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Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2022, 2023 a 2024 

     Rozpočet Mesta Strážske  na roky 2022 – 2024 je zostavený v súlade so zákonom  č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,  zákona č. 523/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich 

právnych noriem.  

     Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú  časť, pričom výdavky rozpočtu sú zároveň  premietnuté aj do 

programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o 

zámeroch a cieľoch samosprávy. Rozpočet je členený podľa odvetvovej štruktúry, t.j. výdavky sú 

zoskupené podľa oblastí, kam smerujú. Mesto má 13 programov členených na podprogramy. Zároveň je 

rozpočet spracovaný  podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.   

      Mesto je  v zmysle spomínaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné 

zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky.  Viacročný rozpočet v zmysle § 9 tohto 

zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú 

vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a 

výdavky rozpočtov na r. 2023 a r. 2024 nie sú záväzné, sú orientačné.  Z tohto dôvodu nie sú ani 

konkrétne rozpisované v komentári.  Komentár je zameraný na rok 2022. 

        Rozpočet mesta sa člení na:               BEŽNÝ ROZPOČET  

                                                                         KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  

                                                                         FINANČNÉ OPERÁCIE    

           BEŽNÝ ROZPOČET r. 2022: 

 ‐ bežné príjmy :                                            4 166 098,00  €   

 ‐ bežné výdavky  :                                        4 166 098, 00 € 

 ‐ prebytok (+) schodok (‐)                                         0,00€                                                

             KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2022: 

 ‐ kapitálové príjmy:                                        1 392 950,00 €   

 ‐ kapitálové výdavky:            1 921 488,00€ 

 ‐ prebytok (+)  schodok (‐)                          ‐    528 538,00 €   

                       BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   :                                  5 559 048,00 €   

                       BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:                                 6 087 586,00 €                            

                       ROZDIEL: prebytok (+) schodok (‐)                                  ‐528 538,00 €      

             FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2022 
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‐ príjmové finančné operácie                           576 447,00 €  

‐ výdavkové finančné operácie                          47 939,00 €     

  Rozdiel:           + 528 538,00 € 

               V návrhu rozpočtu pre roky 2022‐2024  je rozpočet Mesta Strážske na rok 2022  vyrovnaný. 

Príjmy sa rovnajú výdavkom vo výške 6 135 525,00 €.   Návrh rozpočtu uvažuje s vyrovnaným bežným 

rozpočtom, schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 528 538,00 €  a  prebytkom  finančných operácií 

vo výške 528 538,00 €.  Schodok rozpočtu vo výške  528 538,00 €  mesto kryje prebytkom finančných 

operácií.    V návrhoch rozpočtu pre jednotlivé roky  sa uvažuje s výdavkami na zabezpečenie všetkých 

základných činností mesta. Na zabezpečenie týchto činností budú slúžiť  navrhované  príjmové 

plánované zdroje  pre jednotlivé roky.   Návrh rozpočtu v roku 2022 odzrkadľuje základné potreby mesta 

v oblasti prevádzkových nákladov, na zabezpečenie plynulého chodu všetkých prevádzok mesta, 

za účelom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb pre občanov. Návrh rozpočtu pre  rok 2022 až na 

niektoré menšie odchýlky,  je na úrovni roku 2021 tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.  

                                                 I. Príjmová časť rozpočtu 

                                                           BEŽNÉ PRÍJMY 

1. DAŇOVÉ PRÍJMY 

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku  

2. Dane z majetku  a Dane za tovary a služby  

1. Dane z príjmov a kapitálového majetku ‐ podielové dane           

 V zmysle 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 výnos dane z príjmov fyzických 

osôb je príjmom rozpočtu obce. V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový 

výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje 

podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

nasledovne:  

a)   23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k . 1. 1  predchádzajúceho 
kalendárneho roka,  

b)   32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce v závislosti od  veľkostnej 
kategórie obce  

c)   40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení  

d)   5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na  území obce  
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Pre rok 2022 je v rozpočte mesta predpokladaná výška výnosu dane z príjmov územnej samospráve  

1 535 000,00 €. Vzhľadom na vážnu finančnú situáciu, nechválenému štátnemu rozpočtu, ako aj 

nejasnosti vo výške financovania miest a obci v súvislosti s pandémiou COVID navrhujeme do rozpočtu 

výšku príjmu  na úrovni roku skutočného prídelu v roku 2020. Podľa vývoja  a plnenia tejto položky sa 

bude odvíjať čerpanie  výdavkov  mesta v roku 2022.   

2. Dane z majetku a dane za špecifické služby   V rozpočte na r. 2022 u miestnych daní a daní za tovary a 

služby sa vychádzalo zo sadzieb určených v návrhu  všeobecného záväzného nariadenia o miestnych 

daniach a všeobecného  záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Strážske  pre r. 2022, ako aj z predpokladaného vývoja ich výberu v 

nasledujúcom období.  Pre rok 2022 je v rozpočte mesta predpokladaná výška daní  z majetku a dane za 

tovary a služby vo výške 868 790 €.    

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY: 

‐ Príjmy z vlastníctva  

‐ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   

‐ Iné nedaňové príjmy  

   Príjmy z vlastníctva sú rozpočtované v celkovej výške 137 852,‐€.   Zahŕňajú príjmy za jarmok a trhy, 

ako aj príjmy za prenájom majetku mesta. Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených 

nájomných zmlúv. Patrí tu príjem z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a budova 

energetických zariadení.    

    Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   v celkovej výške 223 830,‐ €. Administratívne 

poplatky sú rozpočtované v súlade so zákonom o správnych poplatkoch, za predpokladané úkony 

mestského úradu. K administratívnym poplatkom patria aj poplatky za výherné automaty.                      

Pokuty a penále v sebe zahŕňajú príjem za pokuty vyberané Mestskou políciou a pokuty ukladané 

Okresným úradom. K administratívnym poplatkom patria aj Poplatky z nepriemyselného predaja a 

služieb, ktoré v sebe zahŕňajú okrem iných, aj vlastné príjmy zariadení zriadených mestom, 

financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií. Patria tu vlastné príjmy opatrovateľskej 

služby,  materských a základných škôl, školského klubu, centra voľného  času, základnej umeleckej školy 

a ostatné príjmy.   Iné nedaňové vo výške 4 000,00 € zahŕňajú najmä príjmy z výťažkov hazardných hier a 

zo stávkových kancelárií. Zároveň  tu patria príjmy za ostatné vrátky, kde sú zahrnuté prijaté úroky z 

omeškania, prijaté vrátky súdnych poplatkov, prijaté dobropisy a iné náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú 

v priebehu roka.   
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 3. GRANTY  A TRANSFERY                                                         

 Tuzemské bežné granty a transfery zahŕňajú predpokladané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, 

ako aj iné transfery zo ŠR pre r. 2022 v celkovej výške 1 400 626,00,‐ €.  Zároveň  sú v týchto príjmoch 

zahrnuté aj bežné príjmy získané z nenávratných finančných prostriedkov na projekty.  Tieto prostriedky 

sú určené na financovanie bežných výdavkov v celkovej výške 262 288,00 € pre:                                 

• projekt terénna sociálna práca vo výške                    48 382, 00 €     

• opatrovateľská služba vo výške                           163 200, 00 €         

• projekt vodozadržné opatrenia                                      8 725,00 € 

• projekt nízskouhlíkova stratégia                                   12 369,00 € 

• projekt efektívna verejná správa                                   29 612,00 €                                          

                                               KAPITÁLOVÉ PRÍJMY          

 GRANTY A TRANSFERY : Tuzemské kapitálové granty a transfery sa predpokladajú v r. 2022 v celkovej 

výške 1 392 950,00 € a predstavujú nenávratné zdroje  zo ŠR a EU na projekt:      

• Rekonštrukcia amfiteáter vo výške                 132 718,‐ €  

• Projekt vodozádržné opatrenia  vo výške      275 866,‐ €  

• Rekonštrukcia MŠ vo výške                              581 210,‐€ 

• Zberný dvor  vo výške                                      403 156,‐€ 

Podrobný rozpis daňových a nedaňových  príjmov je v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. 

                                                              FINANČNÉ OPERÁCIE      

Príjmové finančné  operácie:  Na krytie výdavkov v kapitálovom a  bežnom  rozpočte. Na úhradu istiny 

úverov vo  výdavkových finančných operáciách. V  rozpočte je plánovaný prevod finančných 

prostriedkov z fondu rezerv vo výške 576 477,‐ € .  Uvedené finančné prostriedky budú použité na:  

• Projekt vôd zádržné opatrenia vo výške                               14 520.‐€ 

• Projekt zberný dvor vo výške                                                   21 200,‐€ 

• Rekonštrukcia MŠ vo výške                                                    212 318,‐€  

• Splátka úverov vo výške                                                             47 939 ,‐€ 

• Rekonštrukcia OD LABOREC                                                    255 000,‐€ 

• Stavebné úpravy pomník                                                              5 500,‐€ 

• Prípravná a projektová dokumentácia                                     20 000,‐€ 
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                                                II. Výdavková  časť rozpočtu 

                                                           Bežné výdavky  

          V roku 2022 sú plánované  bežné výdavky vo výške 4 166 098,‐€. Bežne výdavky v roku 2022 sú 

v porovnaní s rokom  2021 nižšie o 126 106,20 €. V návrhu rozpočtu nie sú zapracované zdroje pre školu 

a školské zariadenia zo ŠR  / nenormatívne /tieto zdroje budú do rozpočtu mesta zapracované 

rozpočtovými opatreniami podľa toho, ako budú do rozpočtu mesta prideľované zo štátneho  rozpočtu  

na činnosť škôl a školských zariadení. Vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány je 

navýšenie rozpočtu oproti roku 2021  na projekt efektívna verejná práva, projekt nízskouhlíková 

stratégia, ako aj prostriedky na odstupné a odchodné.  Príspevok pre MsPS sa navyšuje o predpokladané 

navýšenie miezd a zákonných odvodov v závislosti  od zvýšenia minimálnej mzdy splatnosťou od 

01.01.2022.  Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba navýšenie rozpočtu  na projekt opatrovateľská služba 

zdroje zo ŠR . Podrobný rozpis podľa položiek je  v tabuľkovej časti rozpočtu. 

Prehľad  rozpočtu  na rok 2022 za funkčné klasifikácie v porovnaní s rokom 2021 

  Funč.kl. Názov 
Rozpočet 
2021 Návrh 2022 Rozdiel 

  1-bežný rozpočet       
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány     762 742,00     836 541,00       -73 799,00 
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 26 024,00 27 024,00 -1 000,00 
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby 6 389,00 0,00 6 389,00 
01.3.3 Iné všeobecné služby 9 689,00 9 689,00 0,00 
02.2.0 Civilná ochrana 57 635,00 2 000,00 55 635,00 
03.1.0 Policajné služby 115 412,00 123 782,00 -8 370,00 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 13 326,00 14 076,00 -750,00 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 697 483,00 730 748,00 -33 265,00 
04.5.1 Cestná doprava 1 787,00 787,00 1 000,00 
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 902,00 902,00 0,00 
06.2.0 Rozvoj obcí 77 933,00 67 208,00 10 725,00 
06.4.0 Verejné osvetlenie 20 000,00 20 000,00 0,00 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde  nekl. 47 727,00 47 727,00 0,00 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 57 300,00 44 000,00 13 300,00 
08.2.0 Kultúrne služby 26 448,00 26 248,00 200,00 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 11 703,00 6 703,00 5 000,00 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 4 000,00 4 000,00 0,00 
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náb. inde neklas. 3 170,00 3 170,00 0,00 
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie   MŠ 359 768,40 279 700,00 80 068,40 
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie  ZŠ, ŠJ a ŠKD 1 519 263,60 1 381 649,00 137 614,60 
09.5.0 Rozpočtová organizácia CVČ 74 521,20 75 000,00 -478,80 
09.5.0.1 Rozpočtová organizácia  ZUŠ  150 538,00 138 000,00 12 538,00 
10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba/ 167 448,00 245 919,00 -78 471,00 
10.7.0 Sociálna pomoc občan.v  hmot. a soc. núdzi 31 263,00 31 263,00 0,00 
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 49 732,00 49 962,00 -230,00 
  1-bežný rozpočet 4 292 204,20 4 166 098,00 126 106,20 
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                                                    Kapitálové výdavky  

           Kapitálové výdavky v roku 2022 sú plánované  vo výške 1 921 488,00 €  toho:  

Prípravná a projektová dokumentácia 20 000,00 
Projekt vodozádržné opatrenia EU 290 386,00 
Projekt Zberný dvor EU 424 356,00 
Rekonštrukcia OD LABOVEC 255 000,00 
ŠR rekonštrukcia Amfiteáter 132 718,00 
Stavebné úpravy Pomník 5 500,00 
Rekonštrukcia a modernizácia MŚ EU 793 528,00 

 

   Podrobné členenie  kapitálových výdavkov je v  tabuľkovej časti návrhu  rozpočtu     

                                    Výdavkové finančné operácie  

         Výdavkové finančné operácie  odzrkadľujú  úhradu splátok istín doterajších bankových úverov a 

úverov zo ŠFRB. V roku  2022 sú rozpočtované zdroje   vo výške 47 939 € . Vo výdavkových finančných 

operáciách sú rozpočtované splátky istiny  dlhodobých záväzkov a  úverov: 

Štátny fond rozvoja bývania vo výške                                     11 500,00 €  

ČSOB záväzok  splátka MK Eurovia z roku 2015  vo výške   36 439,00 € 

 

 

 

 

Spracovala : Ing. Mária Lecáková 

                        Ved. ekon. odd. MsÚ 

 

 

V Strážskom 25.11.2021 
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Použité skratky:  

ŠR‐  Štátny rozpočet 

EU‐ Európska únia 

ZŠ ‐Základná škola, ŠKD ‐ školský klub deti , ŠJ pri ZŠ – Školská jedáleň pri základnej škole 

MŠ ‐ Materská škola 

CVČ‐ Centrum voľného času 

ZUŠ ‐ Základná umelecká škola 

MsPS  ‐ Mestský podnik služieb 

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania 

FRR‐ Fond rezerv 

EVS –efektívna verejná správa 

 

 

 

 

 

 


