Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach

Hospodárenie Mesta Turčianske Teplice v roku
2015 v rozpočtovom provizóriu
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Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár
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V Turčianskych Tepliciach, dňa 16.4.2015

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie číslo 75/2015
A) konštatuje, že

-

Mesto Turčianske Teplice v období od 01.01.2015 do 26.02.2015 hospodárilo v režime
rozpočtového provizória, počas ktorého bolo povinné dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona
NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

B) berie na vedomie
-

stanovisko ekonomicko-investičnej komisie k predloženému zúčtovaniu hospodárenia
Mesta Turčianske Teplice v období rozpočtového provizória

-

stanovisko mestskej rady k predloženému zúčtovaniu hospodárenia Mesta Turčianske
Teplice v období rozpočtového provizória

-

zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového
provizória s 1/12 rozpočtu roku predchádzajúceho a s rozpočtom mesta na rok 2015 po
jeho schválení.

Hlasovanie/ Za:

Proti:

Zdržal sa:

Nehlasoval:

Z prítomných:
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Dôvodová správa
Zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas
rozpočtového provizória s 1/12 rozpočtu roku predchádzajúceho a
s rozpočtom mesta na rok 2015 po jeho schválení.

Navrhovaný rozpočet na rok 2015 a roky 2016-2017 bol predložený na VI. zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2014, pričom bol zverejnený zákonných 15 dní pred
zasadnutím mestského zastupiteľstva spôsobom obvyklým. Vzhľadom na to, že uvedené
mestské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné (viď. Zápisnica zo VI. mestského
zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2014), rozpočet Mesta Turčianske Teplice na rok 2015 až
2017 nebol schválený do zákonom stanovenej lehoty. Na základe ods. 1 § 11 Zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. , ktorý pojednáva o tom, že
ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený do 31. decembra bežného
roka, hospodári mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového
roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci
rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta
predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória
na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti od 1.1.2015 Mesto Turčianske Teplice hospodárilo v režime
rozpočtového provizória. Údaje o rozpočtovom provizóriu boli aj podľa platnej legislatívy
zahlásené na Ministerstve financií SR prostredníctvom rozpočtového systému RIS.SAM. Dňa
8.1.2015 bol do rozpočtového informačného systému zadaný údaj o rozpočtovom provizóriu
na úrovni hlavných ekonomických kategórií Eko. Dňa 27.1.2015 boli do rozpočtového
informačného systému na MF SR zadané kompletné údaje o rozpočtovom provizóriu – údaje
na najnižšej úrovni ekonomických kategórii rozpočtu roku predchádzajúceho – 2014.
Súčasne v mesiacoch január – február 2015 prebiehali rokovania s vedením mesta,
ekonomicko – investičnou komisiou, mestskou radou a oddeleniami Mestského úradu
o novom rozpočte mesta na rok 2015 až 2017.
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Následne dňa 26.2.2015 na III. zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený rozpočet
Mesta Turčianske Teplice na rok 2015-2017 uznesením č. 48/2015.

V zmysle ods.2 § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
je Mesto Turčianske Teplice povinné zúčtovať svoje príjmy a výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória s rozpočtom mesta po jeho schválení.
Na základe uvedeného zákona Mesto Turčianske Teplice nesmelo počas rozpočtového
provizória prekročiť zákonom stanovenú hranicu, ktorá činí 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu roku predchádzajúceho. Rozpočet roku predchádzajúceho (2014) bol vo výške
5 241 770 € z toho 1/12 výdavkov je vo výške 436 814,17 €, ktorú mesto mesačne nesmie
prekročiť.
Čerpanie výdavkov uskutočnených v priebehu rozpočtového provizória:

Obdobie

Rozpočtové
provizórium
1/12 rozpočtu
roku 2014

Výdavky za január
2015
436 814,17
Výdavky za
február 2015
436 814,17

Skutočnosť za
Mesto
Turčianske
Teplice

Skutočnosť za
rozpočtové
organizácie
(školy)

SPOLU

Rozdiel
(nepoužité)

130 550,58

15 690,13

146 240,71

290 573,46

150 598,71

208 233,67

358 832,38

77 981,79

281 149,29

223 923,80

505 073,09

368 555,25

Mesačné výdavky Mesta Turčianske Teplice v období rozpočtového provizória neprekročili
zákonom stanovenú hranicu a po schválení rozpočtu na rok 2015 sa zúčtovali so
schváleným rozpočtom.
Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa
uhrádzali v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku
a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných
predpisov.
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