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Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 

 

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2023 sme vychádzali zo súčasne platného rozpočtu 

mesta na rok 2022, z ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Spišská Stará Ves.  

Rozpočtovanie podielových daní – ako najväčšej príjmovej položky v bežných príjmoch 

-  je navrhované 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 

predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí 

na dani z príjmov FO, ktorá je 70 %. V čase schvaľovania rozpočtu nie sú známe východiska 

štátneho rozpočtu. Výšku príjmov v tejto položke môže byť ovplyvnená legislatívnymi 

úpravami zo strany štátu, ide hlavne o výšku daňového bonusu. Prípadné zvýšenie bonusu bude 

mať negatívny dopad na výšku príjmov mesta v tejto položke. V priebehu roka môže dôjsť k 

zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja 

zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka. 

Výška rozpočtovaných mzdových výdavkov a odvodov z miezd v jednotlivých 

kapitolách zohľadňuje plánovanú valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy, a to od 

01.01.2023 vo výške 7 % a od 01.09.2023 vo výške 10 %. V oblasti originálnych kompetencií 

návrh výdavkov zohľadňuje plánovanú valorizáciu platov zamestnancov v školstve, a to od 

01.01.2023 vo výške 10 % a od 01.09.2023 vo výške 12 %. Spotreba energií je v návrhu 

rozpočtu rozpočtovaná s nárastom, ktorý predbežne zohľadňuje nárast cien týchto energií. 

Vzhľadom na to, že v čase zostavovania rozpočtu mesta na rok 2023 nebol jasný vývoj cien 

týchto energií ide o odhad. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 

2023 upravená.  

 

        Andrea Kurňavová 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo: 

a) Schvaľuje návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na rok 2023 ako záväzný 

b) Berie na vedomie rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky 2024-2025 ako 

orientačný 

c) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves 

na rok 2023 


