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V Lipanoch 26.8.2019 

Spracovala: Ing. Jozefína Tomašková, vedúca ekon.odd. 



Dôvodová správa 

Rozpočet je hlavný finančný nástroj, ktorým sa riadi mesto počas kalendárneho roka. 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 bol schválený 11.10.2018. Po predchádzajúcich zmenách 

rozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve alebo rozpočtových opatreniach prijatých 

primátorom je rozpočet v sumárnych číslach nasledovný: 

 
Rekapitulácia: 

 bežné príjmy  8 294 665,-eur 
 kapitálové príjmy 1 368 850,-eur 
 príjmové FO  2 393 932,-eur 

SPOLU           12 057 447,-eur 

 bežné výdavky 7 752 596,-eur 

 kapitálové výdavky 3 744 826,-eur 

 výdavkové FO    560 025,-eur 
SPOLU           12 057 447,-eur 
 

PRÍJMOVÁ  ČASŤ  ROZPOČTU 

Vývoj plnenia celkových príjmov mesta k 30.6.2019 bol priaznivý s plnením na 51%. 

Hlavný zdroj príjmov výnosy podielových daní sa odhadujú do konca roka s navýšením 

100tis.eur. V poslednom čase sa riešilo zvýšenie pracovníkov na stavebnom úrade, ktoré bolo 

odsúhlasené starostami obcí v spoločnej úradovni, prebehlo výberové konanie. Z uvedeného 

dôvodu navrhujeme upraviť príjem za služby úradovne o 5tis.eur od obcí. Priaznivo sa vyvíja 

oblasť podpory zamestnanosti, kde zaznamenaný je postupný nárast príjmov z refundácií za 

prebiehajúce projekty. Predpoklad zvýšenia o 60tis.eur na prebiehajúce projekty 

zamestnanosti a zvýšenie o 20tis.eur na zamestnanosť riešenú pre školské jedálne. Na úseku 

preneseného výkonu školstvo zaznamenané avíza na zvýšenie finančných prostriedkov pre 

ZŠ na učebnice v sume 3.016,-eur.  

Oblasť kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií ostáva bez zmien. 

V príjmovej časti po zapracovaní navrhovaných zmien predpokladáme celkové príjmy v 

objeme 12.245.463,-eur , čo je navýšenie 188.016,-eur.  

Rozpis úprav: 

100  daňové príjmy    +100.000,- 

200  nedaňové príjmy   +   5.000,- 

300  granty a transfery    + 83.016,- 

Celková úprava príjmov:               +188.016,- 

 
Príjmy podľa druhovej klasifikácie 

         Schv2019     Upr2019         Návrh  Upr.5.9.2019 

Bežné  príjmy            8 093 760     8 294 665                 188 016   8 482 681 

Kapitálové príjmy                      460 300              1 368 850           0    1 368 850 

Príjmové FO                          1 522 050         2 393 932                   0           2 393 932 

 Príjmy spolu:                             10 076 110            12 057 447        188 016              12 245 463 

 

 

 



VÝDAVKOVÁ  ČASŤ  ROZPOČTU 

V oblasti výdavkov sa prihliada na skutočnosť prijatých bežných príjmov a návrh 
zvýšenia príjmov a ich použitie v oblasti, v ktorej sú potrebné. Celkové výdavky mesta na rok 
2019 v objeme 12.057.447,-eur sa navrhuje upraviť o sumu 188.016,-eur na bežné výdavky, 
konkrétne na oblasť 610-mzdy, 620-odvody, podľa nasledovného rozpisu, 630-tovary a služby 
na údržbu majetku, do nerozdelenej bežnej rezervy pre školstvo. Kapitálové výdavky sú bez 
zmien s posunom v rámci nečerpaných položiek v sume 365.000,-eur, výdavkové FO sú bez 
zmien. Úprava je navrhovaná na celkovú sumu 12.245.463,-eur, čím je zabezpečený 
vyrovnaný rozpočet. 

Rozpis úprav: 

Program 1* 700-kapitálové výdavky presun 365.000,-eur v rámci položiek na akcie 

  cyklochodník Moyzesova, Všivavec,  +   30.000,- 

  Parkovisko južné centrum   + 270.000,- 

  Lipany-Komunitné centrum   +   30.000,- 

  Rekonštrukcia verejného osvetlenia   +   20.000,- 

  Rekonštrukcia galérie    +   15.000,- 

Program 2* 610-mzdy        +7.000,- 

  620-odvody       +2.450,- 

  630-tovary a služby-údržba majetku             +10.000,- 

Program 3* 610-mzdy       +4.500,- 

  620-odvody       +1.500,- 

Program 4* 610-mzdy                +16.000,- 

  620-odvody       +5.600,-  

Program 5* 610-mzdy       +1.500,- 

  620-odvody       +   500,- 

Program 6* 610-mzdy       +65.000,-  

  620-odvody       +22.750,- 

Program 8* 610-mzdy        +1.500,- 

  620-odvody        +   500,- 

Program 9* 610-mzdy       +20.000,- 

  620-odvody       + 7.000,- 

  630-rezerva v rámci školstva     +19.200,- 

  640- transfer na učebnice     +  3.016,- 

 

Celková úprava výdavkov:                  +188.016,- 

   

  Výdavky podľa druhovej klasifikácie 

         Schv2019     Upr2019      Návrh  Upr.5.9.2019 

Bežné  výdavky                7 497 485     7 752 596              188 016     7 940 612 

Kapitálové výdavky                    2 186 000             3 744 826            0        3 744 826 

Výdavkové FO                               392 625            560 025                    0                560 025 

Výdavky spolu:                             10 076 110            12 057 447       188 016       12 245 463 

 

Bilancia príjmov a výdavkov 

Základ rozpočtu tvorí príjmová a výdavková časť ako aj ich vzájomné porovnanie, 

hospodársky výsledok (saldo). Hospodársky výsledok pre rozpočet v členení bežný, 

kapitálový, finančné operácie môže byť prebytkový alebo vyrovnaný v rámci bežného 



rozpočtu, môže vykazovať aj schodok v rámci kapitálového rozpočtu a môže byť vyrovnaný, 

schodkový alebo prebytkový v rámci finančných operácii. Predpokladáme, že po 5.zmene 

mesto v roku 2019 dosiahnu celkové príjmy sumu 12 245 463,- eur a celkové výdavky sumu 

12 245 463,-eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa 

predpokladajú príjmy /BP+KP/ v objeme 9 851 531,-eur a výdavky /BV+KV/ v objeme 

11 685 438,-eur. Následne schodok vyčíslený /BP+KP/-/BV+KV/ v objeme 1 833 907,-eur je 

krytý prebytkom finančných operácií. Bežný rozpočet  na rok 2019 sa predpokladá po úprave 

s prebytkom 542 069,-eur, kapitálový rozpočet so schodkom 2 375 976 eur.  

Rozpočet mesta Lipany na rok 2019 po 5.zmene vrátane príjmových a výdavkových 

finančných operácií je po úprave navrhnutý ako vyrovnaný. 

         

 

Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Lipanoch: 
1. schvaľuje 5. zmenu rozpočtu na rok 2019 

a) celkové príjmy v objeme 12 245 463,- eur podľa predloženého návrhu 
b) celkových výdavkov so záväznými ukazovateľmi v programovej štruktúre podľa EK 

v objeme 12 245 463 ,-eur podľa predloženého návrhu 
2. Berie na vedomie 

a) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu 


