme. 

Požiarna ochrana                          7 000,-€ 

Rozpočtované výdavky na dobrovoľný hasičský zbor      

Cestná doprava                      150 420,-€ 

Transfer zo ŠR a finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS  na čistenie 

verejných priestranstiev na zimné a letné čistenie komunikácii a pešej zóny. Zimná údržba 

zahŕňa posyp vozoviek, odvoz snehu, presuny mechanizmov, posypový materiál, údržba 

chodníkov. Skutočná potreba bude prehodnotená v závislosti od klimatických podmienok. 

Letná údržba zahŕňa strojné zametanie a zmývanie miestnych komunikácií a chodníkov, 

údržbu  zelene, kosenie zelene, kvetinovú výsadbu. Opravy výtlkov na mestských 

komunikáciách, chodníkoch a oprava kanalizačných vpustí, náhrada odcudzených  
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a zničených kanalizačných poklopov, údržba  rygolov a obrubníkov, opravy prepadnutých 

častí vozoviek a údržba, nákup a osadenie dopravných značiek, prevadzkové náklady na 

vozový park 

 

 

Nakladanie s odpadmi             329 600,-€ 
Výdavky na triedenie odpadu- nákup vriec, monitorovaciu správu na skládku odpadu 

a náklady na  zberný dvor, rozpočtovaný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta TS za 

služby na zber, prepravu a  likvidáciu komunálneho odpadu, zber odpadov z čistenia 

komunikácií a verejných priestranstiev, triedenie odpadov od obyvateľov mesta 

Starostlivosť o životné prostredie                        5  900,-€ 

Rozpočtované dotácie zo štátu a transfer Ts na výrub stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

občanov 

Štátny fond rozvoja bývania           54 450,-€ 

Rozpočtované dotácie zo štátu, služby za správu bytov bytovým podnikom 

Rozvoj obcí                       150 745,-€ 

Rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do fondov VPP, monitorovacia správa na 

revitalizáciu verejného priestranstva , transfer pre príspevkovú organizáciu TS na údržbu 

parkov a verejnej zelene, údržba detských ihrísk a lavičiek, WC, amfiteáter, oprava parkovísk 

a verejných priestranstiev, údržba sôch, fontány a na opravu ihriska s umelou trávou v správe 

MŠK na vysypaniegranulátu 

Verejné osvetlenie                      100 950,-€ 

Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a monitorovaciu správu, 

vodné a stočné na námestí, transfer pre TS na údržbu verejného osvetlenia 

Občianska vybavenosť        600,-€ 

Náklady na verejné WC 

Rekreačné a športové služby             90 000,-€ 

Dotácie na všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej 

kultúry, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a oblasť športu splnili podmienky 

a preto môžu byť zaradené do rozpočtu mesta na rok 2014: MŠK Námestovo, ZŠ Slnečná, ZŠ 

Komenského, Cirkevná ZŠ sv.Gorazda v Námestove, TJ Oravan Námestovo, Klub Biela 

Orava, Námestovský klub slovenských turistov 

Kultúrne služby                        145 000,-€ 

Rozpočtovaný príspevok pre príspevkovú organizáciu DKN, údržba budovy DKN 

Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu                         5 000,-€ 

Výdavky na bežnú údržbu mestského rozhlasu spojené s výmenou poškodených reproduktorov, 

vedenia a drobné úpravy ústredne na MsÚ Námestovo 

Náboženské a iné spoločenské služby                     101 609,-€ 

Rozpočtovaný príspevok pre TS na opravu plota pri  cintoríne, členské príspevky  ZMOBO, 

ZMOS, SEVER, Združenie regiónu Beskydy, komunálne asociácie, Združenie Babia hora, 

finančné výdavky na elektrinu, vodu v cintoríne, kultúrne akcie mesta ako stretnutie 

s dôchodcami, privítanie detí do života, vzdelávacie aktivity mesta a granty na 

spolufinancovanie projektov   

 

Školský úrad                         18 835,-€ 

Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy v členení na mzdy, odvody do 

fondov a prevádzkové výdavky.   

Predškolská výchova              570 595,-€ 
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Zahŕňajú výdavky na dotácie z rozpočtu mesta , ktoré sú rozpočtovými organizáciami, 

rozpočtovaný je nárast výdavkov súvisiaci so zvýšením stupnice platových taríf a dotácie zo 

ŠR na vzdelávacie poukazy 

Základné vzdelanie                   1 250 345,-€ 

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých škôl a školských 

zariadení. Rozpočtované výdavky na základné školy z rozpočtu mesta na originálne 

kompetencie a dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a vzdelávacie poukazy. 

Rozpočtovaný je aj nárast výdavkov súvisiaci so zvýšením stupnice platových taríf. 

Cirkevná ZŠ                              400,-€  

Rozpočtovaný príspevok na lyžiarsky a plavecký výcvik 

Základná umelecká škola                      854 454,-€ 

Patria tu výdavky na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka a transfery zo ŠR na ZUŠ Fernezová, ZUŠ 

Babuliaková 

ŠKD+ Cirkevná škola              22 974,€ 

Výdavky na školský klub 

Centrum voľného času MAJÁK                                 102 000,-€ 

Rozpočtované výdavky z rozpočtu mesta a výdavky hradené z prostriedkov zo vzdelávacích 

poukazov a dotácií od subjektov verejnej správy 

Sociálne zabezpečenie            348 400,-€ 

Rozpočtovaný príspevok z rozpočtu mesta pre CSS z tohto príspevku budú hradené aj výdavky  

na opatrovateľskú službu opatrovaných občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby  

a dotácia na denný stacionár pre Dom Charitas 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi           11 220,-€ 

Výdavky na pochovávanie bezdomovcov, výdavky pre deti v hmotnej núdzi, na učebné 

pomôcky 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   1 180 183,-€ 

 

Kapitálové výdavky boli zapracované do rozpočtu na rok 2014 tak, ako ich navrhla a 

odporučila komisia výstavby. Tento návrh s poslednou  úpravou z pracovného stretnutia   zo 

dňa 29.01.2014 doporučujeme  na schválenie MsZ 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ         12 900,-€   

 

Výdavky na splátky istiny za splácanie pôžičky za motorové vozidlo a splácanie úveru – 16 b.j. 

Komenského II. etapa 
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Rozpočet mesta na rok 2014 

 

 

UKAZOVATEĽ ROZPOČET 2014 

Bežné príjmy 5 124 256,00 

Bežné výdavky 5 123 488,00 

Bežný rozpočet (príjmy-výdavky) 768,00 

    

Kapitálové príjmy 922 840,00 

Kapitálové výdavky 1 180 183,00 

Kapitálový rozpočet (príjmy-výdavky) –257 343,00 

    

Bežné a kapitálové príjmy spolu 6 047 096,00 

Bežné a kapitálové výdavky spolu 6 303 671,00 

Rozdiel BaKP-BaKV -256 575,00 

    

Finančné operácie príjmové 378 000,00 

Finančné operácie výdavkové 12 900,00 

Rozdiel FOP - FOV 365 100,00 

    

Príjmy spolu 6 425 096,00  

Výdavky spolu 6 316 571,00 

Príjmy - výdavky  108 525,00 
 

 

 

V Námestove, dňa 03.02.2014 

Vypracovala: Mgr. Katarína  Rusinová 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a web stránke mesta dňa: 10.2.2014 


