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Názov materiálu Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 

Dôvodová správa Najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi rozpočet 
mesta na rok 2020 sú spomaľujúci sa rast príjmov 
z podielových daní, zvýšenie tarifných platov 
a minimálnej mzdy a prudký nárast poplatkov za 
komunálny odpad. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú 
plánované kapitálové výdavky na pripravené stavebné 
akcie, výrazne posilnené sú bežné výdavky na údržbu 
budov vo vlastníctve mesta. 

PRÍJMY 

- predpokladáme rast podielových daní vo výške 2%, 
odhady sa pohybujú od 2% do 4% 

- pre porovnanie: 2017 → 2018 = 19 % ; 2018 → 2019 
= 16,5 % 

- výnos dane z príjmov zohľadňuje aj vyšší 
prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu 
k 15.09.2019 

- ostatné daňové a nedaňové príjmy sú plánované 
podľa predpisu daní a poplatkov a skutočného 
plnenia v roku 2019 ; nezohľadňujú navýšenia z VZN 
o miestnych daniach a zo Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta 

- transfery a dotácie predpokladáme na úrovni roku 
2019, pribudla dotácia na DOS zo schváleného 
projektu 

VÝDAVKY 

- v Programe 1 doplnená položka dotácie ; do tejto 
bola presunutá dotácia pre MŠK z Programu 9  

- rast tarifných platov zamestnancov o 10 %, platu 
primátora o 20%, zvýšenie minimálnej mzdy z 520 
€ na 580 €,  

- vyššie dotácie podľa VZN o dotáciách 
- rizikom rozpočtu je, že nezohľadňuje rast cien 

energií, regulačný úrad zverejnil až po zverejnení 
návrhu rozpočtu 

- v Programe 5 zvýšené výdavky na nakladanie 
s odpadmi 

- zrušené: Program 9 - Šport, Podprogram 10.3 - 
oprava chodníkov,; Podprogram 10.4 - údržba 
potoka Hladký  
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Návrh na uznesenie Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje rozpočet 
mesta Podolínec na rok 2020 ako rozpočet vyrovnaný 

Bežné príjmy                      2 934 428,65 €              
Kapitálové príjmy                             0,00 € 
Finančné operácie                         30,00  € 
Príjmy spolu                       2 934 458,65 € 

Bežné výdavky                   2 791 271,39 € 
Kapitálové výdavky                 81 236,71€ 
Finančné operácie                  61 950,55 €  
Výdavky spolu                   2 934 458,65 € 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci berie na vedomie 
návrh rozpočtu mesta Podolínec na roky 2021 – 2022 

Stanovisko príslušnej komisie odporúča schváliť 

Meno spracovateľa materiálu Mgr. Jaroslav Seman, Andrea Toporecová 

Meno predkladateľa materiálu Andrea Toporecová 

 


