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ROZPOČET MESTA
Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Bol schválený uznesením MsZ č. 461/2014 dňa 1. 12. 2014
v príjmovej i výdavkovej časti v objeme 4.123.209,– €, t. j. rozpočet vyrovnaný.
Rozpočtovým opatrením č. 1 – uzn. MsZ č. 19/2015 dňa 16. 3. 2015 bol rozpočet mesta
upravený nasledovne:
- v príjmovej i výdavkovej časti zvýšenie o 52.084,00 € na 4.175.293,00 €,
- t. j. celkom vyrovnaný rozpočet.
Rozpočtovým opatrením č. 2 – uzn. MsZ č. 417/2014 dňa 26.5.2014 bol rozpočet mesta
upravený nasledovne:
- v príjmovej i výdavkovej časti zvýšenie o 60.468,00 € na 4.235.761,00 €,
- t. j. celkom vyrovnaný rozpočet.
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015 bolo nasledovné:

Tab. č. 1

Rozpočet
2015

RO č. 1

€

€

RO č. 2

Rozpočet
2015
upravený

Plnenie
rozpočtu k
30062015

€

€

€

Bežné príjmy

2883586

28319,00

3000,00

2914905,00 1473962,24

Kapitálové príjmy

1073723

12392,00

9000,00

1095115,00

Príjmy spolu

3957309

40711,00

12000,00

165900

11373,00

48468,00

ZDROJE SPOLU

4123209

52084,00

Bežné výdavky

2871896

Kapitálové výdavky

1175313

Výdavky spolu

Príjmy finančných operácií

Výdavky finančných operácií
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia-celkový

Plnenie
rozpočtu
k
30062015
k upr
rozpočtu
%

50,57

12566,32

1,15

4010020,00 1486528,56

37,07

225741,00

9684,36

4,29

60468,00

4235761,00 1496212,92

35,32

40009,00

3000,00

2914905,00 1221934,12

41,92

-2525,00

57468,00

1230256,00

9798,00

0,80

4047209

37484,00

60468,00

4145161,00 1231732,12

29,71

76000

14600,00

0,00

4123209

52084,00

60468,00

11690

-11690,00

0,00

0,00

252028,12

-101590

14917,00

-48468,00

-135141,00

2768,32

-89900

3227,00

-48468,00

-135141,00

254796,44

89900

-3227,00

48468,00

135141,00

-39196,55

0

0,00

0,00

0,00

215599,89

90600,00

48880,91

53,95

4235761,00 1280613,03

30,23

Realizácia činností mestského úradu vyžadovala tvorbu zdrojov a následne čerpanie výdavkov.
Nasledujúce tabuľky č. 2 a 3 obsahujú plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a komentáre k ich jednotlivým častiam.

Plnenie rozpočtovaných príjmov
(k tabuľke č. 2)

Príjmy celkom

1.496.212,92 €

- percentuálne plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6. 2015 – 35,32 %.

Príjmy bežného rozpočtu

1.473.962,24 €

- plnenie bežného rozpočtu zodpovedá hodnotenému obdobiu, keď predstavuje 50,57 % - tné
plnenie k upravenému rozpočtu,
- daňové i nedaňové príjmy vrátane transferov bežného rozpočtu sú v podstate naplnené,
- položka – daň za užívanie verejného priestranstva očakáva podstatné plnenie počas dní
hanušovského jarmoku, položka - ostatné poplatky býva naplnená v mesiaci december, keď sú
vydávané rozhodnutia na prevádzku hracích automatov, z vydania ktorých plynú správne
poplatky,
- granty - v I. polroku 2015 mesto získalo granty, a to
- grant pre Materskú školu Hanušovce n. T. - umožnenie vykonávať študentskú prax
študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov,
- grant pre Materskú školu Hanušovce n. T. - na základe zmluvy o poskytnutí grantu
č.036/15_SU uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom
Hanušovce nad Topľou dňa 6.5.2015 k projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím
hniezdom“ v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“
- transfery - v priebehu prvého polroka 2015 mesto získalo transfery v celkovom objeme
714.244,00 € na:
- prenesený výkon štátnej správy,
- na zamestnávanie občanov – MOS, AČ,
- chránené dielne – kamerový systém, informátor,
- denný stacionár,
- národný projekt - opatrovateľskú službu, terénna sociálna práca,
- nové projekty – zdravotná osveta, občianske hliadky, cesta k pracovnej inklúzii,

Príjmy kapitálového rozpočtu

12.566,32 €

- príjem prostriedkov kapitálového rozpočtu
- z predaja nehnuteľností – predaj pozemkov KZ Miroslav Puľo Pod Šibenou,
- prísun finančných prostriedkov projektu rekonštrukcia budovy KD – dofinancovanie komunitné centrum,

Príjmy z finančných operácií

9.684,36 €

- príjmy z finančných operácií zahŕňajú:
- platby od FO z poskytnutých pôžičiek,
- prevody prostriedkov z peňažných fondov – fondu opráv na správu bytového fondu,
- prevody prostriedkov z r. 2014 – presun nevyčerpaných nenormatívnych prostriedkov
(dopravné, vzdelávacie poukazy) ZŠ s možnosťou ich čerpania do 31. 3. 2015,
- prevod dotácie v rámci prevencie kriminality k projektu „Dobudovanie kamerového systému
v meste“ s použitím finančných prostriedkov do 30. 6. 2015.

Plnenie rozpočtovaných výdavkov
(k tabuľke č. 3)

Výdavky celkom

1.280.613,03 €

- výdavková časť rozpočtu mesta ako celku je naplnená na 30,23 %.

Výdavky bežného rozpočtu

1.221.934,12 €

V zmysle funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú výdavky triedené podľa jednotlivých
oddielov, predstavujú financovanie nevyhnutných potrieb mesta.
Oddiel - 01.1.1 - výkonné a zákonodarné orgány obce
146.377,32 €
- bežné výdavky na správu obce – chod úradu, t. j. mzdové náklady, energie, materiálové
výdavky – kancelárske a čistiace potreby, knihy, noviny, odborné publikácie, interiérové
vybavenie úradu, vedenie prevádzky motorového vozidla, poistné majetku, údržba priestorov
úradu –dlažba na chodbách na poschodí a schodoch, maľba chodieb, údržba PC, update SW,
odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, financovanie referenda,
Oddiel – 01.1.2 - finančné a rozpočtové záležitosti
26.707,66 €
- poplatky za správu a vedenie účtov bankám, vrátka nevyčerpaného transferu denného
stacionára r. 2014, vykonanie auditu IUZ za rok 2014,
Oddiel - 01.7.0 - transakcie verejného dlhu
- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

15.333,47 €

Oddiel - 02.2.0 - civilná ochrana
- drobné výdavky súvisiace so školením zamestnancov v rámci CO,

130,20 €

Oddiel – 03.2.0 - ochrana pred požiarmi
- výdavky na činnosť požiarneho technika, prehliadkou požiarnej techniky,

967,20 €

Oddiel – 03.6.0 -verejný poriadok a bezpečnosť
5.603,37 €
- rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne – financovaním prevádzky
monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste, v prevádzke
kamerového systému pracujú dvaja zamestnanci, náklady na prevádzku tohto chráneného
pracoviska sú refundované UPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších
predpisov,
Oddiel - 04.5.1 - cestná doprava
6.046,24 €
- výdavky v rámci bežnej údržby MK – ciest, chodníkov, zimnej údržby MK, údržba chodníka
na ul. Štúrova,
Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi
25.108,60 €
- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky,
Oddiel - 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami
2.721,57 €
- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS, výdavky v rámci údržby a prečistenia kanalizácie
v meste,
Oddiel - 06.1.0 - rozvoj bývania
- náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu,

14.034,93 €

Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí
90.868,13 €
- výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do
poistných fondov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poštové náklady, energie súvisiace so
správou bytového fondu, pohonné hmoty motorových vozidiel, palív do kosačiek a ostatných
pracovných strojov, výdavky na údržbu motorových vozidiel,
- výdavky na zamestnávanie dvoch zamestnancov s povinnosťou v zmysle realizovaného
projektu regenerácia verejných priestranstiev,
- výdavky súvisiace so zamestnávaním zamestnanca na základe dohody s ÚPSVaR Vranov n. T.
v pozícii - informátor - v priestoroch budovy mestského úradu,
- mzdové výdavky a súvisiace odvody do poistných fondov zamestnancov menšej obecnej
služby a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pracovné odevy, pracovné náradie,
výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poistné, prídel do sociálneho fondu, a to na
základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T. – menšie obecné služby, aktivačná
činnosť, dobrovoľnícka činnosť, § 50 j,
- výdavky exekúcie vo finančnom objeme 7770 € (úhrada trov oprávneného JUDr. Ján Ninčák
správca KP úpadcu MsPS Hanušovce nad Topľou v konkurze ako náhradu za neodovzdané
hnuteľné veci, a to Škoda RTO-NK bez EČ 1500 € a Tatra CAS VT584AT 5900 €, trovy
exekúcie 369,87 €,
Oddiel - 06.4.0 - verejné osvetlenie
- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie,

10.232,10 €

Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby
12.031,89 €
- výdavky spojené s činnosťou mestského futbalového klubu – náklady na prevádzku MsFK –
elektrická energia a vodné, bežné transfery pre MsFK a športové kluby:
- v rámci tohto oddielu je financovaný správca viacúčelového ihriska, na činnosť ktorého bola
v rámci uzatvorenej zmluvy vytvorená chránená dielňa, náklady na činnosť chránenej dielne sú
refundované UPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
Oddiel - 08.2.0 - kultúrne služby
11.831,46 €
- prevádzkové náklady v kultúrnom dome, vrátane energií,
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v meste (ceny, pozornosti, stravné, kultúrne programy),
a to: oslavy k výročiu oslobodenia mesta, dňa učiteľov, slávnosť MDD, dňa matiek, vranovské
zborové dni),
Oddiel - 08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby
1.094,97 €
- výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu, výdavky na inzerciu a propagáciu mesta,
Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby
-výdavky na prevádzku domu smútku vrátane energií, členské príspevky,

2.580,49 €

Oddiel - 08.6.0 - rekreácia, kultúra..inde nekl – rekonštrukcia malého kaštieľa 2.333,33 €
- vypracovanie monitorovacej správy č. 1 v rámci implementácie projektu „Rekonštrukcia
Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou“
Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ
99.533,24 €
Oddiel - 09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ
17.012,43 €
- MŠ a ŠJ MŠ - patria do originálnej kompetencie mesta, čerpajú výdavky v rámci schváleného
rozpočtu, rozpočet týchto zariadení zahŕňa:
- príspevky (príjmy) rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení,
-výdavky na nevyhnutnú prevádzku týchto zariadení, bežnú údržbu, osobné výdavky
zamestnancom,
- výdavky v rámci poskytnutých grantov pre Materskú školu Hanušovce n. T., a to:
- umožnenie vykonávať študentskú prax študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie
Prešov,

- na realizáciu projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom“ v rámci grantového
programu „Bezpečne na cestách“ na základe zmluvy o poskytnutí grantu č.036/15_SU
uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom Hanušovce nad Topľou dňa
6.5.2015,
- školská jedáleň sa aktívne zapája do „Programu ovocie a zelenina do škôl“ i „Školského
mliečneho programu“,
Oddiel - 09.5.0 - vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmová činnosť
488,80 €
- financovanie originálnych kompetencií mesta na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí
formou podpory záujmovej činnosti v meste, podpora mladých pri reprezentácii mesta
v súťažiach v SR i v zahraničí,
Oddiel - 09.5.0 - zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ
79.843,35 €
- ZUŠ Hanušovce n. T. je od 1.1.2014 samostatným právnym subjektom v originálnej
pôsobnosti mesta, mesto je jej zriaďovateľom, ZUŠ vedie samostatné účtovníctvo, nevyhnutné
výdavky súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, záujmovou činnosťou a prevádzkou školy,
Oddiel - 09.1.2.1 - primárne vzdelávanie - základná škola
Oddiel - 09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola
403.357,62 €
(v tom 12.590,35 € hmotná núdza)
Oddiel – 09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne - školský klub ZŠ
16.063,22 €
Oddiel - 09.6.0.2 - vedľajšie služby v rámci primárneho vzdeláv - školská jedáleň ZŠ
27.941,84 €
- mesto je zriaďovateľom základnej školy – je rozpočtovou organizáciou mesta s právnou
subjektivitou – škola v rámci prenesených kompetencií, ZŠ vedie samostatné účtovníctvo za
školu a zároveň aj za školskú jedáleň a školský klub, ktoré sú v originálnej kompetencii mesta –
tieto tri oddiely zahŕňajú nevyhnutné výdavky súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom
a prevádzkou zariadení,
Oddiel - 10.1.2 - invalidita a ťažké ZP - opatrovateľská služba

26.075,75 €

- s účinnosťou od 1.5.2014 mesto poskytuje opatrovateľskú službu občanom mesta Hanušovce nad
Topľou financovanú na základe uzatvorenej „Zmluvy o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou pre OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia Bratislava, financovaná je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu, s počtom 5 zazmluvnených opatrovateliek, na základe podpísaného dodatku č. 1 k
„Zmluve o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Bratislava,
došlo k navýšeniu prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby na celkový počet 8 opatrovateliek ,

Oddiel - 10.2.0 - staroba – denný stacionár
8.628,84 €
- mesto má v prízemných priestoroch ObZS zriadený "Denný stacionár" pre poskytovanie
sociálnych služieb, sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na
financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zmluva bola uzatvorená s
MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 184,- € na jedno miesto v zariadení na celkový počet 20 miest,
Oddiel – 10.4.0 – rodina a deti – os príjemca
40.790,05 €
- mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti (od 1.3.2014 aj rodičovského príspevku),
ktoré si riadne neplnia školskú dochádzku, zároveň príjemcom sociálnych dávok - spätne
prevádza ich výplatu občanom po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok,
Oddiel – 10.5.0 - nezamestnanosť
99.977,42 €
- oddiel zastrešuje nové projekty v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie,
financované na základe uzatvorených zmlúv s MPSVaR, Implementačná agentúra pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a to projekt:
- zdravotná osveta – od 2.10.2014 do 30. 9. 2015 – zamestnávanie 1 koordinátora asistentov
ZO, 4 asistentov koordinátora,

- občianske hliadky – od 31. 10. 2014 do 30. 9. 2015 – zamestnávanie 4 členov občianskych
hliadok,
- cesta k pracovnej inklúzii – od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 – zamestnávanie 1 projektového
manažéra, 9 zamestnancov, 2 tútorov z vlastných zamestnancov mesta,
- národný projekt Komunitné centrá - od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 – zamestnávanie 4
pracovníkov KC,
- všetky projekty s finančným vkladom mesta,
Oddiel - 10.7.0 - sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.686,74 €
mesto prostredníctvom ÚPSVaR Vranov n. T. uhrádza náklady na školské potreby a stravovanie
žiakom v hmotnej núdzi - v materskej škole, špeciálnej základnej škole, základnej škole,
školskej jedálni MŠ a ZŠ,
Oddiel - 10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP
17.531,89 €
- od 1.8.2012 mesto zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov
terénnych sociálnych pracovníkov v rámci „Národného projektu“ = NP - Terénna sociálna práca
v obciach, je financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava č. 170/2012-IZ-5.0/V
- pre obdobie od 8/2012 - 9/2015, predmetom projektu je výkon terénnej sociálnej práce v meste,

Výdavky kapitálového rozpočtu

9.798,00 €

- verejný poriadok – dobudovanie a údržba kamerového systému v meste Hanušovce nad
Topľou v rámci prevencie kriminality k projektu „Dobudovanie kamerového systému v meste“
s použitím finančných prostriedkov do 30. 6. 2015,
- nakladanie s odpadovými vodami –
- zmena projektovej dokumentácie k projektu „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce – Petrovce“
– kanalizácia na ul. Budovateľská – Zámocká 1.020 €,
- rozvoj obcí – oprava Hanušovského – Medzianského potoka – proces verejného obstarávania,
- predprimárne vzdelávanie – MŠ
- vypracovanie projektovej dokumentácie k podanej žiadosti o NFP na rekonštrukciu triedy
v budove materskej školy.

Výdavky finančných operácií

48.880,91 €

- predstavujú splátky úverov, a to:
municipálny úver
výstavba 22 b. j. ul. Komenského
obnova základnej školy
obnova základnej školy
strecha MsÚ
rekonštrukcia budovy MsÚ

7303,00
6935,71
8250,00
14850,00
4110,00
7432,20

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Plnenie rozpočtu ako je vyššie uvedené v programovej štruktúre uvádzame v tabuľke č. 4.
Tab. č. 4

Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Bývanie
Program 13: Sociálne služby

Výsledok hospodárenia:

Rozpočet
2015

Rozpočet
upravený
2015

Plnenie
rozpočtu
k
30062015

Plnenie
rozpočtu
k
30062014

EUR

EUR

EUR

EUR

4123209
4123209
222695
2081
445588
57087
21773
66900
20000
1591329
24878
1249054
27600
34700
359524
0

4235761 1496212,92 1407018,93
4235761 1280613,03 1200503,46
217976 116899,24 111443,81
2076
0,00
70,00
487652 211055,85 219350,03
61013
3887,86
8485,07
24514
14200,77
9993,31
61130
27830,17
28506,02
20000
6046,24
716,76
1608696 644330,50 602581,97
23579
12031,89
10861,40
1264054
15352,79
8012,44
22560
11252,10
8275,48
38400
14034,93
14145,27
404111 203690,69 178061,90
0 215599,89 206515,47

Plnenie
rozpočtu
k
30062015 Index
k upr
2015
rozpočtu
/2014
%
35,32
30,23
53,63
0,00
43,28
6,37
57,93
45,53
30,23
40,05
51,03
1,21
49,88
36,55
50,40

1,06
1,07
1,05
0,00
0,96
0,46
1,42
0,98
8,44
1,07
1,11
1,92
1,36
0,99
1,14

V septembri 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádzalo programové
rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. V tejto štruktúre sa od roku 2009 zostavuje
aj rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou.
Programový rozpočet nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto subjekty územnej samosprávy
zostavujú svoje rozpočty tak ako doteraz podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v štruktúre podľa
rozpočtovej klasifikácie. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný
rozpočet), programový rozpočet sa príjmovej časti rozpočtu netýka.
Plnenie programového rozpočtu – stanovených merateľných ukazovateľov - podľa jednotlivých
programov obsahuje tabuľka č. 5.

