Mestský úrad vo Veľkom Šariši
Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš

na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Šariši
dňa 20. 12. 2018
k bodu : 6.8 Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021
Spracoval:
Mgr. Magdaléna Pištejová, vedúca ekonomického oddelenia
Predkladateľ:
Mgr. Magdaléna Pištejová, vedúca ekonomického oddelenia

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021
Dôvodová správa:
Návrh programového rozpočtu na roky 2019 až 2021 Mestského úradu vo Veľkom
Šariši bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Bežný a kapitálový rozpočet mesta bez finančných operácií na rok 2019 je navrhnutý
ako schodkový – 176 147,38 €. t. j. bežný rozpočet + 307 503,63 € a kapitálový rozpočet
– 483 651,01 €. Schodok kapitálového rozpočtu je čiastočne krytý bežným
rozpočtom, poskytnutým úverom a prebytkom hospodárenia minulých rokov prostredníctvom
finančných operácií.
Celkový rozpočet mesta na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií)
je +104 088,14 €.
Výnos dane z príjmov fyzických osôb ako vlastný príjem poukazovaný percentuálne zo
ŠR SR je rozpočtovaný ako nestabilný príjem pre obce a mestá na základe vládneho návrhu ŠR.
Výdavky školstva z originálnych kompetencií týkajúce sa MŠ, ZUŠ, ŠkD a školskej
jedálni pri ZŠ sú navrhnuté vo výške, ako bol predložený návrh rozpočtu. V návrhu rozpočtu
bolo zohľadnené navýšenie miezd zamestnancov o 10 % na základe podpísanej kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši

1. s c h v a ľ u j e
Finančný a programový rozpočet mesta Veľký Šariš na rok 2019
Bežné príjmy: 4 773 470,22 €
Bežné výdavky: 4 465 966,59 €
Kapitálové príjmy: 372 852,35 €
Kapitálové výdavky: 856 503,36 €
Finančné operácie príjmové: 438 274,12 €
Finančné operácie výdavkové: 158 038,60 €
Príjmy spolu: 5 584 596,69 €
Výdavky spolu: 5 480 508,55 €
Prebytok v rozpočte: +104 088,14 €

2. b e r i e n a v e d o m i e
Finančný a programový rozpočet Mesta Veľký Šariš na roky 2020 a 2021

