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I. Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne berie na vedomie Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta
Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 – 2023.

II. Dôvodová správa
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošíne Odborné
stanovisko k Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 – 2023, podkladom pre
spracovanie ktorého bol Návrh programového rozpočtu mesta Tvrdošín na roky 2021 – 2023.
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III. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 - 2023.
Rozpočet mesta vo všeobecnosti vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pozostáva z príjmov
a výdavkov, ktorými sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom, ktorí pôsobia na území mesta, ako aj k obyvateľom mesta, ktorí žijú trvale alebo prechodne na
jeho území. Pre všetkých platí dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných predpisov a všeobecne záväzných
nariadení príslušného mesta, resp. zmlúv uzatvorených s mestom. V súlade s ustanovením § 18 f, odsek 1,
písmeno c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je povinnosťou
hlavného kontrolóra mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu ( ďalej len „MsZ“) odborné stanovisko ( ďalej
len „stanovisko“ ) k návrhu rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok ( ďalej len „návrh rozpočtu na rok
2021“) a ďalšie dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky ( t.j. na roky 2022, 2023 ; ďalej len „viacročný
rozpočet“ ). Stanovisko je vypracované na základe predloženého materiálu „ Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín
na roky 2021 – 2023“, ktorý vypracovalo Finančné oddelenie Mestského úradu v Tvrdošíne (ďalej len
„spracovateľ, resp. predkladateľ návrhu“) v súčinnosti s príslušnými oddeleniami Mestského úradu
v Tvrdošíne (ďalej len „MsÚ“) a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín, ktorí pri jeho
spracovaní postupovali podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladateľ návrhu pri jeho
zostavovaní vychádzal z aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja v SR ako aj monitoringu
rozpočtového hospodárenia mesta Tvrdošín vo väzbe na očakávaný výsledok hospodárenia za aktuálny rok
(tzn. za rok 2020).
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Odborné stanovisko vychádza z posúdenia obsahu Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na roky 2021– 2023
(ďalej len „návrh rozpočtu“), pričom pri jeho vypracovaní bola sústredená pozornosť najmä na obsah časti
materiálu, ktorá pojednáva o rozpočte na rok 2021, ktorý podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom
(pozn. rozpočet na rok 2021 sa schvaľuje a rozpočet na roky 2021–2022 sa berie na vedomie).
Medzi základné hľadiská, posudzujúce obsah predloženého materiálu, sú :
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2021 ( s výhľadom na ďalšie rozpočtové roky ) a v procese rozpočtového
hospodárenia mesta musia byť dodržané všeobecne záväzné právne predpisy a zákony - legislatívne normy,
ktoré upravujú proces zostavenia rozpočtu :
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov“ ),
 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z v znení neskorších predpisov“ ),
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č.369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov“ )
Okrem toho je potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia nasledovných legislatívnych noriem :
 Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a Nariadenie vlády Slovenskej republiky
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení,
 aktuálne znenie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
 platnú Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách,
ako aj ostatné právne normy a všeobecne záväzné predpisy platné pre danú oblasť.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Tvrdošín
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta ( ďalej len VZN ),
ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä :
 VZN o dani z nehnuteľností,
 VZN o miestnych daniach ( daň za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva ),
 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
taktiež v súlade s ostatými platnými VZN, ktoré ovplyvňujú rozpočet mesta ( napr. VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta,...) a v súlade s platnými vnútornými normami a smernicami mesta Tvrdošín.
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1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Tvrdošín
Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 - 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
Tvrdošín dňa 25.11.2020 ( na webovej stránke mesta www.tvrdosin.sk ) za účelom poskytnutia priestoru na
verejnú diskusiu v rámci pripomienkového konania, tzn. v zákonom stanovenej najmenej 15-dňovej lehote
pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu mesta Tvrdošín bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá bola schválená
opatrením Ministerstva financií SR z 8.12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/200442 v znení neskorších predpisov (ďalej len "opatrenie č. MF/010175/2004-42 v platnom znení"). Štatistickú
klasifikáciu výdavkov verejnej správy používajú subjekty verejnej správy v zmysle vyhlášky Štatistického
úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
Ministerstvo k správnemu uplatneniu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k
opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Citované
metodické usmernenie bolo aktualizované v súlade s viacerými novelami opatrenia č. MF/010175/2004-42;
dodatok č. 20 k tomuto usmerneniu bol vydaný pod číslom MF/014589/2020-421 a má sa uplatniť prvýkrát
pri zostavení návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy na roky 2021 až 2023. V tejto súvislosti je potrebné
poznamenať, že príslušné Opatrenia MF SR sú publikované vo Finančnom spravodajcovi a o každej
novelizácii opatrenia je vždy poskytnutá informácia na web stránke Ministerstva financií SR. Predkladateľ
Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín, zverejnil materiál na pripomienkové konanie s následným predložením na
schválenie mestskému zastupiteľstvu, pričom zabezpečil spracovanie Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok
2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022- 2023 podľa aktuálnej "Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023", ktorú Ministerstvo financií SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi
pod č. MF/009077/2020-411 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o
rozpočtových pravidlách verejnej správy"). Cieľom príručky je pripraviť a jednotne usmerniť subjekty verejnej
správy vo veci zostavenia rozpočtu na roky 2021 - 2023; obsahuje textovú časť a dôležité prílohy zverejnené
pod číslami: Príloha č. 1 - Kódy zdrojov; Príloha č. 2 - Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2021 až 2023; Príloha č. 3 - Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.
Oproti minulým rokom je zmena v prílohe č. 3, ktorú tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových
organizácií. Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa zostavuje za štátny rozpočet a za rozpočty
ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom SR zaradené do sektora verejnej správy;
súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj rozpočet územnej samosprávy. V rozpočtoch subjektov verejnej správy
sa v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy uplatňuje rozpočtová
klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich
vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Návrh rozpočtu mesta Tvrdošín na roky 2021
až 2023 je v príjmovej oblasti zostavený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s rozpísaním do úrovne
položiek, ktoré sú pre potreby účtovníctva podrobne rozpísané do úrovne podpoložiek. Príjmová časť rozpočtu
je spracovaná na základe kvalifikovaného odhadu. Rozpočet vo výdavkovej časti je členený na jednotlivé
programy (ďalej len programový rozpočet) s tým, že na rok 2021 je vytvorených 14 programov. Návrh
viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2023 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čo zvyšuje informačnú
hodnotu predloženého dokumentu a zároveň sa pokračuje v zavedenom plánovaní výdavkov v strednodobom
časovom horizonte pre možnosť porovnania plánu mesta so skutočnosťou, čo znamená prezentáciu výkonnosti
samosprávy mesta. Návrh viacročného programového rozpočtu vychádza z potreby využívať finančné
prostriedky pre stanovené priority mesta so zohľadnením prípadného poklesu príjmov.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky vychádza zo schválených
východiskových ekonomických parametrov rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, z návrhu rozpočtu
verejnej správy na označené rozpočtové roky, ďalej z očakávaného vývoja hospodárenia mesta Tvrdošín za
aktuálny rok 2020 a zo skutočného hospodárenia a dosiahnutých ekonomických výsledkov mesta v minulých
rozpočtových rokoch. Pri zostavení rozpočtu na rok 2021 sa vychádza zo schváleného rozpočtu verejnej správy
a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí, ktorými sú podiely na daniach
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v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade
s platným zákonom o štátnom rozpočte.
C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín je zostavený v súlade s ustanovením § 9 odsek 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
v platnom znení a podľa čl. 9 zákona o rozpočtovej zodpovednosti, na tri po sebe idúce rozpočtové roky,
tzn. na r. 2021, 2022 a 2023. Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj
finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery a rozvoj mesta ako aj potrieb jeho obyvateľov vrátane
programov mesta na tri rozpočtové roky. Východiskom pri tvorbe návrhu tohto rozpočtu je hospodársky
a sociálny rozvoj mesta ako aj prijatá koncepcia rozvoja školstva, kultúry a športu na území mesta Tvrdošín.
Predložený návrh rozpočtu je zostavený v súlade s ustanovením § 9 citovaného zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, a to na : a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, t. j. na rok 2021, b) rozpočet
na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, t. j. na rok 2022,c) rozpočet na rok nasledujúci po roku,
na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b), t.j. na rok 2023. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok je
záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Návrh rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 – 2023
je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. vnútorne je členený na :
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 – 2023 vyjadruje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
v rámci financovania prenesených kompetencií zo štátu na obce, resp. mestá, k štátnym fondom, k zriadeným
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa
poskytujú prostriedky z rozpočtu mesta (príspevkovej organizácii mesta a školským zariadeniam).
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošíne je predložený Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok
2021 a návrh rozpočtov na roky 2022 a 2023 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi :
Rozpočet celkom (vrátane finančných operácií ) :
EUR
Rozpočtové roky
P r í j m y celkom
V ý d a v k y celkom
Hospodárenie mesta : + prebytok; – schodok

2021
8 855 462
8 855 462
0

2022
9 322 251
9 322 251
0

2023
7 384 571
7 384 571
0

Z údajov vyplýva, že návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022 - 2023 je
zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Členenie na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je
uvedené v nasledujúcich tabuľkách :
a) Bežný rozpočet : :
EUR
Rozpočtové roky
Bežné príjmy (BP) celkom
Bežné výdavky (BV) celkom
Hospodárenie mesta ( BP-BV) : + prebytok;

2021
6 791 344
6 547 907
+243 437

2022
7 163 345
6 714 674
+ 448 671

2023
7 358 521
6 701 189
+ 657 332

– schodok

b) Kapitálový rozpočet : :
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy ( KP) celkom
Kapitálové výdavky (KV) celkom
Hospodárenie mesta (KP –KV) : + prebytok;

EUR

– schodok

c) Finančné operácie : :
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie (PFO)
Výdavkové finančné operácie (VFO)
Hospodárenie mesta (PFO-VFO) : + prebytok;
– schodok
d) Hospodárenie mesta celkom :
+ prebytok; – schodok

2021
1 357 571
2 256 124

2022
1 932 516
2 555 280

- 898 553

- 622 764

- 626 194

EUR
2023

2021

2022

706 547

226 390

22 050

51 431

52 297

53 188

+ 174 093

- 31 138

+ 655 116

0
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2023
4 000
630 194

0

0

Z údajov tabuliek a) a b) vyplýva, že návrh bežného rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 –
2023 je zostavený ako prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu mesta na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové
roky 2022 - 2023 je zostavený ako schodkový podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Tento schodok je v súlade s citovaným zákonom krytý prebytkom bežného rozpočtu príslušného
rozpočtového roka.
Mesto Tvrdošín navrhuje na roky 2021 až 2023 vyrovnané rozpočtové hospodárenie, na dosiahnutie ktorého
bude potrebné dodržiavať rozpočtovú disciplínu spolu so zameraním na znižovanie výdavkov na niektoré
činnosti, ktoré samospráva zabezpečuje, avšak nie na úkor ovplyvnenia kvality poskytovaných služieb. Návrh
rozpočtu mesta na označené rozpočtové roky reaguje na aktuálny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike
a počíta aj s úspornými opatreniami, a to nielen na úrovni Mesta – Mestského úradu v Tvrdošíne, ale aj
v organizáciách, zriaďovateľom ktorých je Mesto Tvrdošín.
I. ROZPOČET PRÍJMOV
Vývoj príjmovej časti rozpočtu Mesta Tvrdošín za predchádzajúce rozpočtové roky 2015 - 2019 v porovnaní
so skutočnosťou za sledované obdobie, rozpočet príjmov na rok 20120 po poslednej úprave rozpočtovým
opatrením a návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 - 2023 je zobrazený v nasledovnej údajovej tabuľke :
Rok

2015
1

Príjmy
Rozpočet
celkom * Skutočnosť

6 119 910
6 164 195

2016
2
5 618 920
5 792 787

2017
3
5 813 481
5 900 392

2018
4
8 334 967
8 530 652

2019
5
8 684 805
8 742 894

2020**
6
9 415 352

2021
7
8 855 462

2022
8
9 322 251

2023
9
7 384 571

* vrátane finančných operácií, ** rozpočet po úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020

V tabuľke sú uvedené údaje o doterajšom vývoji celkových rozpočtovaných príjmoch v porovnaní
s dosiahnutou ( účtovne uzatvorenou ) skutočnosťou za obdobie rokov 2015 až 2019 ( stĺpce 1 až 5), kedy
bolo dosiahnuté vysoké percento plnenia príjmov, v ďalšom stĺpci sú uvedené údaje rozpočtu na rok 2020 po
úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020. V posledných troch stĺpcoch tabuľky je návrh viacročného
rozpočtu na roky 2021 - 2023. Údaje tabuľky preukazujú vývoj rozpočtovaných príjmov mesta Tvrdošín
z dlhodobého časového horizontu, čo prehľadným spôsobom zobrazuje nasledovný graf :

Rozpočet príjmov v EUR
10 000 000
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6 000 000
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1. BEŽNÉ PRÍJMY
a) Vývoj bežných príjmov za rozpočtové roky 2015 - 2019 v porovnaní so skutočnosťou za uvedené obdobie,
rozpočet bežných príjmov v roku 2020 po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020 a ďalej návrh rozpočtu
bežných príjmov na roky 2021 – 2023 poskytujú nasledovné údaje :
EUR
Rok / Bežné
príjmy
Rozpočet

2015

2016

2017

2018

2019

5 135 599

5 484 916

5 787 828

6 291 150

7 305 713

Skutočnosť

5 185 200

5 658 783

5 874 656

6 486 614

7 363 800

2020*
7 062 129

2021
6 791 344

2022

2023

7 163 345

7 358 521

* rozpočet po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020

Z údajov tabuľky vyplýva, že v rozpočtových rokoch 2015 až 2019 bolo dosiahnuté vysoké plnenie bežných
príjmov, čo kladne ovplyvnilo výsledok rozpočtového hospodárenia mesta. V oblasti rozpočtovania bežných
príjmov v návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2022 sa vychádzalo z návrhu štátneho rozpočtu a jeho
ukazovateľov. Pri rozpočtovaní miestnych daní v návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2021 sa vychádza
z odhadu očakávaného plnenia za rok 2020, ktorý bol ovplyvnený nepriaznivou situáciou spôsobenou
pandémiou COVID-19, čo nepriaznivo ovplyvnilo rozpočty všetkých miest a obcí SR. Pri spracovaní návrhu
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rozpočtu boli brané len príjmy, ktoré mesto môže reálne dosiahnuť. V tomto období je pomerne náročné
pripravovať rozpočet, pretože aj po zverejnení percentuálneho odhadu nárastu dane z príjmov fyzických osôb,
konkrétnejšie prognózy sa prepočítavajú až v letných mesiacoch, resp. v mesiaci september, z dôvodu ktorého
je potrebné ponechať určitú rezervu v tejto príjmovej časti rozpočtu.
b) V ďalšej časti tohto stanoviska sú uvedené údaje návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2021 a na ďalšie
rozpočtové roky 2022 - 2023 v členení na : daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery a ostatné
príjmy. Vypočítaním percentuálneho podielu na celkových bežných príjmoch je prehľad o tom, aký podiel
jednotlivých druhov príjmov sa predpokladá rozpočtovať k navrhnutým celkovým bežným príjmom. Údaje
poskytuje nasledovná tabuľka údajov o predpokladaných bežných príjmoch v členení :
Ukazovateľ : ( v EUR a
v percentuálnom vyjadrení )
Bežné príjmy spolu
daňové príjmy

Návrh rozpočtu Podiel na
2021
bežných
príjmoch
6 791 344
100,00 %
4 488 807
66,10 %

Návrh rozpočtu Podiel na
2022
bežných
príjmoch
7 163 345
100,00 %
4 795 184
66,94 %

Návrh rozpočtu Podiel na
2023
bežných
príjmoch
7 358 521
100,00 %
5 075 336
68,97 %

nedaňové príjmy

647 597

9,54 %

683 707

9,55 %

706 277

9,60 %

granty a transfery

1 498 442

22,06 %

1 587 754

22,16 %

1 479 608

20,11 %

156 498

2,30 %

96 700

1,35 %

97 300

ostatné bežné príjmy*

1,32 %

* bežné príjmy ZŠ Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD

Z údajov vyplýva, že jednou z najstabilnejších a najvýznamnejších zložiek rozpočtu bežných príjmov sú
daňové príjmy, ktoré tvoria viac ako 60 %- tný podiel. Tvoria ich : daň z príjmov fyzickej osoby ( tzn. výnos
dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorý však v aktuálnom roku bol nižší ako v predošlom období
z dôvodu pandémie COVID-19), a miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za
užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Výška
miestnych daní je rozpočtovaná v súlade s aktuálnym znením zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( v spojitosti
s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Tvrdošín) a z predpokladaného odhadu príjmu dane z
nedoplatkov predchádzajúcich období. Nedaňové príjmy podľa návrhu rozpočtu na rok 2021 ( aj podľa návrhu
rozpočtu na nasledujúce rozpočtové roky 2022,2023) sú tretím príjmom v poradí, keďže vyšší percentuálny
podiel predstavujú granty a transfery.
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
a) Údaje o vývoji kapitálových príjmov v rokoch 2015 - 2019 v porovnaní so skutočnosťou za sledované
obdobie, údaje o rozpočte kapitálových príjmov na rok 2020 po úprave rozpočtovým opatrením č. 2/2020 a
údaje návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 sú poskytnuté v nasledovnom prehľade :
EUR
Rok / Kapitálové
príjmy
Rozpočet

2015

2016

940 784

127 699

2017
4 500

2018
217 964

2019

2020*

2021

2022

2023

1 357 571

1 932 516

4 000

112 116
1 732 660

127 699
218 192
940 702
4 567
Skutočnosť
* rozpočet po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020

112 118

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov súvisí s predpokladanými investičnými zámermi mesta, pričom
dosiahnuté údaje za roky 2015 až 2019 preukazujú ich skutočné plnenie. Kapitálové príjmy podľa
predloženého návrhu viacročného rozpočtu spolu s prebytkom bežného rozpočtu sú dôležitým zdrojom
skutočnej realizácie investičných aktivít mesta. V Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na rok 2022
sa uvažuje s podstatne vyššou sumou oproti predchádzajúcemu obdobiu, údaj na rok 2023 sa postupne bude
upresňovať, keďže v tomto období nie je možné určiť výšku kapitálových transferov, resp. dotácií, ktoré sa
podarí mestu získať v rámci sektora verejnej správy.
b) V nasledujúcej tabuľke je uvedený Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rozpočtový rok 2021 a na
nasledujúce roky 2022 - 2023 v členení na nedaňové príjmy, granty a transfery a zároveň je vypočítaný ich
percentuálny podiel na predpokladaných celkových kapitálových príjmoch :
Ukazovateľ : ( v EUR a v
percentuálnom vyjadrení )

Kapitálové príjmy spolu:
z toho : nedaňové príjmy
granty a transfery

Návrh rozpočtu
2021

Podiel na
príjmoch

Návrh
Podiel na
rozpočtu 2022 príjmoch

1 357 571
4 000
1 353 571

100,00 %
0,29 %
99,71 %
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1 932 516
4 000
1 928 516

100,00 %
0,21 %
99,79 %

Návrh rozpočtu
2023

4 000
4 000
0

Podiel na
príjmoch

100,00 %
100,00 %
0,00 %

Z údajov tabuľky je zrejmé, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 sa uvažuje s čiastkou 1 353 571 EUR
kapitálových príjmov z grantov a transferov , na rok 2022 sa predpokladá vyšší objem kapitálových príjmov
získaných z grantov a transferov a na rok 2023 je návrh rozpočtu zatiaľ veľmi opatrný vzhľadom k tomu, že
rozpočet na jednotlivé roky bude v tejto časti postupne spresňovaný podľa konkrétnych údajov a informácií
o výške objemu kapitálových transferov, ktoré mesto získa z dotácií v rámci sektora verejnej správy vo väzbe
na predpokladaný rozvoj programov Mesta Tvrdošín v jednotlivých rozpočtovaných rokoch.
II. ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Tvrdošín za účtovne uzatvorené roky 2015 - 2019 v porovnaní so
skutočnosťou, údaje o rozpočte na rok 2020 po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020 a návrh rozpočtu
výdavkov na roky 2021 až 2023 zobrazuje nasledovná tabuľka :
EUR
Rok/Výdavky
celkom*
Rozpočet

2015
6 119 910

Skutočnosť

5 408 420

2016
5 618 920

2017
5 813 481

2018
8 334 967

2019

2020**

5 058 003 7 650 319

2022

2023

8 684 805
8 665 951

5 048 335

2021
8 855 462

9 322 251

7 384 571

7 653 511

* vrátane finančných operácií ** rozpočet po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020

Z údajov tabuľky je zrejmý vývoj celkových výdavkov v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za účtovne
uzatvorené roky 2015 až 2019, ďalej sú poskytnuté údaje upraveného rozpočtu v aktuálnom roku 2020
a v posledných troch stĺpcoch je návrh rozpočtu na ďalšie rozpočtové roky 2021 – 2023. Uvedené sa uvádza
nielen z dôvodu porovnania ukazovateľov, ale aj pre poskytnutie informácie o vývoji výdavkov rozpočtu
Mesta Tvrdošín z dlhodobého časového horizontu, čo je zobrazené aj nasledovným grafickým spôsobom :
Rozpočet výdavkov v EUR
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Grafické zobrazenie preukazuje, že rozpočet celkových výdavkov mesta Tvrdošín má kolísavý vývoj. Po
roku 2015 došlo k miernemu poklesu plánovaných výdavkov, avšak od roku 2017 je zaznamenané mierne
zvyšovanie rozpočtovaných výdavkov do roku 2022, následne sa však v roku 2023 predpokladá zníženie
výdavkov, čo sa však môže zmeniť, nakoľko údaje sú zatiaľ len orientačné.
1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj bežných výdavkov v období rokov 2015 - 2019 v porovnaní so skutočnosťou za hodnotené roky,
upravený rozpočet výdavkov v roku 2020 a návrh rozpočtu bežných výdavkov na obdobie rokov 2021 – 2023
je zobrazený v nasledovnej tabuľke :
Rok / Bežné
výdavky
Rozpočet

2015

2016

2017

2018

2019

4 687 365

4 878 445

5 124 336

5 603 109

6 653 964

Skutočnosť

4 379 559

4 533 341

4 869 380

5 304 149

6 065 720

2020*
6 789 614

2021
6 547 907

2022
6 714 674

2023
6 701 189

* rozpočet po úprave rozpočtovým opatrením č.2/2020

Z vývoja bežných výdavkov za účtovne uzatvorené roky 2015 až 2019 vyplýva, že rozpočet bežných
výdavkov v uvedenom období nemal výrazne kolísavý vývoj, len postupne sa zvyšovalo predpokladané
čerpanie bežných výdavkov z rozpočtu mesta. V Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2021 a v rokoch
nasledujúcich, tzn. v roku 2022 a 2023 sa v návrhu rozpočtu bežných výdavkov Mesta Tvrdošín uvažuje
s čerpaním bežných výdavkov zhruba v intenciách očakávanej skutočnosti za aktuálny rok.
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2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Vývoj kapitálových výdavkov (bez finančných operácií výdavkových) v období rokov 2015- 2019 v porovnaní
so skutočnosťou za uvedené roky, upravený rozpočet na rok 2020 a návrh kapitálových výdavkov rozpočtu na
rok 2021 a na roky 2022 - 2023 preukazujú údaje nasledovnej tabuľky :
Rok / Kapitálové
2015
výdavky
1 383 884
Rozpočet

2016

2017

2018

692 617

640 474

2 682 488

1 980 535

982 200

467 636

140 452

2 297 300

1 537 985

Skutočnosť

2019

2020*
2 574 654

2021
2 256 124

2022

2023

2 555 280

630 194

* rozpočet po úprave rozpočtovým opatrením č 2/2020

Kapitálové výdavky na rozpočtový rok 2021 sú rozpočtované v nadväznosti na transfery zo štátneho rozpočtu
s predpokladom zapojenia vlastných príjmov mesta ako napr. príjmy z predaja majetku, prebytok bežného
rozpočtu upravený o použitie zdrojov na splátky istiny úverov, prostriedky návratných zdrojov financovania,
prostriedky peňažných fondov a pod. V rámci kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky
najmä na obstaranie projektov a projektovej dokumentácie, resp. na realizáciu stavieb a investičnú činnosť.
Z tabuľky vyplýva, že v oblasti kapitálových výdavkov bol rozpočet v rokoch 2015 až 2019 značne kolísavý
( v účtovne uzatvorených rokoch aj skutočnosť). Rozpočet na obdobie rokov 2021 a 2022 predpokladá objem
kapitálových výdavkov v intenciách objemu roka 2020. Návrh rozpočtu na rok 2023 je plánovaný zatiaľ v sume
630 194 EUR, ktorá sa bude postupne spresňovať podľa aktuálneho stavu v oblasti realizácie projektov.
Predpokladané kapitálové výdavky sa v jednotlivých rokoch 2021 - 2023 sa majú vynaložiť v nasledovných
programoch, z čoho je možné posúdiť ďalší vývoj investičných zámerov mesta Tvrdošín :
Číslo a názov
programu

Rok 2021
Názov investičnej akcie

Názov investičnej akcie

1

Plánovanie,
manažment
a kontrola

2

Propagácia a
marketing

4

Cintoríny

Výkup pozemkov – majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pre rozšírenie
cintorínov

80 000

5

Verejné
osvetlenie
Odpadové
hospodárstvo

Nákup motorového vozidla – plošiny –
pre príspevkovú organizáciu mesta
Revitalizácia skládky odpadov Jurčov
Laz – oplotenie 1. etapy 2 monitorovacie
vrty, kumulačná nádrž pre 1.etapu

25 000

Komunikácie

Nákup motorového vozidla – Multicár –
pre príspevkovú organizáciu mesta a
výstavba a rekonštrukcia MK, chodníkov
a parkovísk,

150 000

Rekonštrukcia nebytových priestorov

30 000

Infraštrukúra k IBV
Vybudovanie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti (Zdravotné
stredisko Medvedzie)

200 000
500 000

Výstavba Zariadenia starostlivosti o deti
do 3. rokov veku - mesto Tvrdošín (detské
jasle)
Nákup digestorov do školskej jedálne
v ZŠ Márie Medveckej, Medvedzie
Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk
Turistické chodníky a cyklotrasy
Projekt „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju
pohraničia“ (PL – SK)
Budovanie cyklotrás Tvrdošín - Nižná
Rekonštrukcia budovy Mestského úradu
Tvrdošín

300 000

6

7

8

9

12

Bývanie a
nebytové
priestory

Vzdelávanie

Prostredie
pre život

14 Administratíva

Prípravná a projektová dokumentácia

Rok 2022
€

Kapitálové výdavky s p o l u :

20 000

30 000

15 000

Rok 2023
€

Prípravná a projektová
dokumentácia

20 000

Mestský informačný systém –
Inteligentné technológie
mesta Tvrdošín
Výkup pozemkov, základná
technická vybavenosť

935 280

Prípravná a projekt.
dokumentácia

€
20 000

50 000

Vybudovanie strediska
triedeného zberu a
kompostáreň Tvrdošín

800 000

Výstavba a rekonštrukcia
MK, chodníkov a parkovísk

100 000

Rekonštrukcia nebytových
priestorov
Infraštruktúra k IBV

Názov investičnej
akcie

Modernizácia
a rekonštrukcia VO
Revitalizácia
skládky

20 000
50 000

Stroje a zariadenia
100 000
na čistenie MK
Výstavba
140 194
a rekonštrukcia MK,
chodníkov a parkovísk

50 000
100 000
Infraštruktúra k IBV, 100 000
výkup pozemkov,
stavebné práce

Výstavba Zariadenia
starostlivosti o deti do
3. rokov veku (detské jasle)

300 000

Budovanie cyklotrás

200 000

Budovanie
cyklotrás

200 000

Spolu:

2 555 280

Spolu:

630 194

10 000
20 000
200 000
200 000
476 124

2 256 124
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3. PROGRAMOVÝ ROZPOČET – ROZVOJOVÉ PROGRAMY
Mesto Tvrdošín pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2023 naďalej pokračuje v realizácii
programového rozpočtovania cez rozvojové programy, ktoré sú dôležitými súčasťami bežných a kapitálových
výdavkov rozpočtu mesta. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov
samosprávy v nadväznosti na priority a zapracovanie rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na
výsledky a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu obce, resp. mesta. Zároveň posilňuje
zodpovednosť za nakladanie s verejnými prostriedkami, poskytuje potrebné informácie o výdavkoch a zmysel
použitia zdrojov pri napĺňaní zámerov a cieľov. V rámci hodnotenia kapitálového rozpočtu je potrebné
venovať rozvojovým programom mesta Tvrdošín osobitnú pozornosť. Programový rozpočet predstavuje
podrobne rozpracované zámery a ciele mesta. K povinným náležitostiam jednotlivých rozvojových programov
patrí najmä : zámer, cieľ, merateľné ukazovatele, začiatok a koniec realizácie programu, rozpočtové náklady
programu, finančné krytie v jednotlivých rozpočtových rokoch, atď., ako ustanovuje zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods. 5.
V citovanom ustanovení zákona sa uvádza, že rozpočet má obsahovať aj zámery a ciele, ktoré budú realizované
z výdavkov rozpočtu, čím ukladá samosprávam povinnosť uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové
nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho,
hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, tzv.
programové rozpočtovanie. Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie roky 2022 – 2023 je
zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, tzn. ako programový
rozpočet, zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a aktivít, ktoré sú členené na nasledovné programy :
VÝDAVKY ( v € )
Program

Názov

Návrh rozpočtu

programu

2021

2022

2023

1

Plánovanie, manažment a kontrola

48 850

49 180

49 500

2

Propagácia a marketing

12 795

993 935

12 995

3

Interné služby

57 642

65 772

57 772

4

Služby občanom

139 561

111 736

63 395

5

Bezpečnosť, právo a poriadok

159 921

126 806

137 258

6

Odpadové hospodárstvo

321 352

1 099 681

357 151

7

Komunikácie

433 240

359 330

505 794

8

Bývanie a nebytové priestory

1 028 107

537 495

398 777

9

Vzdelávanie

3 879 937

3 875 199

3 651 035

10

Šport

189 554

179 450

175 180

11

Kultúra

195 206

205 205

213 518

12

Prostredie pre život

739 297

508 790

515 971

13

Sociálne služby

257 679

258 504

258 504

14

Administratíva

1 392 321

951 168

987 721

8 855 462

9 322 251

7 384 571

Výdavky celkom ( vrátane finančných operácii ) :

Z prehľadu výdavkov programového rozpočtu 2021 - 2023 je zrejmé, že podstatnú časť výdavkov návrhu
rozpočtu Mesta Tvrdošín na rozpočtový rok 2020 tvoria výdavky na programy podľa predpokladaného objemu
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ich vynaloženia, kde na prvom mieste v poradí je program číslo 9 ( Vzdelávanie), ktorý je s predpokladaným
objemom výdavkov nad 3 mil. EUR, pričom na prvom mieste je umiestnený aj v návrhu rozpočtu na ďalšie
rozpočtové roky 2022 - 2023. K návrhu predloženého rozpočtu je potrebné poznamenať, že vo výdavkovej časti
rozpočtu na rok 2021 je zohľadnená aktuálna miera inflácie a zapojené sú aj finančné operácie výdavkové.
Mesto Tvrdošín postupuje podľa zásad programového rozpočtovania už od roku 2009 ako ukladá zákon
583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien.
K tejto časti návrhu rozpočtu je potrebné konštatovať, že spracovateľ materiálu každým rokom zvyšuje jeho
obsahovú náplň a informačnú hodnotu. Spracovateľ Programového rozpočtu mesta Tvrdošín rozpisuje rozpočet
výdavkov na všetky rozpočtové roky ( v tomto návrhu na roky 2021 až 2023 ). V počiatočnom období
programového rozpočtovania sa totiž jednotlivé programy rozpísali len na príslušný rozpočtový rok, ale na
ďalšie rozpočtové roky sa už nerozpisovali. Práve týmto postupom sa zvýšila úroveň dokumentu a jeho obsah
zaznamenal väčšiu vypovedaciu schopnosť, čo umožňuje plánovanie výdavkov v strednodobom časovom
horizonte a zároveň poskytuje možnosť konfrontácie plánov mesta so skutočnosťou a monitorovať ich plnenie.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 - 2023 podľa znenia ustanovenia § 9 odsek 3 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení niektorých zmien a doplnkov, nie sú záväzné. Sú to len orientačné ukazovatele, ktoré sa budú postupne
spresňovať.
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rozpočtový rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022,2023 sú
finančné operácie, ktoré sú rozpočtované ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Výška
príjmových finančných operácií sa predpokladá v roku 2021 v sume 706 547 EUR, v roku 2022 vo výške
226 390 EUR a v roku 2023 zatiaľ v sume 22 050 EUR, ktorá sa však bude spresňovať, údaj je zatiaľ len
orientačný. Výdavkové finančné operácie sú na rok 2021 rozpočtované v sume 51 431 EUR, v roku 2022
v objeme 52 297 EUR a v roku 2023 v čiastke 53 188 EUR. Medzi príjmové finančné operácie patria napr.
príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, apod.
Vzájomné medziročné porovnanie finančných operácií nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko sa jedná o
nepravidelné príjmy a nepravidelné výdavky. Z dôvodu potreby kapitálových zdrojov je predpoklad, že podobne
ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, tak aj počas roka 2021 sa uskutočnia úpravy rozpočtu v časti
finančných operácií ( napr. prevod z peňažných fondov a použitie prípadného prebytku hospodárenia
príslušného roka z príjmových finančných operácií ), a to formou rozpočtových opatrení, ktoré podliehajú
schváleniu mestským zastupiteľstvom.
E. ZHRNUTIE
Do Návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022 a 2023 boli premietnuté
informácie a údaje z centrálnych orgánov. Návrh rozpočtu na rok 2021 vo výdavkovej časti je zostavený
s náležitou opatrnosťou, čo však nemôže mať dopad na plnenie základných samosprávnych úloh mesta. Oblasť
kapitálových výdavkov sa bude postupne spresňovať v intenciách získaných zdrojov pre mesto a vo väzbe na
príslušné investičné akcie, ktoré bude mesto zabezpečovať. Dôležité je venovať zvýšenú pozornosť plneniu
príjmov, predovšetkým kapitálových a tiež čerpaniu výdavkov, aby bola zabezpečená rozpočtová disciplína zo
strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je totiž
jediným predpokladom k tomu, aby boli naplnené ciele viacročného programového rozpočtu Mesta Tvrdošín
a zabezpečené zdroje financovania nevyhnutných potrieb a rozvoja mesta.
Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022, 2023 je vypracovaný ako
programový rozpočet, čo je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako napr. zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Taktiež
zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace právne normy.
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Jednotlivé programy definujú najdôležitejšie úlohy mesta, rešpektujú zákonné povinnosti samosprávy a určujú
smer a priority rozvoja mesta. Rozpočtovanie výdavkov do jednotlivých programov vychádza z úrovne
súčasného poznania. Jednotlivé programy sú koncipované podľa vzoru programovej štruktúry, ktorú navrhlo
Ministerstvo financií SR, za účelom možnosti porovnávať efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov
na plnenie rovnakých úloh v rámci rôznych, porovnateľných samospráv. V tejto súvislosti je potrebné
podotknúť, že definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne vyhodnocujú v monitorovacej
správe, ktorú mesto Tvrdošín spracováva vždy k termínu 30.6. príslušného roka, kedy sa vyhodnocuje
priebežné plnenie ukazovateľov. Druhýkrát sa monitoruje ku dňu 31.12. príslušného roka, a to vypracovaním
Hodnotiacej správy, kde sa vyhodnocuje hospodárenie mesta s rozpočtovými prostriedkami ku koncu
cieľového roka. Obidva materiály sú pravidelne predkladané Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošíne za účelom
poskytnutia podrobného a uceleného prehľadu o stave plnenia jednotlivých programov k príslušnému dňu
hodnoteného obdobia.
Predložený návrh programovej štruktúry rozpočtu vychádza z kompetencií mesta v spojitosti s príslušnými
platnými zákonmi a vyjadruje prepojenie medzi strategickým plánom a rozpočtom podľa finančných možností
mesta.
ZÁVER:
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022- 2023
je zamerané predovšetkým na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, s
platnými zásadami tvorby rozpočtu a platnej metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR.
Predložený návrh rozpočtu je spracovaný z hľadiska metodickej správnosti v súlade s aktuálnym opatrením
MF SR, ktoré je pre samosprávu záväzné a v členení podľa jednotlivých programov, štatistickej klasifikácie
a ekonomickej klasifikácie. Zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu a predpokladaný vývoj nielen
v Slovenskej republike, ale aj v rámci EÚ. Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného
rozpočtu mesta bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov tak, aby zabezpečil financovanie výkonu
samosprávnych funkcií mesta Tvrdošín, úhradu záväzkov a tiež financovanie výdavkov spojených so správou
a údržbou majetku mesta.
Návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021 a na roky 2022 – 2023 bol vyvesený na úradnej tabuli mesta
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošíne
schváliť návrh rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok 2021
a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023.

V Tvrdošíne, dňa 03.12.2020

Vypracovala : Ing. Záborská Emília
hlavná kontrolórka mesta
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