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Mesto Levoča 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

JUDr. Dana Rusnáčiková  
hlavná kontrolórka  mesta Levoča 

 
                                            ODBORNÉ   STANOVISKO  
  k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 
                                        
A/  Východisko Stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 
2022  
     Hlavná kontrolórka mesta v súlade s § 18f ods.1.,písm.c) zákona č.369/1990 Zb. predkladá 
Stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022,  
spracovaný po  kontrole predloženého návrhu rozpočtu mesta. 
     Hlavná kontrolórka mesta Stanoviskom vyjadruje názor k návrhu rozpočtu na rok 2020, 
kontroluje jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, makroekonomickými 
prognózami, štátnym rozpočtom, odhadom skutočnosti na rok 2019  a prognózou vývoja na 
roky 2021 až 2022 v podmienkach mesta.   
 
A. 1. Zákonnosť návrhu rozpočtu mesta Levoča 
       Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Metodikou pre tvorbu 
návrhu rozpočtu  územnej samosprávy. 
 
A/ 1.1. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu mesta Levoča 
      Návrh rozpočtu na rok  2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 vychádza zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a Metodiky Európskeho systému národných a regionálnych 
účtov ESA2010, VZN,  smerníc, cenníkov a zmlúv s dopadom na príjmy a výdavky mesta. 
 
A.2. Metodická správnosť Návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 
s výhľadom na roky 2021 – 2022  
 
A/2. 1. Návrh rozpočtu mesta Levoča  – metodická správnosť  
      Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 je zostavený v súlade 
s § 14 zákona č.523/2004 Z.z., Príručkou MF SR č. MF/009168/2019-411, časti – Rozpočty 
obcí a VÚC, ktorá definuje povinnosť obce predložiť MF SR, odboru rozpočtu verejnej 
správy súhrnný návrh rozpočtu za obec a príspevkové organizácie v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti zaradené v sektore verejnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu bola použitá 
rozpočtová klasifikácia v súlade s Opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42, ktorým sa 
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
a opatreniami, ktorými sa triedia príjmy a výdavky rozpočtov samospráv a finančné operácie. 
 Obce poskytujú  MF SR údaje o hospodárení na účely zostavenia návrhu štátneho 
rozpočtu verejnej správy prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre 
samosprávu (ďalej len RIS-SAM) do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu v 
členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie.  

Na základe § 4 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. obce tvoria rozpočet podľa rozpočtovej  
klasifikácie, umožňujúcej MF SR vytvoriť súhrnné zostavy o príjmoch a výdavkoch verejnej 
správy na roky 2020-2022.  
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Návrh rozpočtu mesta je zostavený v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR 
č.257/2014 Z.z.,  ktorou sa určuje štatistická klasifikácia výdavkov a ich rozpis klasifikácie. 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 v metodike ESA 2010 v Prílohe 
č.1 ustanovuje rozpočtovanie príjmov a výdavkov subjektov verejnej správy t.j. aj obcí. 
      Zákon č.310/2016 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č.253/2004 Z.z. od 1.1.2018 ukladá 
povinnosť rozpočtovým organizáciám rozpočtovať aj príjmy, ktoré predpokladá získať. 
 
A/2. 2. Návrh programového rozpočtu mesta Levoča – metodická správnosť 

Mesto pri zostavení programového rozpočtu postupovalo podľa § 4 ods.5 zákona 
č.583/2004 Z.z., Metodiky MF SR č.5238/2004-42 a manuálu pre programové rozpočtovanie, 
určilo ciele a merateľné ukazovatele na r.2020-2022.  
     Návrh rozpočtu v oblasti výkazníctva spĺňa zákonné náležitosti, je spracovaný ako 
programový s rozpisom 14 programov a podprogramy, určuje ciele, zdroje financovania, 
monitorovanie a hodnotenie, stanovuje zodpovednosť subjektov za jeho plnenie.  
 
A/ 2.3. Zverejnenie Návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021 – 2022  
    Návrh rozpočtu bol v súlade s § 9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. zverejnený na úradnej 
tabuli v sídle úradu a elektronickej úradnej tabuli na webe mesta dňa 22.11.2019 v zákonnej 
lehote 15 dní pred jeho prerokovaním orgánmi mesta, zvolané na deň 19.12.2019.  
 
A/2.4. Zásady rozpočtového procesu  
 Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky podľa deľby kompetencií - od subjektov 
tvoriacich zdroje po subjekty ktoré ich spotrebúvajú na verejné služby na princípe solidarity. 
 Rozpočtovanie obcí upravuje zákon č.583/2004 Z.z. Rozpočet je ekonomický nástroj, 
záväzný pre hospodárenie obce, ktorá slobodne a samostatne hospodári a rozhoduje 
o nakladaní s majetkom a prostredníctvom rozpočtu realizuje rozvoj, investície a regionálnu 
politiku. Štát zasahuje do kompetencií obcí iba zákonným spôsobom.  Rozpočet predstavuje 
decentralizovaný, finančný, nenávratný zdroj financovania,  je bilanciou príjmov a výdavkov 
za sledované obdobie, jeho odhad by mal byť zostavený reálne. 

  Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo.  
Zásady rozpočtového procesu: 

- verejnosti a publicity , vyjadrená právom občana podať pripomienky a kontrolovať 
- zostavovania a schvaľovania rozpočtu na fiškálny rok  
- reálnosti,  pravdivosti rozpočtu a dlhodobej vyrovnanosti  
- účelovosti použitia verejných zdrojov na určený účel a kontrola hospodárenia 
- úplnosti a jednotnosti prezentovaná jednotnou rozpočtovou skladbou 

Priority pri zostavovaní rozpočtu:  
- kvalita rozpočtovania (nižšia spotreba, vyššie investície) a šetrenie v dobrých časoch 
- zavedenie trvalých rozpočtových obmedzení (limity, pravidlá, rezervy) 
- prognóza budúcich výdavkov, prínos a udržateľnosť (školstvo, sociálne veci) 
- uplatňovať princíp Hodnota za peniaze – účinnosť a efektívnosť (revízie výdavkov)  
- monitorovanie rizík, riadenie dlhu  
- analýza strategických investícií a horizont ich implementácie (bývanie, školstvo) 
- efektívny, prehľadný a motivujúci daňový systém  obce 
- kvalitné ľudské zdroje - nosný systém inštitúcie 
 

B/  Východiská tvorby Návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 
s  výhľadom   na roky  2021 - 2022  
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Návrh rozpočtu je spracovaný na základe čl.58 Ústavy SR,  § 6 zákona č.523/2004 
Z.z., prognózy hospodárskeho vývoja a zákona o ŠR na r.2020, prijatým NR SR  3.12.2019. 
           Návrh rozpočtu obsahuje rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej 
skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy 
za predchádzajúce dva rozpočtové roky, rozpočet na rok  2020 a výhľad na roky 2021 a 2022. 
Mesto dodržalo  pri zostavovaní rozpočtu § 4 ods. 6 zákona č.523/2004 Z.z. a článok 9 ods. 1 
ústavného zákona č.493/2011 Z.z.o dlhovej službe.     
 
B/1.1 . Stanovisko Európskej komisie k prognóze vývoja SR na rok 2020 

EK v SR  prognózuje na rok 2019 deficit verejných financií 0,9 %, a na rok 2020 
deficit  1,2 %. MF SR rozpočtuje deficit na 0,49 % a NBS odhaduje deficit na 1,5 %.  Na 
výšku deficitu a rozpočty obcí majú vplyv vládne opatrenia. EK pre SR na r.2020 
vyhodnocuje štrukturálny deficit na 1,8 % (dobré a zlé vplyvy, ekonomické cykly),  ktorým 
vyjadruje mieru problémov verejných financií, deficit by nemal byť vyšší ako 1 %.  

EK v SR prognózuje na rok 2020 rast HDP o 2,6 %, dlh SR v r. 2019 na 48,1 % 
a r.2020 na 47,3 %, čo je nad sankčným pásmom dlhovej brzdy (47 %). Štáty by mali 
znižovať verejný dlh a prijímať fiškálne opatrenia. 
 
B/1.2. Štátny rozpočet (ŠR) na rok 2020 – východiská 

MF SR, oddelenie rozpočtovej regulácie a analýz pri Prognóze verejných financií obcí 
na roky 2020 - 2022 vychádza z hospodárenia r.2018 a výkazov. Obce financujú výkon 
vlastných kompetencií z vlastných príjmov,  prenesený výkon štátnej správy zo ŠR,  
regionálny rozvoj a spolufinancovanie projektov EU.  

Obce v r..2018 rozpočtovali príjmy 5 251 mil. € s medziročným rastom o 14,3 % a   
výdavky 4 876 mil. € s medziročným rastom 13,62 %, z toho 52,5 %  tvorili výdavky na 
platy, mzdy a odvody s medziročným rastom 8,83 % a rastom na tovary a služby o 6,05 %.  

Pri tvorbe ŠR je potrebné zohľadniť ekonomický cyklus, politiku štátu, analýzy a 
princíp Hodnoty za peniaze. Štruktúru príjmov a výdavkov je potrebné prispôsobiť praxi, 
vykonať reformy s ohľadom na časový horizont vplyvu opatrení, zlepšiť  procesy, využívať 
znalosti, zvyšovať transparentnosť a dosahovať zdravé a udržateľné verejné financie. 

V SR verejné financie sledujú analytické inštitúcie – Inštitút finančnej politiky, Útvar 
hodnoty za peniaze, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka SR.  

 Štát predpokladá od r.2023 sústreďovanie územnej samosprávy do väčších celkov. 
 Návrh ŠR na r.2020 vychádza z prognózy makroekonomického vývoja a prognózy 

daňových a odvodových príjmov, rozpočtuje celkové príjmy 15,9  mld. €, výdavky 18,6  mld. 
€, deficit vo výške 2,7 mld. € a odkladá vyrovnané hospodárenie na rok 2021. MF SR 
predpokladá spomalenie rastu ekonomiky na 2,3 % HDP. Obce zodpovedným hospodárením 
pomáhajú udržať dlh verejných financií v hranici sankčného pásma, zadlženie obcí je nízke a 
krytie kapitálových výdavkov je zabezpečované z vlastných fondov obcí.  

     Na tvorbu príjmov rozpočtu obcí má podstatný vplyv zamestnanosť, ktorá v SR od 
r.2012 rastie. Trh práce je stabilizovaný, nezamestnanosť v roku 2019 klesla na úroveň 4,97 
%, priemerná nominálna mesačná mzda v r.2019  dosiahla 1 101 € a medziročne rástla  o 9,7 
%. Miera inflácie medziročne vzrástla o 2,7 %. Výdavková strana rozpočtu verejnej správy je 
ovplyvnená rastom platov zamestnancov, čo  predpokladá vyšší výber dane z príjmov FO.  

Ekonomika SR závisí od EÚ t.č. s vysokou mierou neistoty (pribrzdenie nemeckej 
ekonomiky a jej prepad do recesie koncom roku 2019, brexit), domáceho dopytu (rast miezd) 
a rozvoja služieb. Hospodárstvo čakajú štrukturálne zmeny (životné prostredie, odpady, 
orientácia na služby) a pomalší rast odmeňovania.  
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 Rizikom ŠR a rastu HDP je exportne orientovaná ekonomika SR, zhoršovanie 
medzinárodných obchodných vzťahov, neistota bankového sektora a strata dôvery, ktorá 
prináša odklad investícií a eliminuje pohyb osôb i kapitálu.  

Rast HDP v SR brzdí nízka miera investícií a čerpania zdrojov EU, nízka 
konkurencieschopnosť, zadlženosť, implementácia e-Governmentu a zjednocovanie agendy, 
podpora odvetví s vyššou pridanou hodnotou a mzdami.   
 Výdavky ŠR a i výdavky obcí, uložené legislatívnymi zmenami nie sú plne kryté 
rozpočtom. Schodok je rozpočtovaný na 0,49 % - Bruselom požadovaná hranica 0,5 % a MF 
SR navrhuje zaviesť „korekčný mechanizmus“. ŠR neobsahuje kvalitatívne zmeny, podceňuje 
investície podporujúce rast ekonomiky  a zvyšuje sociálne výdavky.  
   
B/1.3.  ŠR na rok 2020 na podmienky územnej samosprávy 

Príjmom obcí je výnos podielových daní, realizovaný v súlade so zákonom č.564/2004 
Z.z. a NV SR č.668/2004 Z.z.. MF SR aktualizuje prognózy vývoja výnosu dane a monitoruje 
dopady. Od r.2016 podiel výnosu dane obcí  podľa zákona č.337/2015 Z.z.  predstavuje 70%.   

ŠR očakáva prebytkové hospodárenie obcí, ktoré kumuluje hotovosť, potrebnú na rast 
aktív a znižovanie štátneho dlhu.  
 Do rozpočtov obcí neboli premietnuté dopady legislatívnych zmien, prijatých v rokoch 
2018 a 2019 čím došlo k disproporcii medzi tvorbou zdrojov a prenesenými povinnosťami na 
obce (napr. znižovanie daňového zaťaženia fyzických osôb, rekreačné poukazy, zvyšovanie 
platov, chodníková novela, obedy „zadarmo“, predprimárne vzdelávanie, sociálne služby, 
komunitná práca a iné). Požiadavkou obcí je zreálniť rozpočty obcí a dofinancovať prenesený 
výkon štátnej správy vo všetkých kapitolách (správa NKÚ, ZMOS i ÚMS). ŠR je deficitný, 
ale od obcí požaduje v metodike ESA 2010 prebytkové hospodárenie 234,5 mil. €. V čase 
stagnácie je zrejmé, že obce budú hospodáriť vyrovnane a aj v roku 2020 budú nútené na 
investície zapájať mimorozpočtové zdroje, čerpať úvery a zadlžovať sa na spolufinancovanie  
čerpania fondov EÚ, čo vyvolá pokles investícií a spotreby s dopadom na hospodárenie štátu.  

Daňovou medzerou sú vlastné daňové príjmy obcí, OECD a EK či MMF odporúča SR 
zvýšiť majetkové dane a znižovať ostatné dane. DzNh sa v roku 2019 v obciach SR zvýšila 
o 15 %. Obce neupravili možnosť výberu poplatku za rozvoj.   

V ŠR došlo k navýšeniu platov v školstve.  Problémom školstva pri demografickom 
vývoji obyvateľstva je i naďalej efektívnosť v regionálnom školstve. 
 Snahou štátu a je zlepšovanie kvality verejných služieb a sústredenie  výkonu do 
väčších územných celkov. SR má 92 % obcí do 3 000 obyvateľov, neefektívny výkon, vysoké 
náklady na administratívu na úkor rozvoja obcí.  
          Návrh ŠR na r.2020 pre mesto Levoča rozpočtuje účelovú dotáciu na záchranu 
a obnovu kultúrnych pamiatok, jej výšku rozpíše poskytovateľ na základe účelového určenia.   
 
B/1.4. Stanovisko NKÚ k ŠR na rok 2020 
 NKÚ v stanovisku k ŠR uvádza, že návrh je v súlade so zákonom a metodikou, 
vychádza z  prognózy a spomalenia rastu na 2,3 % a rastom zamestnanosti miernym tempom. 

Prognóza má riziká, ktoré návrh ŠR nezohľadňuje, netvorí rezervy pre prípad 
zhoršenia vývoja (stagnácia priemyslu a zamestnanosti). Eurostat odhaduje deficit na rok 
2020 so schodkom 0,68 % HDP, v ŠR je 0,49 %.  

Rizikom ŠR sú legislatívne zmeny bez vyčíslenia ich vplyvu na ŠR. Schodok ŠR sa 
medziročne zvyšuje o 641 mil. € na úroveň 2 682 mil. €, príjmy majú medziročne vzrásť o 2,5 
% a výdavky o 5,9 %.  

Riziko predstavujú výdavky na školstvo, jeho nedofinancovanie a medzery 
v efektívnosti manažovania spojené s problémom racionalizácie siete škôl. Úroveň verejných 
výdavkov školstva je pod priemerom EÚ, predpoklad na rok 2020 je 4,2 % výdavkov verejnej 
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správy (na úrovni roku 2010). NKÚ upozorňuje na problémy v sociálnej oblasti, plnenie 
opatrení Hodnoty za peniaze, nekryté legislatívne zmeny, riziko zníženia záverečných platieb 
EK ako sú v ŽOP (korekcie).  

NKÚ upozorňuje na predpoklad zníženia prebytkov hospodárenia obcí o 119 mil. € 
z dôvodu neistoty vývoja zamestnanosti. Obce nevyužívajú vlastné príjmy, najmä DzNh. Tlak 
na výdavky obcí je v položke mzdy, platy a odvody, tovary a služby a to z dôvodu zmien 
zákonov, ktorých dopad nie je reálne vyjadrený a prejaví sa až v praxi. 

 NKÚ pozitívne hodnotí obce v medziročnom raste výdavkov na investície 
a zvyšovanie hodnoty majetku obcí.  
 
C/ Tvorba Návrhu rozpočtu mesta Levoča na roky 2020 s výhľadom na 
roky 2021 – 2022.  
 
C/ 1.1. Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022.  

 
Mesto Levoča má ako jednotka územnej samosprávy špecifické postavenie, čo sa 

odzrkadľuje i v rozpočte mesta. 
Mesto Levoča so 4 miestnymi časťami a rozlohou 114,77 km2 je v poradí ôsmou 

najväčšou obcou na Slovensku, čo má nezanedbateľný vplyv i na hospodárenie 
a výdavky mesta a určovanie priorít (geografické predpoklady a klimatické pomery, lesy a 
poľovníctvo,  obslužnosť územia, miestne komunikácie a MHD, špecifiká školstva a iné ). 

Mesto Levoča sa v hodnotení najznámejších a najviac navštevovaných obcí na 
Slovensku  zaradené obyvateľmi SR a členmi Asociácie cestovateľských zväzov  na ôsme 
miesto, čo si vyžaduje i špecifické služby a výdavky (obnova pamiatok UNESCO, limity 
KPU, prezentácia, Informačné centrum, marketing a propagácia, pútnická turistika,  aktívne 
trávenie voľného času, kultúra,  šport a turistika, hygienické zabezpečenie, udržiavanie 
verejných priestranstiev, výstavba parkovísk a oddychových zón a iné).  
 
 Exekutíva mesta v súlade so ŠR, prognózou vývoja, VZN, skutočnosti r.2018 a 
očakávanej skutočnosti roku 2019 spracovala  Návrh rozpočtu, ktorým vyjadruje 
samostatnosť mesta vo veciach hospodárenia a zodpovednosť pri spravovaní príjmov  
a čerpaní výdavkov a nakladaní s majetkom mesta. 
     Hlavná kontrolórka mesta pri spracovaní Stanoviska vychádza z predloženého Návrhu 
rozpočtu, spracovaného na základe prognózy príjmov a analýzy výdavkov  mesta.  
  Návrh rozpočtu realisticky hodnotí výkonnosť mesta, možnosti plnenia príjmov 
a čerpania výdavkov,  zostavený podľa určenej štruktúry, v súlade s rozpočtovými pravidlami 
a garantuje plnenie funkcií mesta.  Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 9 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. v členení na 
skutočnosť za roky 2017, 2018, rozpočet a očakávanú skutočnosť roku 2019, návrh rozpočtu 
na rok 2020 a výhľad na roky 2021 – 2022. Rozpočet na rok 2020 je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce roky majú orientačný charakter. 

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z., vnútorne 
sa člení na bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky), kapitálový rozpočet (kapitálové 
príjmy a kapitálové výdavky) a finančné operácie.  

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. na úrovni 
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, je spracovaný podľa 
programov, zámerov a cieľov obce,  v nadväznosti na § 10 ods. 5 cit. zákona je predložený 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v nadväznosti na § 10 ods.6 cit. zákona obsahuje aj 
údaje o finančných operáciách.   
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    Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 v členení podľa § 10 
ods.3 a § 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z.:  
 
 Skutočnosť 

     2018 
 Rozpočet 
     2019 

 Očak.skut.  
     2019 

Rozpočet 
   2020 

  Index  
   rastu 

Bežné príjmy 11835791 12824403 12717671 12332373 0,97 
Bežné výdavky 10815176 12148442 12041710 11824399 0,98 
Hospodárenie: prebytok +1020614 +675961 +675961 +507974  
Kapitálové príjmy 2123248 1884232 1884232 160000 0,17 
Kapitálové výdavky 2329182 5008556 5008556 2565432 0,51 
Hospodárenie: schodok -205935 -3124324 -3124324 -2405432  
Finančné operácie príjmové 1389579 2904363 2904363 2403759 0,83 
Finančnéoperácie výdavkové 849216 456000 456000 506301 1,11 
Krytie VH finančnými op.  +540363 +2448363 +2448363 +1897458  
Hospodárenie celkom po 
započítaní fin.operácií 

 
+1355043 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
     Návrh rozpočtu vychádza na strane z príjmov zo ŠR a vývoja príjmu podielových daní  
v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. a NV SR č.668/2004 Z.z., obsahuje finančné vzťahy 
k fyzickým a právnickým osobám zapojeným na rozpočet mesta, finančné operácie, príjmy 
a výdavky plynúce z VZN a zmlúv, transfery na prenesený výkon štátnej správy, príjmy a 
výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom a finančné vzťahy 
k obchodným spoločnostiam, ktorých zriaďovateľom alebo akcionárom je mesto. 
     Návrh rozpočtu je po zapracovaní finančných operácií zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet na rok 2020 je prebytkový v objeme 508 tis. €, kapitálový rozpočet je schodkový vo 
výške 2 404 tis. €,  výsledok finančných operácií predstavuje krytie výdavkov prevodmi 
finančných operácií v objeme 1 896 tis. €. 
     Návrh rozpočtu bol vyhotovený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
v nadväznosti na záväzky k EÚ,  dlhovej brzde,  ŠR, VZN,  zmluvám k  1.1.2020 s členením 
na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, jej možností vo verejnom záujme 
spolufinancovať činnosti a služby. Mesto pri nakladaní s majetkom postupuje v súlade so 
zákonom č.369/1990 Zb. a zákonom č.138/1991 Zb., hospodári s majetkom obce v prospech 
rozvoja obce a jej obyvateľov, majetok zveľaďuje, chráni a zhodnocuje.  
       Mesto Levoča na rok 2020 rozpočtuje splátky úverov vo výške 506 tis. €, z toho splátky 
dlhodobých úverov v objeme 428 tis. € a úverov ŠFRB v objeme 78 tis.€. 
     Mesto spravuje zriadené obchodné spoločnosti, ktorých je 100 % zriaďovateľom a  
hospodária s verejnými prostriedkami podliehajúcimi verejnej kontrole. 

 Lesy mesta Levoča s.r.o., napriek znižovaniu výnosov zabezpečujú obnovu  
mestských lesov a zveľaďujú majetok, v návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zdrojom nedaňových 
príjmov mesta.  

Stavebná prevádzkareň s.r.o. v roku 2020 prechádza transformáciou na sociálny 
podnik – cieľom ekonomický, spoločenský, sociálny záujem rozvoja miestnej komunity. 

Mesto je minoritným akcionárov VšNP Levoča a.s., povinné je vyhodnocovať 
zmluvné záväzky, nakladanie s majetkom mesta a sledovať komparatívne výhody 
verejnoprospešného partnerstva poskytovania štátnej pomoci obcou v oblasti podpory 
zamestnanosti a podpory verejného zdravia obyvateľom mesta. Z odporúčaní z kontroly 
vyplýva povinnosť prehodnotiť  prenechanie majetku mesta a určiť odplatu za užívanie. 
Prenechanie majetku  realizovať transferovým ocenením, dotačnou schémou a len vo 
verejnom záujme.  
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C/ 1.2. Návrh rozpočtu príjmov mesta  na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 
       Plnenie bežných príjmov rozpočtu mesta na rok 2020 v objeme 12 332 tis. € je 

stanovené analýzou príjmových možností mesta so zohľadnením princípu opatrnosti. 
Rozpočet na strane príjmov nemá skryté rezervy, zaznamenáva výpadky i rast príjmov. 
 Rozpočet na strane plnenia bežných príjmov na rok 2020 zohľadňuje vývoj 
príjmov, predvída riziká ich plnenia na úseku podielových daní a z tohto 
dôvodu  nezohľadňuje fiškálny vývoj predložený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť MF 
SR s medziročným rastom  2 %, ale je navrhovaný konzervatívne na úrovni roku 2019. Vývoj 
vlastných daní obce (DzNh)  v  SR na rok 2020 zaznamenáva medziročný nárast 2 %.  
 

Orgány mesta prijali v roku 2019 opatrenia na stabilizáciu rozpočtu (úprava VZN, 
cenníkov, zmlúv, inflačné doložky, nájmy HPZ a majetku, vymáhanie pohľadávok, revízia 
komunálnych služieb a služieb infraštruktúry). 

Orgány mesta v roku 2019 schválili investičné zámery s ponukou pozemkov na IBV 
a výstavby BJ ŠFRB s cieľom stabilizovať obyvateľov,  zvyšovať kvalitu bývania a získať  
ďalšie príjmy formou podielových daní.. Cieľ by mal byť naplnený do roku 2022.   

Výzvou pre mesto okrem zvyšovania dostupnosti a kvality bývania je i ponuka 
kvalitného školstva, bezpečnosť obyvateľov a zlepšovanie kvality životného prostredia.  
 
        Výnos podielovej dane, poukázaný územnej samospráve je rozpočtovaný v zmysle 
zákona č.564/2004 Z.z.,  NV SR č.668/2004 v znení NV č.519/2006 a v objeme 7 082 tis. € a 
tvorí až 57,42 % celkových bežných príjmov mesta, pričom závislosť mesta od tohto príjmu 
medziročne  vzrástla o 0,31 % (38 tis. €). Príjmy mesta sú závislé od ekonomického cyklu 
a vývoja zamestnanosti v SR. Výška PD je v rozpočte určená na úrovni roku 2019. 
        Podielové dane sú určené na plnenie originálnych kompetencií mesta, najmä: 
a/ na mzdy, odvody a valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy  
b/ finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií školstva  
c/ krytie samosprávnych pôsobností mesta 
 Zmenou NV SR č.668/2004 Z.z. došlo k zmenám financovania školstva na úseku 
originálnych kompetencií, čo si vyžaduje prijatie opatrení, viazanie výdavkov a zvyšovanie 
účinnosti a výkonnosti v kapitole školstvo (platy, stravovanie, predprimárne vzdelávanie). 
Orgány mesta od 1.1.2020  vo VZN schválili úpravu výšky dotácií a príspevkov v školstve. 
 

Plnenie vlastných daňových príjmov (miestne dane a poplatky) a vývoj nedaňových 
príjmov (prenájom majetku a polatky)  je rozpočtovaný na úrovni roku 2018 so zohľadnením 
prijatých opatrení.    
 Daňové príjmy, stanovené v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. a VZN mesta 
predstavujú dane z majetku (daň z nehnuteľnosti - DzNh) rozpočtované v objeme 545 tis.€ po 
analýze skutočného výberu. DzNh po úprave VZN medziročne  vzrástla o 11,64 % (77 tis. €) 
vo všetkých druhoch pozemkov a stavieb. Výšku DzNh je vhodné vopred komunikovať 
s občanmi, príjem zdrojovo smerovať do územia späť k obyvateľom (oprava infraštruktúry, 
údržba obytných sídel a zelene, verejné osvetlenie, ihriská a iné.). V SR sa DzNh k 1.1.2019 
medziročne zvyšovala o 15 %, k 1.1.2020 obce upravovali „skokom“ najmä DzNh stavieb na 
bývanie, čo vyvolá tlak na mesto na prehodnotenie výšky sadzieb k 1.1.2021.  DzNh v meste 
Levoča  ani po jej zvýšení  v roku 2020 nedosiahne priemer SR. V súlade so zákonom je 
potrebné sadzby DzNh do r.2024 zosúladiť, čo vyvolá „šokujúce navýšenie“ DzNh u obcí, 
ktoré neupravovali VZN.   
 Dane a poplatky za služby, ktorých  výška je  určená VZN v súlade so zákonom  
č.582/2004 Z.z. sú rozpočtované vo výške 488 tis. € s medziročným rastom 11,34 % (TKO je 
obec povinná vyrubovať), z toho za TKO zvýšenie o 65 tis. €.  



 

8 

 

 Paušálne zvyšovanie poplatkov za TKO je spojené s nízkou mierou zainteresovanosti 
na triedení odpadov a narastaní  pohľadávok a nákladov s ich vymáhaním. Mesto Levoča 
a TSML v súlade so zákonom o odpadoch  v roku 2020 pristupuje k reforme zberu a vývozu 
TKO, rozširuje triedenie komodít, zavádza povinnosť označiť zberné nádoby, reviduje 
poplatky od podnikateľov a v roku 2021 plánuje zaviesť spravodlivý množstvový zber TKO 
s tým, že každý poplatník bude platiť za skutočný objem vyprodukovaných odpadov.  
 
 Nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa VZN, cenníkov a zmlúv účinných 
k 1.1.2020  v objeme 1 079 tis. € (z podnikania, vlastníctva majetku, poplatky. Návrh je  
určený konzervatívne, zohľadňuje likviditu pohľadávok a ich vymáhanie zákonným 
spôsobom podľa prijatej Smernice (upomienky, výzvy, exekúcie a iné).  

Mesto od r.2014 zaznamenáva výpadok príjmov z mestských lesov, ktoré boli 
dlhodobo stabilným zdrojom krytia rozvojových programov. Výpadok bol čiastočne 
eliminovaný  príjmom z HPZ, rozpočtovaný na rok 2020  v objeme 127  tis .€, 
s medziročným poklesom až o 18,7 % (29 tis. €) a mesto rokuje s ďalšími investormi. 
Predpokladaný zostatok investičného úveru na HPZ  k 31.12.2019 predstavuje 37 tis. € 
splatný do 3/2025.  

Mesto konzervatívne rozpočtuje príjmy z prenájmu bytov v objeme 245 tis.€  (najmä 
pri sociálnych bytoch)  a predpokladá ich naplnenie.  

Výpadok príjmov je zaznamenaný pri správnych poplatkoch z dôvodu e-Governmentu 
a elektronizácie verejnej správy. Rozpočet oproti roku 2018 a 2019 neobsahuje príjem za 
potraviny ŠJ, ktoré sú hradené zo ŠR od 1.1.2019 pre dieťa MŠ a od 1.9.2019 i pre žiakov ZŠ 
v súlade so zákonom  č.544/2010 Z.z.vo výške dotácie 1,20 € na vyhotovené jedlo.  

Rozpočet neobsahuje príjmy za náhradnú výsadbu za výrub drevín v intraviláne mesta,  
mesto ich nevyrubuje ale určuje vykonať náhradnú výsadbu.  

Výpadkom rozpočtu sú i príjmy z výherných automatov, ktorých prevádzkovanie je 
v meste upravené VZN.  
 
 Granty a transféry na prenesený výkon štátnej správy v objeme 3 138 tis. € sú 
účelovo určené verejné zdroje zo ŠR a predstavujú 25,44 % bežných príjmov mesta, 
medziročne vzrástli o 4,93 % (600 tis. €), z toho až 76,28 % predstavuje tranfer na školstvo, 
závislý od počtu žiakov ZŠ a rozpisu normatívov (poukazy, kurzy). 
 Tranfery na prenesený výkon štátnej správy nekryjú výdavky spojené s poskytovaním 
služieb najmä v položke komunitná a terénna práca, miestna občianska poriadková služba, 
opatrovateľská služba, chránené dielne, aktivačná činnosť, školský úrad, stavebný úrad, 
matrika a REGOB  a je potrebné prehodnotiť ich účinnosť. 

 Transfery budú v rozpočte upravené na základe rozpisu limitov kapitol ŠR.  
Prenos kompetencií úloh štátu na obce nie je dofinancovaný, mesto v rozpore so 

zákonom č.583/2004 Z.z. dofinancúva prenesený výkon štátnej správy a tým nemá dostatok 
finančných zdrojov na zabezpečovanie originálnych kompetencií, vyplývajúcich zo zákona.  

 
Kapitálové príjmy sú rozpočtované v objeme 160 tis. €, z toho príjem zo zmlúv 

z  predaja pozemkov 10 tis. € a granty na investície zo ŠR a rozpočtu VUC (parkovisko, 
ZUŠ). Kapitálový rozpočet na strane príjmov bude v roku 2020 upravený podľa skutočného 
plnenie príjmov podľa ich účelového určenia (oprava pamiatok, prestavba NMP a iné).   
 Finančné operácie na strane príjmov sú rozpočtované v objeme 985 tis. €, z toho  
nevyčerpané dotácie v objeme 1 277 tis.€ (prestavba NMP, parkovisko, cyklochodník, ZU, 
NMP 47 – rozpis v tabuľkovej časti Návrhu rozpočtu),  zapojenie mimorozpočtových fondov 
v objeme 142 tis. € (PD, križovatka Slavkovská, vnútrobloky, ihrisko, ZŠ kompetencie 
žiakov, vodozádržné opatrenia – rozpis v tabuľkovej časti Návrhu rozpočtu), dočerpanie 
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dlhodobého úveru schválené v roku 2019 v objeme 744 tis. € na zabezpečenie 
spolufinancovania kapitálových výdavkov z roku 2019 (parkovisko, VO Probstnerova, vodná 
nádrž, cyklochodník – rozpis v tabuľkovej časti Návrhu rozpočtu) a čerpanie krátkodobého 
preklenovacieho úveru na vyrovnanie časového rozdielu vo výške 240 tis. €, splatný do konca 
roka 2020.  
 Stanovisko k dlhovej službe je súčasťou tohto Stanoviska (str.11, bod C/1.5.) 
 
     Hlavná kontrolórka mesta sa oboznámila s návrhom príjmov rozpočtu na rok 2020, 
ktorý vychádza z východísk a prognóz na rok 2019 a zohľadňuje princíp opatrnosti 
a uistenia o naplnení príjmovej časti rozpočtu. 
   
C/ 1.3. Návrh rozpočtu výdavkov mesta Levoča na rok 2020 
  

Rozpočet bežných výdavkov bol spracovaný na položky preneseného výkonu štátnej 
správy podľa § 7 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. a financovanie výdavkov na zabezpečenie 
originálnych kompetencií mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií,  výdavkov  
správy úradu a majetku mesta. V súlade s § 6 ods.12 písm.b/ zákona č.596/2003 Z.z. boli 
v rozpočte  vyčlenené finančné prostriedky na dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia. 
 Pri spracovaní návrhu čerpania výdavkov predkladateľ vychádzal z požiadaviek MsÚ 
a zapojených organizácií, žiadostí neštátnych škôl,  žiadostí o poskytnutie dotácií a zmlúv. Pri 
spracovaní požiadaviek zohľadnil všeobecne záväzné právne predpisy a VZN mesta.   
 Návrh výdavkov bežného rozpočtu je spracovaný podľa funkčnej klasifikácie na 
položky, vymedzený programami, zohľadňuje  financovanie zákonnom uložených povinností. 
Výdavky kapitol boli prehodnotené, pozornosť bola venovaná fakultatívnym plneniam v 
sociálnej oblasti a oblasti komunitnej práce, školstve, komunálnych službách.   
 
 Bežné výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 11 824 tis. €, oproti 
predpokladu roku 2019 viazané na 0,98% (pokles o 217 tis.€ ), zohľadňujú valorizáciu 
platov.  Viazanie výdavkov rozpočtu je kľúčom k vyrovnanému hospodáreniu.  
 Výdavky verejnej správy na chod úradu predstavujú objem 1 321 tis.€, k navýšeniu 
výdavkov roku 2020 v položke mzdy došlo valorizáciou platov, oproti roku 2018 k navýšeniu 
o 2690 tis. €, oproti predpokladu r.2019 o 43 tis.€. V rozpočte mesta na rok 2020 nie sú 
započítané žiadne finančné prostriedky na odmeny zamestnancom. V položke tovary a služby 
došlo k viazaniu výdavkov a ich navýšenie oproti r.2019 je na úrovni 2 % a to i napriek 
zvýšeným nákladom, spojeným so zavádzaním e-Governmentu (informačné technológie, 
softvér, služby). 

MF SR hodnotí efektívnosť výkonu verejnej správy obcí. Mesto Levoča v roku 2020 
rozpočtuje výdavok na správu úradu na obyvateľa vo výške 75,24 €, čo predstavuje 0,89% 
efektívnosť a radí mesto medzi popredné samosprávy.    

V návrhu rozpočtu na rok 2020  je rozpočtovaný prebytok bežného hospodárenia v 
objeme 508 tis. €, ktorý je zdrojom na splácanie úverov vo výške 506 tis. €. Mesto v roku 
2020 nerozpočtuje prebytok hospodárenia a tým tvorbu disponibilných zdrojov na krytie 
mimoriadnych situácii.  

Zákonné zvýšenie platov a odvodov zamestnancov školstva v originálnej kompetencii 
mesta ovplyvňuje výdavky v tejto oblasti a na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 3 025 tis.€, 
čo predstavuje oproti predpokladu na rok 2019 rast o 5 % (145 tis.€), ďalšie zvyšovanie je 
neudržateľné, vyžaduje si viazanosť výdavkov a prijatie opatrení na zvýšenie efektívnosti 
a výkonnosti školstva.  
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V roku 2020 transfér na prenesený výkon štátnej správy školstva vo výdavkovej časti 
rozpočtu predstavuje 2 394 tis. €, s poklesom žiakov dochádza k znižovaniu príjmov, čo je 
dlhodobo neudržateľné a vyžaduje si prijatie včasných opatrení na úseku zamestnanosti.  

K viazaniu výdavkov bežného rozpočtu dochádza v položkách – matrika, splátky 
úrokov, stavebný úrad, ŠFRB, rozvoj obce (HPZ, zeleň), VO, občianska vybavenosť, kultúrne 
služby, šport, spoločenské služby, školstvo, pomoc občanom v hmotnej núdzi.  

K zvyšovaniu výdavkov bežného rozpočtu dochádza v položkách – výdavky úradu, 
REGOB, MsP (občianska poriadková služba), doprava (údržba ciest), cestovný ruch (tovary 
a služby), chránená dielňa, ŽP, vysielanie a LIM, sociálne služby (opatrovanie, jedáleň). 

V roku 2020 je nevyhnutné prehodnotiť efektívnosť a udržateľnosť rozsahu 

poskytovaných služieb, najmä v položkách spolufinancovanie výdavkov v oblasti školstvo,  

TKO, bezpečnosť, komunitná a terénna práca, aktivačná činnosť, sociálne služby 

a zásobovanie vodou. 

      V zmysle § 7 ods.2 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. a VZN  mesto vyčlenilo na rok 2020  
finančné zdroje na poskytnutie dotácií na kultúru v objeme 10  tis. €, osobitný transfer pre 
FS Levočan 6 tis. € a OZ Levočan 4 tis. € (Taliansko ZUŠ-VO). Priame dotácie na šport sú 
rozpočtované v objeme 80 tis. €, nepriame dotácie na športoviská 57 tis. €. Na poskytnutie 
dotácie nevzniká žiadateľovi právny nárok. Poskytnutím dotácie podľa §4 ods.3písm.h/ 
zákona č.369/1990 Zb. a  §7 ods.6zákona č.583/2004 Z.z. nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 
       V rozpočte pre TSML (21 tis. €) a v položke bývanie a občianska vybavenosť (250 tis.€) 
sú vyčlenené prostriedky účelovo určené na opravu a údržbu majetku mesta na úrovni roku 
2019 (nebytových priestorov, bytov a spoločných častí). Mesto tvorí fond opráv bytového 
fondu a účelovo kumuluje zdroje.  
 Rozpočet mesta na strane bežných výdavkov je nevyhnutné počas roku 2020 
prehodnocovať a viazať výdavky.  

 
V návrhu výdavkov kapitálového rozpočtu na rok 2020 je rozpočet v objeme 2 565 

tis. €, z toho 1 427 tis. € t.j.55,63% je spolufinancovaných z grantov ŠR a EU, 744 tis. € 
z dlhodobého úveru, ktorý bol schválený a nevyčerpaný v roku 2019 (parkovisko hradby, VO 
Probstnerova, Vodná nádrž, cyklochodník, MŠ –viď tabuľková časť návrhu rozpočtu). Mesto 
na rok 2020 zapája z prebytku bežného hospodárenia na krytie investícií len 2 tis. €.  

Podrobný rozpis investičných projektov a zdroje ich krytia v objeme 2 565 tis.€ 
obsahuje tabuľková časť rozpočtu  
      Schodkový kapitálový rozpočet v objeme – 2 405 tis. € je krytý je krytý grantmi EÚ, ŠR 
a rozpočtom VÚC, mimorozpočtovými zdrojmi, dlhodobým investičným úverom 
a prebytkom hospodárenia bežného roka.  
      Čerpanie výdavkov na investície má byť v súlade s PHSR, Akčným plánom. Investície je 
nevyhnutné realizovať na základe priorít a možností financovania, tak aby zámery navzájom 
nekolidovali či už personálne, časovo alebo finančne. 
 
     Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj výdavky na finančné operácie v objeme 506 tis. € 
použité na úhradu splátok istín dlhodobých úverov a úverov ŠFRB. 
 Schopnosť mesta investovať z vlastných príjmov z dôvodu nízkych bežných príjmov 
je nedostatočná, mesto netvorí rezervy.  
 

Hlavná kontrolórka mesta sa oboznámila s návrhom výdavkov rozpočtu na rok 
2020, ktorý vychádza z povinností mesta a vývoja v roku 2019 a zohľadňuje princíp 
opatrnosti a uistenia o dodržaní čerpania výdavkovej časti rozpočtu. 
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C/ 1.4. Programový rozpočet mesta Levoča na rok 2020 
     V zmysle § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. rozpočet mesta musí obsahovať zámery a ciele, 
uvedené v programovom rozpočte, ktorý obsahuje programy a zodpovednosť  za ich plnenie, . 
účinné a efektívne čerpanie.   
      Návrh rozpočtu na rok 2020  bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami,  očakávanými výstupmi a výsledkami programov, obsahuje 14 
programov, ktorých súčasťou sú podprogramy spracované na projekty.  
 
C/1.5. Dlhová služba  
     V oblasti výdavkových finančných operácií v roku 2020 predstavujú rozpočtované  splátky   
úverov, hradených z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu objem 506 tis..€, z toho 
dlhodobé úvery 428 tis. €, splátky ŠFRB 78 tis. €. Finančné prostriedky určené na splátky 
úverov viažu disponibilné zdroje, v minulosti použité na rozvoj mesta. Splátky úrokov z úveru 
sú hradené z bežných výdavkov.  
     V návrhu rozpočtu na rok 2020 je vo finančných operáciách zohľadnené dočerpanie  
úveru na investičné akcie z roku 2019 v objeme 744 tis. € (spolufinancovanie investícií 
z projektov EU a vlastná investičná činnosť mesta). Podrobný rozpis je súčasťou tabuľkovej 
časti návrhu rozpočtu.  
     Predpokladaná úverová zadĺženosť mesta na rok 2020 po započítaní úveru, poskytnutého 
v roku 2020  je rozpočtovaná na úroveň 27,37  % bežných príjmov minulého roku, v prepočte 
sú zohľadňované aj bežné príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 
účelové príspevky, z ktorých nie je možné financovať splácanie istín. Úroková zadĺženosť 
mesta na rok 2020 predstavuje 6,00 %.  
 Podrobný rozpis zostatkov zmluvných úverov, ročných splátok istín úverov, vývoj 
dlhovej služby obsahu textová časť návrhu rozpočtu na rok 2020.  

 Mesto Levoča plní ukazovatele dlhovej služby, ustanovené § 17 zákona č.583/2004 
Z.z.  Zvyšovanie úverovej zadĺženosti mesta má vplyv na cashflow a súčasná miera dlhovej 
služby predstavuje strop, čo v čase stagnácie alebo recesie ekonomiky môže ohroziť finančnú 
schopnosť mesta splácať bežné výdavky a záväzky.  
 
C/ 1.6. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Levoči  
     V oblasti financovania kultúry v roku 2020 je rozpočet MsKS 338 tis. €. Nárast 
výdavkov bol spôsobený valorizáciou platov zamestnancov.  V roku 2019 došlo k prechodu 
knižnice do správy VÚC a získaniu úspory.  

MsKS plní vlastné príjmy  (z prenájmu, vstupné, granty a dotácie), ktoré prednostne 
zapája na čerpanie výdavkov na kultúru. V roku 2018 bol vlastný príjem 218 tis. € z ktorého 
boli čerpané výdavky na tovary a služby a opravu majetku mesta. Základnou činnosťou 
MsKS je poskytovanie služieb kultúry, prevádzka strediska a zabezpečenie správu majetku.   
 MsKS poskytuje priestory krátkodobého nájmu, ktoré je potrebné udržiavať. Budova 
Divadla i Kina si vyžaduje opravy, rekonštrukciu a prehodnotenie efektívnosti ich využívania. 
 
C/ 1.7. Rozpočet Technických služieb mesta Levoča 
     V oblasti financovania komunálnych služieb v roku 2020 transfer pre TSML 
predstavuje  1 538 tis. €, čo oproti roku 2018 predstavuje rast o 300 tis.€ na zákonno 
valorizáciu platov. TSML každoročne viažu výdavky rozpočtu, generujú prebytok, ktorý je 
účelovo použitý na rekonštrukciu majetku mesta (oprava ciest, chodníkov). Organizácia  
modernizuje a  obstaráva majetok, slúžiaci na zabezpečenie činnosti a ich prevádzkou 
dosahuje úspory napr. verejné osvetlenie, TKO, zvyšovanie vlastných príjmov. 
 Príspevková organizácia hospodári na princípe „Hodnoty za peniaze“ a vykazuje 
vysokú účinnosť a udržateľnosť vynakladaných verejných zdrojov.   
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C/ 1.8. Rozpočty rozpočtových organizácií mesta – školy a školské zariadenia 
     Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení sú 
prostredníctvom prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií 
a prijatých výnosov z dane na zabezpečenie  originálnych kompetencií  priamo napojené na 
rozpočet mesta,  prostredníctvom  kapitoly školstva  dochádza k presunom finančných 
prostriedkov na jednotlivé školy na základe ročne ustanovenej výšky platieb podľa prijatých  
VZN a prihliadnutia na špecifiká organizácií. V kapitole školstvo je rozpočtovaný výdavok 
celkom v objeme 6 200 tis. €, výdavky sú viazané.   
 

Z Á V E R  
 Mesto má v roku 2020 priestor prijať opatrenia na strane príjmov i výdavkov,  najmä na 

úseku miestnych daní a poplatkov,  príjmov z nájmu majetku, viazania výdavkov,   
personálneho auditu v nadväznosti na e-Government,  efektívnosť školstva, stratégia dlhu, 
kompenzácie v sociálnych službách, inklúzii ohrozených skupín obyvateľov a pod. 
        Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022  je realisticky,  na 
princípe opatrnosti, v požadovanej štruktúre, vychádza z ukazovateľov, prepočtov, ŠR, 
prognóz,  všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN a cenníkov, účinných od 1.1.2020. 
Návrh hodnotí možnosti mesta v oblasti plnenia príjmov a čerpania výdavkov, je zostavený 
v súlade s rozpočtovými pravidlami a garantuje plnenie funkcií mesta.   
     Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 bol spracovaný a zverejnený  dňa 22.11.2019. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu na rok 2020 bolo spracované a zverejnené  
na základe § 18 f, ods.1 písm.c/ zákona č. 369/1990 Zb.z.. Pri spracovaní Stanoviska bol 
preverený predložený  návrh z hľadiska legality, súladu s metodikou tvorby, výkazníctva 
a z hľadiska legitimity t.j. kompetencií mesta,  úloh, pôsobnosti a právomoci štatutárov mesta 
pri rozhodovaní o nakladaní s prostriedkami a majetkom mesta.  
 
     Hlavná kontrolórka mesta Levoča nezistila pri zostavovaní Návrhu rozpočtu mesta na rok 
2020 s výhľadom na roky 2021-2022 žiadne pochybenia a porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov, nevyvodzuje zásadné pripomienky k procesu tvorby rozpočtu 
a oprávnenosti výdavkov. 
 
    V Stanovisku uvedené návrhy opatrení hlavnej kontrolórky majú odporúčací charakter,  nie 
sú pre exekutívu mesta záväzné i keď sú navrhované v konzekvenciách eliminovania 
možného budúceho rizika plnenia príjmov a čerpania výdavkov samosprávy. 
 
       Hlavná kontrolórka mesta Levoča na základe kontrolnej činnosti a po zohľadnení 
východísk k návrhu rozpočtu mesta nemá zásadné pripomienky a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Levoči : 
 
-  schváliť Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2020 

-  Návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2021 až 2022 zobrať na vedomie.   

V Levoči, dňa 13.12.2019 
 
Vypracovala: 
JUDr.Rusnáčiková Dana – hlavná kontrolórka mesta         ................................................ 
 
 
 


