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                REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA HANDLOVÁ 

 

Rozpočtové hospodárenie  Plnenie 2020 Plnenie 2021 
Schválený 
rozpočet 

2022 

Očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Rozpočet 
2023 

Rozpočet 
2024 

Rozpočet 
2025 

BEŽNÉ PRÍJMY 13 271 965,66 13 813 600,97 13 904 569 14 359 227 14 409 992 14 159 780 14 748 295 

BEŽNÉ VÝDAVKY  11 228 259,83 12 450 885,33 13 330 908 14 580 318 14 345 788 13 518 158 14 030 398 

BP - BV 2 043 705,83 1 362 715,64 573 661 -221 091 64 204 641 622 717 897 

                

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 225 280,07 688 445,51 795 892 994 459 50 000 30 000 20 000 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  453 358,32 801 172,88 927 939 1 517 823 44 000 97 000 122 000 

KP - KV -228 078,25 -112 727,37 -132 047 -523 364 6 000 -67 000 -102 000 

                

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 817 264,08 1 373 250,42 766 305 1 955 696 898 902 350 000 312 000 

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 1 134 158,39 1 222 718,75 1 207 919 1 211 241 969 106 924 622 927 897 

FOP - FOV -316 894,31 150 531,67 -441 614 744 455 -70 204 -574 622 -615 897 

Rozdiel 1 498 733,27 1 400 519,94 0 0 0 0 0 

        

  Plnenie 2020 Plnenie 2021 
Schválený 
rozpočet 

2022 

Očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Rozpočet 
2023 

Rozpočet 
2024 

Rozpočet 
2025 

BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO  13 271 965,66 13 813 600,97 13 904 569 14 359 227 14 409 992 14 159 780 14 748 295 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 225 280,07 688 445,51 795 892 994 459 50 000 30 000 20 000 

FINANČNÉ OPERÁCIE P. 817 264,08 1 373 250,42 766 305 1 955 696 898 902 350 000 312 000 

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP) 14 314 509,81 15 875 296,90 15 466 766 17 309 382 15 358 894 14 539 780 15 080 295 
        

  Plnenie 2020 Plnenie 2021 
Schválený 
rozpočet 

2022 

Očakávaná 
skutočnosť 

2022 

Rozpočet 
2023 

Rozpočet 
2024 

Rozpočet 
2025 

BEŽNÉ VÝDAVKY + ŠKOLSTVO 11 228 259,83 12 450 885,33 13 330 908 14 580 318 14 345 788 13 518 158 14 030 398 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  453 358,32 801 172,88 927 939 1 517 823 44 000 97 000 122 000 

FINANČNÉ OPERÁCIE V. 1 134 158,39 1 222 718,75 1 207 919 1 211 241 969 106 924 622 927 897 

VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV) 12 815 776,54 14 474 776,96 15 466 766 17 309 382 15 358 894 14 539 780 15 080 295 
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1. Metodika spracovania a tvorby rozpočtu na  roky  2023 – 2025.                                 

 

Rozpočet samosprávy, jeho tvorba, zostavenie vychádza z platnej legislatívy a to predovšetkým § 4 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

V tomto zákone sa okrem iného nariaďuje mestám a obciam zostaviť rozpočet v rozpočtovej 

ekonomickej a funkčnej klasifikácii, ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej 

len „MF SR") vytvoriť výstupné zostavy s dátami za celý sektor verejnej správy. Opatrenia a metodické 

pokyny vydané MF SR, poskytujú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov 

samospráv s cieľom zabezpečiť výstupné údaje pre medzinárodné porovnávania v metodike ESA 2010.

  

Predkladaný rozpočet  na roky 2023 – 2025  je vyústením procesu agregácie a sumarizácie základných 

atribútov a obligatórnych povinností, ktoré mesto ako samosprávny orgán musí plniť v hierarchii 

verejnej správy v súlade s platnou legislatívou.  Mesto Handlová plní tieto povinnosti sčasti 

v obmedzenom rozsahu v predkladanom rozpočte roku 2023. Rozpočtované roky 2024 a 2025 sú 

v predkladanom rozpočte nastavené orientačne a ich príjmy a výdavky sa budú spresňovať v budúcom 

rozpočtovom roku. V takejto forme predkladaný rozpočet je prehľadne členený do programov,                     

s ohľadom na vzájomný vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a dôrazom na disponibilné príjmy, 

očakávané výstupy s väzbou na 15 rozpočtových programov a podprogramov. Tieto slúžia k napĺňaniu 

zámerov mesta smerovaných cez merateľné ukazovatele,  v rámci ktorých sú porovnávané dosahované 

výsledky  a realizované ciele. 

 

Rozpočet predkladáme v  členení na tri základné okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie 

v prehľadnej tabuľkovej forme: 

 

▪ so skutočným plnením za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2020, 2021, 

▪ s pôvodným schváleným rozpočtom na bežný rozpočtový rok 2022,   

▪ s očakávanou skutočnosťou bežného rozpočtového roka 2022, 

▪ s návrhom rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023 – 2025. 

                        

Na rok 2023 predkladáme rozpočet mesta ako vyrovnaný, čo znamená s rovnakou výškou 

rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Pri tvorbe rozpočtu bola základným kritériom  Dodržanie zásady 

zostavenia výslednej bilancie rozpočtu s dostatočne vysokým prebytkom v bežnom rozpočte  na 

kompenzáciu výdavkov finančných operácii spojených s krytím dlhovej služby mesta, ostatných 

záväzkov a súčasným vyrovnaním schodku kapitálového rozpočtu.  

 

Základné východiská pre príjmovú ako aj výdavkovú časť predkladaného rozpočtu mesta sme 

koncipovali z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023, ktorý bol po schválení vládou SR predložený 

na rokovanie parlamentu. Objektívne treba skonštatovať, že príprava rozpočtu mesta aktuálne prebiehala 

vo veľmi neistých a zhoršujúcich sa ekonomických podmienkach. Súčasný ekonomický vývoj je 

sprevádzaný vysokou infláciou. Pozitívny vývoj na trhu práce po pandémii sa prejavuje ku koncu tohto 

roka  stagnáciou a následne poklesom v budúcom roku. Rast cien potravín už v tomto roku zaznamenal 

medziročný nárast 24 % a ešte stále nie je jasné, ako veľmi od januára 2023 porastú regulované ceny 

energií pre domácnosti a iné subjekty, ale isto to budú desiatky percent. 
Poznajúc tieto východiská nastavujeme veľmi obozretne jednotlivé rozpočtované príjmové a výdavkové 

položky. 

 

Príjmová strana predkladaného rozpočtu predstavuje včlenené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb 

(DPFO) s medziročným zvýšením o cca 3,7 %.  Tento predpoklad vychádza z finančného dopadu 

prijatých legislatívnych opatrení parlamentom ako napr. tzv. prorodinný balíček, zvýšený daňový bonus, 

rodičovský dôchodok, „krúžkovné“ (aj keď odložené)  a pod. Zaznamenávame medziročné zníženie 

príjmov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad spôsobené útlmom ťažby hnedého uhlia 

s ukončením činnosti odštepného závodu HBP, a. s. s následnou sanáciou budov v areáli bane. Iba 

čiastočnou kompenzáciou v príjmovej časti bude rast ostatných nedaňových príjmov a vlastných 

príjmov škôl a školských zariadení. 
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V hlbokom kontraste s príjmovou stranou je výdavková strana rozpočtu mesta výrazne ovplyvnená            

v oblasti odmeňovania zamestnancov zmenou výšky priemernej mzdy. Zmena nastala taktiež vo 

výdavkoch po vyjednávaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na roky 2023 – 2024. 

Zamestnancom vo verejnej správe prislúcha valorizácia od 1.1.2023 vo výške 7 % a od 1.9.2023 vo 

výške 10 %. Vo výdavkoch sa ešte výraznejšie premietajú aj dopady zvýšenia tarifných platov od 

1.1.2023 vo výške 10 % a od 1.9.2023 vo výške 12 % pre pedagogických a odborných zamestnancov 

školstva. Zvýšené výdavky  smerujú aj do položiek spojených s obnovou osobných počítačov                       

v súvislosti so zabezpečením ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.  Zachovávame 

výdavky v takmer rovnakej výške medziročne na prevádzku MHD v meste formou koncesie na 

realizáciu výkonov vo verejnom záujme. V procesoch realizácie odpadového hospodárstva (zber, zvoz 

a likvidácia) zaznamenávame medziročný nárast výdavkov v komunálnom odpade, ale hlavne 

v likvidácii  kompostovateľného zeleného odpadu. Ukončením projektu zberu kuchynského 

a reštauračného biologicky rozložiteľného odpadu očakávame jeho nábeh na plnú kapacitu v budúcom 

roku a to taktiež so zvýšenými výdavkami. Nejasné zostávajú otázky okolo riešenia mechanicko-

biologickej úpravy (MBÚ) odpadu pred jeho uložením na skládku, čo vyvolá ďalšie zvýšené výdavky. 

Platnosť legislatívy v tejto oblasti je od 1.1.2023 s vládnym prísľubom odkladu účinnosti. 

V neposlednom rade v sociálnej oblasti vyčleňujeme finančné prostriedky pre neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov mesta umiestnených v týchto zariadeniach.  

  

              

2. Východiská rozpočtu mesta na rok 2023 

  

V uplynulom roku schválený rozpočet na rok 2022 bol východiskom pre tvorbu rozpočtu na rok 2023. 

Pri jeho tvorbe sme  sa prednostne zmerali na krytie legislatívnych rámcov, zmluvných záväzkov 

a nutných obligatórnych výdavkov s minimom realizácie rozvojových zámerov mesta, pričom sme 

zohľadnili:  

 

a) dopady prijatej legislatívy na výber dane z príjmov fyzických osôb v roku 2023 v  nadväznosti 

príjem do  rozpočtu mesta,  

b) vplyv poklesu vlastných príjmov z dôvodu ukončenia ťažby hnedého uhlia a možného zvýšenia 

potencionálneho rizika nárastu nedoplatkov v oblasti miestnych daní, 

c) vplyv nárastu cien energetických komodít – elektrina, plyn. 

 

Východiská  príjmovej časti rozpočtu – analýza, porovnania 

 

Bežné príjmy: 

 
Na celkových bežných príjmoch mesta vo výške 14 409 992,00 € sa viac ako o polovicu podieľajú 

daňové príjmy a to vo výške 8 550 574,00 €, čo predstavuje 59,3 %.  

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je 

príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.  

 

Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:  

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky 

obce  

b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia 

obce do veľkostnej kategórie  

c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom 

údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom  
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d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na 

území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Najvýznamnejší príjem  výnosu z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej DPFO) je odhadovaný vo 

výške 7 303 074 ,00 €, čo medziročne predstavuje nárast 3,72 % oproti očakávanej výške tohto roka. 

Výška DPFO na budúci rozpočtový rok podľa Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) 

z celkových bežných príjmov činí  50,7 %. Takto rozpočtovaný objem DPFO  počíta s menšou 

medziročnou mierou nárastu, nakoľko stagnácia zamestnanosti a realizácia parlamentom schváleného 

„rodinného balíčka“ bude mať priamy dopad na zníženie príjmu tejto dane. Predkladaný objem príjmu 

DPFO považujeme preto za reálny aj vzhľadom k úrovni poznania súčasných rizík. 

 

Vývoj DPFO za uplynulé roky v €: 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

4 942 029,35 5 243 976,17 5 817 878,43 6 405 635,21 6 266 842,03 6 372 080,05 7 030 792,00 7 303 074,00 

 

MF SR počíta pre mestá a obce vo svojom návrhu  štátneho rozpočtu predkladaného do parlamentu           

s výškou 2 635 051 000,00 €, čo predstavuje medziročne viac o 101 mil. €.  

 

Východiská v príjmovej časti rozpočtu pre položky miestnych daní a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sú nasledovné: 

 

a) pri dani z pozemkov mesto nepristúpi k zvýšeniu sadzieb miestnych daní a tak podkladom pre 

budúcoročný príjem je skutočná suma výmerov 145 000,00 € tejto dane za rok 2022 z daňovej 

evidencie správcu dane s tým, že rozpočet zohľadňuje predpoklad vyrubenia dane v príslušnom 

zdaňovacom období znížený o „úľavy“, ktoré mesto poskytuje daňovníkom v zmysle 

schváleného VZN.  

b) daň zo stavieb v budúcom roku nezvyšujeme a preto v rozpočte je skutočná suma výmerov 

477 000,00 € tejto dane za rok 2022 znížená o „úľavy“ a preklasifikovanie druhu stavieb 

z dôvodu zmeny účelu užívania príp. búrania (HBP, a. s.),  

c) daň z bytov  sa nezvýši a rozpočet nastavujeme na skutočnú sumu výmerov 79 000,00 € tejto 

dane za rok 2022 so znížením o „úľavy“, 

d) poplatok za komunálny odpad, kde suma 475 000,00 € v rozpočte zohľadňuje predpoklad 

vyrubenia poplatku v príslušnom zdaňovacom období znížený o „úľavy a očakávané zmeny 

v počte zamestnancov právnických osôb (HBP, a. s.) 

 V nedaňových  príjmoch  uvažujeme s rozpočtovanou výškou 557 977,00 € na čom sa predovšetkým 

podieľajú príjmy z nájmov v bytoch na uliciach Železničiarskej, Ligetskej, Dimitrovovej, Mostnej 1 a 2, 

čo sa v rozpočte premieta vo výške ročných splátok úverov zo  ŠFRB. Rozpočtujeme aj doplatok 

zameškaných nájmov za byty ŠFRB podľa splátkového kalendára predstavujú príjem 10 928,00 €.Výber 

nájomného od podnikateľských subjektov umiestnených v budove podnikateľského inkubátor bude v 

budúcom roku príjmom správcu majetku, ktorým MsBP Handlova, s. r. o.. Zvyšné nájmy sumárne 

predstavujú 83 457,00 € v príjmoch mesta s tým, že očakávame aj vyšší príjem +2 000,00 € za prenajaté 

pozemky podnikateľom a + 12 000,00 € nepodnikateľom. Ďalší  príjem za  objekty a nebytové priestory, 

ktoré využívajú mestské obchodné spoločnosti, podnikateľské subjekty ako aj občania nepodnikatelia 

je vyšší o 10 000,00 €.   
 

V rámci administratívnych a ostatných poplatkov počítame s  príjmom 94 200,00 €, kde sa vecne na 

tom podieľajú poplatky z výherných automatov, za výruby stromov, správne poplatky SpOÚ, rybárske 

lístky, poplatky matrika a evidencia obyvateľov a pod. približne na úrovni ako v r. 2022. V súlade 

so  zákonom o správnych poplatkoch sú tieto z rôznych agend aktualizované   t. j. na úrovni predpokladu 

skutočného príjmu.  
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Iné nedaňové príjmy rozpočtujeme vo výške 31 000,00 € pozostávajúce z odvodov z hazardných hier 

a z plnenia poistných udalostí vzniknutých na majetku mesta, čo je medziročne približne rovnako. 

 

Rozpočet transferov v rámci verejnej správy a účelových štátnych fondov počíta s príjmom 

finančných prostriedkov vo výške 4 809 458,00 €. Tieto príjmy sú smerované do oblasti matričných 

služieb, spoločného obecného  úradu, metodika  školského úradu,  evidencie obyvateľov, stavebného 

konania. Kategória rozpočtu grantov a transferov  zahŕňa taktiež príjmy pre sociálnu oblasť na podporu 

opatrovateľskej starostlivosti v rámci realizovaného projektu, terénnu sociálnu prácu, na hmotnú núdzu, 

rodinné prídavky, chránenú dielňu a projekty na podporu zamestnanosti realizované cez ÚPSVaR. Táto 

kategória príjmov zahŕňa aj rozpočet príjmu z MPSVaR SR pre zariadenie krízovej intervencie 

a poskytovania sociálnych služieb v útulku Jazmín n. o. vo výške 147 420,00 € a zariadenia pre seniorov 

Senior centrum n. o. vo výške 735 564,00 €. Transfer v oblasti školstva predstavuje celkový objem 

finančných prostriedkov 2 771 739,00 € na prenesený výkon štátnej správy. Ďalšie finančné prostriedky 

na školstvo sú vo výške 35 881,00 € na školského metodika, deti zo soc. znevýhodneného prostredia 

5 850,00 €, na školné predškolákov 81 024,00 €, asistentov učiteľa 56 761,00 €, lyžiarsky kurz 

18 300,00 €a školu v prírode 10 200,00 €.  

Projekt transformácie hnedouhoľného baníctva „Podpora zamestnanosti v regióne Horná Nitra“ 

v objeme 250 949,00 € a tiež „Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby“ je v príjmoch 

rozpočtovaný v objeme 86 234,00 € z prostriedkov EŠF a ŠR a projekt "Efektívna verejná správa" 

v objeme 58 744,00 €.  

Podstatnou položkou bežných príjmov v oblasti školstva sú tzv. ostatné príjmy škôl a školských 

zariadení s celkovým príjmom 489 155,00 €, pozostávajúce najmä  z nájomného, školného, úhrad 

stravného atď. a sú určené na úhradu ich bežných prevádzkových výdavkov.  

        

Kapitálové príjmy:     

 

V kapitole nedaňových kapitálových príjmov predbežne počítame s predajom pozemkov vo výške 

50 000,00 €.  

 

Finančné príjmové operácie: 

 

Táto kategória príjmov obsahuje rozpočtované finančné prostriedky z cudzích príp. návratných zdrojov 

financovania. Rozpočtujem poskytnutý kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €. Ďalšími príjmami 

sú vlastné finančné zdroje mesta alokované v rezervnom fonde vytvorené z rozpočtového hospodárenia 

z minulých rokov. Z týchto prostriedkov rozpočtujeme predovšetkým splátky istín z návratných zdrojov 

financovania (úvery ŠFRB, refinančný a na rekonštrukciu komunikácii) vo výške 548 902,00 €. 

Rozpočtované sú aj nedočerpané finančné prostriedky ŠR minulých rokov škôl a školských zariadení 

s použitím v danom roku.  
 

Prehľad celkových príjmov v €:   

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

10 623 616,00 11 976 789,00 12 651 855,00 13 075 261,00 14 314 509,00 15 875 296,00 17 309 382,00 15 356 066,00 

 

Východiská výdavkovej časti - analýza, porovnania 

  
Východiskom pre optimálne nastavenie výdavkov v záväzných a nevyhnutných položkách rozpočtu je 

v objektívnom posúdení vývoja vlastných príjmov aj s reálnym odhadom vývoja príjmu DPFO. 

Uvedené je základným princípom pre nastavenie výdavkovej časti rozpočtu.    

 

Bežné výdavky vrátane školstva v €: 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

8 414 635,00 8 988 128,00 9 397 182,00 10 881 009,00 11 228 259,00 12 450 885,00 14 580 318,00 14 342 960,00 
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 Kritériom zostavenia výdavkovej časti rozpočtu bolo prioritne finančne zabezpečiť výdavky, 

vyplývajúce z platnej legislatívy a zo zmluvných  vzťahov.  

 

 
Kapitola 01 - Všeobecné verejné služby  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

1 432 062,00 1 546 877,00 1 542 519,00 1 955 078,00 1 871 110,00 2 019 579,00 2 651 461,00 2 734 261,00 

        
Bežné výdavky na zabezpečenie samosprávnych činností mestského úradu sú medziročne vyššie            

o 311 239,00 € pri zohľadnení zvýšených mzdových nárokoch zamestnancov a poistných odvodových 

nárokoch v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a vyššej kolektívnej zmluvy. Rozpočtujeme tiež 

výdavky spojené s budúcimi odchodmi zamestnancov do dôchodku. Výdavky na elektrickú energiu sú 

rozpočtované s navýšením 100 % a teplo 28 %, ktoré ale neodrážajú aktuálne obchodované burzové 

ceny týchto komodít. V rozpočte sa počíta s výdavkami na zabezpečenie zákonných služieb spojených 

s vybavovaním občanov v súvislosti s ochranou osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti 

v elektronických systémoch 15 000,00 € a nákupom výpočtovej techniky v úhrne 10 000,00 €. Údržba 

počítačových systémov predstavuje 40 000,00 €. Paušálne sú premietnuté výdavky potrebné k plneniu 

revíznych požiadaviek na využívané zariadenia a siete, kde je počítané len v nevyhnutnej miere 

a obmedzenom finančnom rozsahu.      

Ochrana majetku mesta je rozpočtovaná v bežných výdavkoch v položkách zabezpečovacieho systému 

budov a platieb poistného pre prípad poškodenia majetku. Na údržbu budov vyčleňujeme 25 000,00 €. 

Na poskytované služby vo forme externého právneho poradenstva vyčleňujeme 15 000,00 € a na 

dodržiavania procesov verejného obstarávania predovšetkým projektov viažeme 8 000,00 € pre 

externého dodávateľa týchto služieb. Výdavky na energetický audit budov rozpočtujeme 18 000,00 €.  

V časti transferov rozpočtujeme členské príspevky (ZMOS, UMS, ZMOHN, ŽIAR a pod.) za členstvo 

mesta  v záujmových a iných združeniach s aktualizáciou podľa počtu obyvateľov na príslušný rok. 

Odmeny pre členov poslaneckého zboru sú rozpočtované v rovnakej výške ako minulý rok. Projekt 

„Efektívna verejná správa“ je včlenený vo výške 42 839,00 €. Na prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti životného prostredia je vyčlenených 87 635,00 €,  na školského metodika 42 278,00 € 

a matrika 58 436,00 €. Rozpočet výdavkov na transakcie verejného dlhu súvisí s úhradou úrokov 

komerčných úverov po refinancovaní, ktoré sú rozpočtované s trendom minimálneho nárastu z dôvodu 

zmeny variabilnej sadzby na fixnú. Rozpočtovaná výška úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB  

mierne klesá. Na činnosť volených orgánov samosprávy je rozpočtovaných 93 867,00 € s ohľadom na 

platné zásady odmeňovania poslancov. 

 

      
Kapitola 02 – Obrana 

 

Výdavky v rozsahu tovarov a služieb sú rozpočtované na zabezpečenie civilnej obrany vo výške         

2 060,00 €. 

 
Kapitola 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť  

  

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

275 783,00 302 711,00 348 382,00 404 759,00 447 542,00 488 982,00 572 170,00 610 523,00 

  

Kapitola pozostáva z výdavkov na činnosť Mestskej polície (MsP) vrátane výdavkov na Dobrovoľný 

hasičský zbor (DHZ) v mestskej časti Morovno. Rozpočtované výdavky sú v celkovom rozsahu zvýšené 

oproti rozpočtu 2022 o 61 085,00 €. Ide predovšetkým o výdavky na zvýšené mzdy 24 980,00 € na 

kmeňových zamestnancov zvýšeného o jedného príslušníka. Na zabezpečenie nevyhnutných potrieb 

príslušníkov MsP rozpočtujeme výdavky na materiál pre obstaranie výstroja pre príslušníkov, ochranu 
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verejného poriadku a majetku mesta zabezpečením kamerového systému zamestnancami chránenej 

dielne vo výške 80 425,00 € a výdavky na servis, poistenie a palivá v súvislosti s prevádzkou služobných 

vozidiel.  

 
 

Kapitola 04 - Ekonomická oblasť  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

714 477,00 376 105,00 414 990,00 439 684,00 479 398,00 799 794,00 963 900,00 776 955,00 

 
V tejto oblasti sú rozpočtované prostriedky vyššie o 90 506,00 € oproti roku 2022 na úhradu mzdových 

výdavkov a materiálu pokračujúceho  projektu  aktivačných  prác vrátane ostatných projektov 

realizovaných prostredníctvom ÚPSVaR. Časť výdavkov  bude mestu v priebehu roka refundovaná a tie 

sú rozpočtované v bežných  príjmoch vo forme transferov zo ŠR. V rámci tejto kapitoly rozpočtujeme 

projekt „Podpora zamestnanosti v regióne Horná Nitra“ vo výške 282 737,00 €. Na pokrytie výdavkov 

na  výkony vo verejnom záujme v MHD  pre rok 2023 vyčleňujeme transfer vo výške 230 000,00 € pre 

poskytovateľa Hater Handlová spol. s r. o. v súlade s koncesiou. V podkapitole „Cestná doprava“ sú 

rozpočtované  finančné prostriedky na zimnú údržbu 100 000,00 €, letnú údržbu 25 000,00 € a opravu 

výtlkov na komunikáciách 20 000,00 €. Na údržbu mostov vyčleňujeme 15 000,00 € a na čistenie 

verejných priestranstiev 50 000,00 €.  

 
 

Kapitola 05 - Ochrana životného prostredia  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

622 974,00 723 011,00 660 161,00 747 560,00 627 444,00 685 010,00 732 504,00 808 812,00 

 

Bežné výdavky na ochranu životného prostredia vyššie medziročne  o 102 814,00 € smerujúce na  

výdavky  spojené s   odvozom komunálneho odpadu v objeme 190 000,00 €, uloženie komunálneho 

odpadu na skládke v objeme 255 000,00 €, výdavky na zvoz separovaných zložiek odpadu v objeme 

35 000,00 €, likvidáciu čiernych skládok v objeme  3 500,00 €, na pokrytie prevádzky kompostárne 

určenej na likvidáciu zelených bioodpadov v objeme  96 541,00 € a na likvidáciu kuchynského 

a reštauračného odpadu 52 000,00 €.  

Výdavky na poplatok za odvádzanie zrážkových vôd z povrchu verejných priestranstiev do kanalizácie 

vyčleňujeme 75 000,00 € a k tomu bežnú údržbu mestských vodovodov a kanalizácie 8 500,00 €.  

 

 
Kapitola 06 - Bývanie a občianska vybavenosť  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

156 246,00 211 923,00 208 652,00 186 849,00 318 716,00 413 568,00 425 878,00 475 010,00 

 
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť medziročne rozpočtujeme o 112 500,00 € vyššie oproti 

roku 2022. Na ochranu a údržbu verejnej zelene (100 000,00 € na kosenie) taktiež zelených plôch na 

centrálnej mestskej zóne (25 000,00 €), a údržbu detských ihrísk (15 000,00 €). Úhrady za správu 

mestského majetku prostredníctvom správcu Mestský bytový podnik s. r. o. sú v objeme 25 000,00 €.  

Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia  a spotrebovanú elektrickú energiu sú rozpočtované 

odhadom vo výške 160 000,00 € a na potrebnú údržbu verejného osvetlenia  vyčleňujeme 58 000,00 €.  
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Kapitola 07 – Zdravotníctvo 

 

Rozpočtované sú výdavky na preventívne prehliadky zamestnancov a dezinfekciu priestorov vo výške 1 350,00 €. 

 

 

Kapitola 08 - Rekreácia, kultúra, šport, náboženstvo  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

768 964,00 850 411,00 810 369,00 853 520,00 872 648,00 907 008,00 1 105 249,00 1 134 500,00 

                             
V kapitole sú členené výdavky v nasledovnom  zložení: 

a) na prevádzku mestského futbalového štadióna 42 300,00 € (el. energia, teplo, voda, kosenie 

trávnika), 

b) na úhrady koncesie neukončenej rekonštrukcie plavárne a kúpaliska je v zmysle splátkového 

kalendára rozpočtovaných 345 600,00 €, 

c) bežné transfery poskytované pre združenia poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle 

VZN o dotáciách mesta na činnosť  týchto združení so športovým a iným zameraním sú pre rok 

2023  rozpočtované nasledovne: 

-  Mestský basketbalový klub vo výške 50 000,00 €,  

- ostatné športové kluby, združenia a jednotlivci 45 500,00 €, 

- Mestský futbalový klub 27 000,00 €.  
 

  

Transfer pre príspevkovú organizáciu Mestskú knižnicu je rozpočtovaný v sume 147 650,00 €. 

 

Dom kultúry má na činnosť  a prevádzku rozpočtovaný príspevok  vo výške 390 950,00 €, z toho 

účelový transfer na kultúrne podujatia realizované v zmysle schváleného kalendára celomestských 

podujatí (KCP) rozpočet počíta s výškou  62 000,00 €.  
 

Vývoj  príspevku na prevádzku  Domu kultúry v €: 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

197 420,00 209 000,00 234 900,00 259 500,00 270 130,00 274 840,00 324 750,00 328 750,00 

 

V obsahu tejto kapitoly rozpočtujeme bežné výdavky aj na realizáciu a zabezpečenie troch mestských 

jarmokov – Urbanský   2 500,00 €, Banícky 4 100,00 € a Katarínsky 3 300,00. Výdavky na vedenie 

kroniky mesta sú vo výške 2 000,00 €, na vysielacie (energie 2 400,00 €) a vydavateľské služby 

spočívajúce v nákladoch na opravu mestského rozhlasu sú 4 500,00 €. Na on-line vysielania zasadnutí 

MsZ a tvorbu video-magazínu regionálnej televízie (RTV) vyčleňujeme  objem  33 000,00 €. Za aktívnu 

účasť občanov, účinkujúcich na občianskych obradoch v zmysle zásad odmeňovania sú rozpočtované 

odmeny a príspevok na ošatenie pre zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 18 600,00 €. 
 

 

Kapitola 09 – Vzdelávanie 

 

Kapitola obsahuje včlenené a zapracované finančné prostriedky v objeme 6 297 652,00 € pre školy 

a školské zariadenia zriadené mestom zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy vrátane výdavkov na 

originálne kompetencie. Suma je o 409 417,00 € vyššia ako v rozpočte minulého roku. Podľa potrieb 

škôl a školských zariadení dofinancovanie z príjmu DPFO (podielovej dane) vychádza  155 153,51 €. 

Transfer v zmysle zmluvy a platnej legislatívy pre súkromnú ZUŠ Volcano je 93 548,00 €, čo je 100,0 

% výšky transferu mestskej ZUŠ.  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

3 509 671,00 4 008 552,00 4 199 812,00 4 804 087,06 5 163 075,00 5 428 117,00 6 150 393,00 6 297 652,00 
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Rozpočtované výdavky na prevádzku škôl a školských zariadení vychádzajú z nevyhnutných potrieb na 

mzdy a prevádzku stanovením a prepočítaním normatívov. Na základe objemu príjmu DPFO pre 

samosprávy na rok 2023 je koeficient prepočtu na žiaka  vyšší o  5,94 € vyšší ako v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku. Preto sa vo výdavkoch na originálne kompetencie rozpočtujú výdavky na 

dofinancovanie  jednotlivých školských zariadení. Pre  budúci sme preto vychádzali zo známych 

skutočností a predložených reálnych  potrieb škôl a školských zariadení a tieto aj predkladáme v zmysle 

spracovaného všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

školy a školského zariadenia na území mesta v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.. Tak ako 

každý rok aj v priebehu budúceho rozpočtového roka budú spresňované účelové nenormatívne finančné 

prostriedky zo ŠR a výšku dofinancovania budeme zvažovať s ohľadom na možnosti rozpočtu mesta. 

Na úhradu bežných výdavkov školské zariadenia používajú tiež ich vlastné príjmy vybrané za školné, 

stravné, príjmy z prenájmov, režijné náklady v ŠJ a príp. sponzorské príspevky. 

 
 

Kapitola 10 - Sociálne zabezpečenie  

 

2016 S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 OS 2023 N 

934 456,00 968 529,00 1 210 950,00 1 365 567,00 1 321 303,00 1 507 137,00 1 849 244,000 1 389 939,00 

 
V oblasti sociálneho zabezpečenia je rozpočet celkových výdavkov medziročne nižší o 136 258,00 € 

predovšetkým aj z dôvodu nezaradenia výdavkov na II. polrok a pokračovanie poskytovania sociálnych 

služieb terénnej sociálnej práce. Okrem každoročne sa opakujúcich  výdavkov na zabezpečenie 

opatrovateľskej služby (30 553,00 € okrem projektu, samotný projekt 303 027,00 €), prevádzku denného 

centra (6 350,00 €), domy opatrovateľskej služby (3 100,00 €) sa počíta s výdavkami na dávky soc. 

pomoci občanom v hmotnej núdzi 50 000,00 € a rodinných prídavkov v objeme 40 000,00 € vyplácané 

osobitným príjemcom na základe príjmu zo ŠR a príspevok k dávke v hmotnej núdzi na stravné 

a školské potreby vo výške 8 700,00 €. V rámci transferov rozpočtujeme príspevky pre novonarodené 

deti 7 000,00 € a osobitný príspevok na mladého dospelého z detského domova 1 000,00 €. Národný 

projekt „Terénna sociálna práca“ disponuje s rozpočtom vo výške 34 805,00 €. Úhrada za občanov 

mesta neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je rozpočtovaná v objeme 18 000,00 €.   

Na činnosť jednotlivých mestských n. o. a to pre zariadenie krízovej intervencie útulku Jazmín n. o. 

rozpočtujeme 147 420,00 € z dotácie MPSVaR a pre zariadenie SENIOR CENTRUM n. o. sú 

rozpočtované výdavky  735 564,00 €.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Kapitálové výdavky:  

 

Rozpočet kapitálových výdavkov predstavuje celkový objem 44 000,00. Rozpočtujeme nákup 

pozemkov z dôvodu usporiadania (2 000,00 €), nákup servera a licencie (20 000,00 € a 5 000,00 €), 

zaobstaranie bezpečnostných dverí na budovu mestskej polície (2 000,00 €) a vyčleňujeme 15 000,00 € 

na spracovanie projektovej dokumentácie nastávajúcich projektov.  

 

Finančné operácie výdavkové:  

 

Celkový rozpočtovaný objem predstavuje 969 106,00 € určený na splátky istín refinančného úveru, 

úveru na komunikácie, usporiadaných záväzkov. Splátky za cudzie zdroje financovania sú vo výške    

272 167,00 € a splátky z istín úverov ŠFRB v objeme 276 735,00 €. V transakciách verejného dlhu 

rozpočtujeme aj kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €. Majetková účasť spojená s nákupom akcií 

spol. FIN.M.O.S, a. s. za rekonštruované verejné osvetlenie je ďalšou medziročne zvýšenou položkou 

výdavkových operácii vo výške 120 204,00 €.  
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Záver: 

Vytvorený rozpočet mesta na r. 2023 – 2025 bol pripravovaný na základe vládou SR schváleného 

rozpočtu verejnej správy. Východiskami a vstupmi boli získané informácie, odporúčania z dostupných 

dokumentov a legislatívnych opatrení schválených vládou a parlamentom SR. Rozpočet  v prísnej miere 

zohľadňuje obmedzené príjmové možnosti mesta. Takto vytvorený  rozpočet s ohľadom na nevyhnutné 

výdavky pre zabezpečenie dlhovej služby mesta, optimalizáciu krytia záväzkov a v neposlednom rade 

zákonných nárokov zamestnancov je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Takto predkladaný rozpočet  je výsledkom optimalizácie východísk s výrazným 

znížením nárokovaných požiadaviek všetkých dotknutých subjektov rozpočtového procesu a to tak 

mestských organizácií ako aj jednotlivých správcov rozpočtových kapitol. Výdavková časť rozpočtu 

s jednotlivými položkami bola vo všetkých oblastiach rozpočtu prehodnotená a prísne zredukovaná.   

 

Pri zostavovaní rozpočtu bol braný do úvahy možný výskyt rizík v napĺňaní príjmovej časti rozpočtu, 

ktorá sa bude predovšetkým odvíjať od reálneho príjmu podielovej dane, príjmu miestnych daní 

a poplatkov. Na základe uvedeného je potrebné minimálne na  kvartálnej báze monitorovať vývoj 

čerpania výdavkov s ohľadom na hospodárnosť ich čerpania.  

  

Ako výrazné riziká vnímame zvýšenie cien základných komodít ako sú elektrická energia a fosílne 

palivá, ktoré začalo už v priebehu roka 2022 a sú prioritnými výdavkovými vstupmi z hľadiska činnosti 

samosprávy. Ďalším podstatným faktorom bude avizovaná zmena výšky spolufinancovania projektov 

EŠIF z 5 % na 8 %, ale diskutuje sa aj o výške 20 % v závislosti od typu projektu.  

 

Predkladaný návrh rozpočtu počíta s výrazne obmedzenými výdavkami na rozvoj  a investície aj napriek 

blížiacim sa projektom v oblasti transformácie regiónu. Rozvojové investície budú zaraďované do 

rozpočtu v priebehu budúceho roka podľa finančných možností mesta. K nim patrí aj dočasne 

pozastavený projekt na rozšírenie sociálnej infraštruktúry v oblasti starostlivosti o deti predškolského 

veku a to investícia do vybudovania detských jaslí. 

  

Parlament s účinnosťou od 15.12.2022 pre budúci rok uvoľnil rozpočtové pravidlá pre samosprávy a to 

okrem iného použitie  rezervného fondu aj na krytie bežných výdavkov, tým sa akoby zbavil pomoci 

samosprávam v neľahkých nastávajúcich časoch. Z iného uhľa pohľadu, ak štát neposkytne finančnú 

pomoc pre samosprávy z dôvodu nárastu cien energii, tak sa finančné prostriedky rezervných fondov 

rýchlo minú a na investičný rozvoj miest a obci nebudú zdroje. Nehovoriac o tom, že mnohé samosprávy 

takéto zdroje ani nemajú alebo len v obmedzenej výške. 

 

 

 

V Handlovej, dňa 8.11.2022 

Spracoval: Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ 

 


