
z Á p í s N I C A 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 13.12,2017 o 17:00 hodine 
v zasadačke Mestského úradu v Dudinciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Oivorenie zosadnutia 
2) Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3) Voľba návrhovej komisie 
4) Schválenie programu zasadnutia MsZ 
5) Kontrola plnenia uznesení 
6) Stanovisko tilovného kontrolóra mesta k nóvrľiu viacročnému rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 
7) Sctiválenie rozpočtu mesta na rok 2018 
8) Schválenie použitia rezen/ného fondu no kapitálové výdavky 
9) Schválenie VZN o miestnom poplatku zo KO a DSO 
10) Schválenie spôsobu verejného obstarávania a financovania obnovy miestnych komunikácií vo 

vlastníctve mesto Dudince 
11) Rôzne 
12) Záver 

Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal a skonštatoval, že sú prítomní šiesti 
poslanci a zastupiteľstvo je uznóšania schopné. Ospravedlnil p ó n a poslanca Vankov ica, ktorý sa zo 
zdravotných d ô v o d o v zasadnutia nezúčastní. Za zapisovatelku určil pani Sliacku a za overovateľov 
zápisnice p.p. Dianu Régiovú a Mgr. Jakuba Pótereka. Do návrhovej komisie boli zvolení p.p. Ing. Mgr. 
Beňuch a Mgr. Michal Cmarko. 

Odovzdal slovo zástupcovi primátora, ktorý tiež všetkých privítal. 
Pozvánkou na zasadnutie, ktorej súčasťou bol aj program zasadnutia a materiály k jednotl ivým b o d o m 
obdržali v predstihu. 
Program bol jednohlasne schválený. 

Bod č. 5: 

Primátor v kontrole plnenia uznesení informoval o investičných akciách. 
Na základe už ukončeného verejného obstarávania a podpísania zmluvy Mestského podniku Dudince 
s.r.o, s výhernou firmou Bauhaus sa v tomto o b d o b í z a č a l a rekonštrukcia b u d o v y bývalej Palomy 
a následne vysokého d o m u služieb. Dňa 12.12.2017 bolo o d o v z d a n é stanovisko. D o b a rekonštrukcie by 
m a l a byf 7.mesiacov, v mesiaci august 2018 je p l á n o v a n á kolaudácia a p o nej sa začne 
s rekonštrukciou vysokého d o m u služieb n a nájomné byty. 
Č o sa týka výstavby ná jomných domov, tak začiatkom roka 2018 budú prebiehaf ukončovacie práce. 
Na prvom zasadnutí MsZ v n o v o m roku by sa malo schváliť odkúpenie pozemkov p o d domami, 
následne podať návrh n a vk lad a odkúpenie d o m o v . 
V prvom kole p o d a n e j žiadosti na vybudovanie stokovej siete a kanalizácie za Hotelom Hviezda sme 
boli úspešní a taktiež č a k á m e na výsledok ďalšej p o d a n e j žiadosti n a technickú vybavenosť učební. 
O d posledného zasadnutia MsZ sa konali d v e kultúrne podujat ia, a to 02.12.2017 Dudinská zabi jačka, 
ktorú organizovali Lovecký spolok Bóba spolu s O O C R Dudince a Mestom Dudince. 08.12.2017 sme 
v našom meste opäť privítali Mikuláša, kde deti zo Spojenej školy vystúpili so svojim programom. 
Primátor všetkým p o ď a k o v a l , ktori sa podieľali pri organizócii o b i d v o c h podujatí. 
Poslanci kontrolu plnenia uznesení zobrali na v e d o m i e . 

Bod č. 6*7: 

Zástupca primátora požiadal h lavného kontrolóra, a b y predniesol svoje stanovisko k návrhu 
rozpočtu mesta n a rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta je súčasťou zápisnice. 

Následne primátor predniesol príspevok týkajúci sa návrhu rozpočtu s tým, že predkladá sa 
vyrovnaný rozpočet, ktorý b u d e m e schvaľovať na úrovni kategórií. 
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Informovol o bežných orfimoch. hlavne o upravených položkách: 
výnos dane z príjmu FO /podielové dane/, kde nastalo navýšenie o 40.000,00 € 

•/ daň 2 ubytovania navýšená o 10.000,00 € 
^ prijem z nójmu znížená o 100.000 € - zníženie nastalo chybou v zaúčtovaní v minulom roku 

Predpokladaný príjem je vo výške 1. 688.020,00 €. 

Kapitálové príímv: 
predaj pozemkov - 50.000 € 
úver z MDRV SR no rekonštrukciu Palomy a DS - 142.140 € 

Spolu prOem: 192.140,00 € 

Finančné operácie orfimové: 
úver zo ŠFRB vo výške 188.840,00 € 

Celkové príjmy; 2.069.000,00 € 

Bežné vvdovkv: 
^ predpokladaný výdavok je 1. 505.080,00 € 

Kapitálové vvdavkv: 
^ čerpanie úveru na rekonštrukciu Palomy a DS - 188.840,00 € 
•/ čerpanie úveru z MDRV SR - 142.140,00 € 

výstavba kompostárne a zberného dvora - 46.400,00 € 
^ revitalizácia Slnečnej lúky - spoluúčast 37.750,00 € 
•/ výstavba stokovej siete a kanalizócie za Hotelom Hviezda - 21.980,00 € 

Predpokladané kapitálové výdavky sú vo výške 512.280,00 € 

Finančné operácie výdavkové: 
úver na nájomné byty - 40.000 € 
splácanie úveru pre Združenie Hont s.r.o. - 11.640,00 € 

Spolu 51.640,00 € 

Celkové výdavky: 2.069.000,00 € 

Poslanec Cmarko sa vyjadril, že nie je stále stotožnený so sumou, ktorá sa mó schvólif pre MsP 
Dudince s.r.o. na údržbu zelene a že by sa údržba nemala vykonávat prostredníctvom podniku. Aj keď 
sa v rozpočte táto položka ponížila, stále je podľa neho vysoká. Myslí si, že susedné o b c e kosia možno 
rovnakú plochu ako my a lacnejšie. Tiež je toho názoru, že by možno zamestnanci podniku mali prejsf 
pod mesto a tak udržiavat zeleň, chodníky...alebo aby si podnik na seba zarobil aj na iných 
investičných akciách mimo prác pre mesto. 

Primátor sa na začiatku svojho príspevku vrátil k rozprave na pracovnej porade, čoho výsledkom 
bolo zníženie nákladov v rozpočte na sumu 103.000,00 €, O n sám n a d tým vyjadril spokojnosf, že sme sa 
dostali až na takúto úroveň v porovnaní s minulými rokmi. Za práce pre mesto sa stanovil paušálny 
poplatok z toho dôvodu, aby to bolo pre mesto výhodnejšie a to sme dosiahli. Nikdy nešlo o zrušenie 
podniku alebo nájsf nového dodávateľa. Čo sa týka podnlkatefskej činnosti tak pri tej si môže zarobiť 
napr.na údržbu strojov. 

Zástupca primótora sa vyjadri!, že sme určili maximálny strop a pritom budeme udržiavaf tú istú 
plochu za menej peňazí. Položka v rozpočte klesla. Čo ho teší, ale môže sa stať, že v lete sa bude musief 
častejšie kosit my budeme n a h á ň a f dodávateľa, že málo kosí, resp. nekosí a on určený limit nebude 
môcf prekročit. 

Poslankyňa Régiová poukázala na položku mzdových nákladov, ktoré tvoira gro nákladov 
podniku, na čo jej primátor odpovedal, že už aj táto položka je ponížená z toho dôvodu, že jedna 
zamestnankyňa odišla z podniku na mesto a na podniku ostala na polovičný úväzok. 

Riaditeľ MsP Dudince šije vedomý toho, že ako s.r.o.-čka by mali tvorif zisk. Aktivity mimo mesta, 
z ktorých vytvoria zisk budú slúžiť na zníženie prevádzkových nákladov z mesta. Koncepcia, ktorú 
predniesol poslanec Cmarko sa mu zdá nekoncepčná, pretože jeho zamestnanci vykonávajú aj iné 
činnosti a nie len kosenie. 

Prítomný pán Lauko sa zaujímal akú velkú plochu kosí podnik a že kosenie a iné činnosti, ktoré 
vykonáva podnik by sa mali v rozpočte oddeliť a oceňuje snahu podniku, aby bol od mesta nezávislí. 

Primátor odpovedal , že v rozpočte je to len jedna položka, ale pri zostavovaní rozpočtu je to 
delené na viac položiek. 

Poslanca Cmarka zaujímalo, prečo položka inšpektorov verejného poriadku je navýšená, na čo 
mu primátor odpovedal , že sa zvýšil počet zamestnancov z d v o c h na troch. 

Poslanca Pátereka zas zajímala položka platov u zamestnancov mesta. Primátor mu 
odpovedal, že ju tvoria tarifné piaty a odvody a v minulosti to ekonomko mesta zle rozčlenila 



v položkách. 

Po dlhšej rozprave medzi poslancami, primátorom a zástupcom primátora boli nóvrhy uznesení 
schválené nasledovne: 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta zobroli na vedomie. 
Návrh uznesenia na schválenie rozpočtu mesta na rok 2018 bol schválený: 
Za; 5 Beňuch, Antonická, Páterek, Chrienová, Régiová 
Proti: 1 Cmarko 
Zdržal sa: O 

Bod č. 8: 

V tomto bode primátor stručne vysvetlil, že na základe schváleného hospodárskeho výsledku 
sme prebytok presunutí na rezers^ný fond. Teraz je potrebné schváliť použitie rezervného fondu na 
kapitálové výdavky. 

Bez diskusie zóstupca primátora predniesol návrh uznesenia, ktorý bol schválený. 

Bod č. 9: 

Zástupca primátora požiadal pani JUDr. Holíkovú, ktorá zostavovala návrh VZN, aby 
informovala o aké zmeny sa jedná. 

JUDr. Holíková informovala, že ide len o formálnu úpravu VZN, ceny sa nemenili. Upravili sa 
napr. podmienky úľav, splátok. Najväčšou zmenou bolo zníženie alebo odpustenie poplatku len našim 
obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom, ak poplatník preukáže, že sa v meste nezdržiava 
viac ako 90 dní v danom z d a ň o v a c o m roku. Tiež sa sprísnilo predkladanie podkladov k úľave a úľavy sa 
nebudú poskytovat poplatníkovi, ktorý má akýkoíVek dlh voči mestu. 

Poslankyňu Antonickú zaujímalo, či k úľave stačí potvrdenie o štúdiu alebo je potrebné aj 
potvrdenie o pobyte v zahraničí, na čo jej JUDr. Holíková odpovedala, že stačí potvrdenie o štúdiu. 

Diskusia k návrhu VZN nebola žiadna a navrhované VZN bolo schválené. 

Bod č. 10: 

Primátor informoval, že k tomuto bodu už bolo prijaté uznesenie a to č. 81/2017 zo dňa 
15.11.2017. V uznesení bolo dané, že cenové ponuky na realizáciu výstavby a obnovy miestnych 
komunikácií vo vlastníctve mesta majú byt predložené v troch variantoch: 1. priama platba, 2. platba 
na splátky na 5 rokov, 3. platba na splátky na 10 rokov. Po zasadnutí MsZ sme obdržali stanovisko so SLSP 
aké máme možnosti čerpania úveru, a to len do výšky c c a 200.000,00 €. V prípade, že realizácia opravy 
komunikácií bude vyššia ako náš maximum, nebudeme môcf splnit variantu priamej platby. Preto je 
teraz potrebné zrušif prijaté uznesenie č. 81/2017 a prljaf nové uznesenie bez varianty priamej platby. 

Poslanci bez diskusie obidva návrhy uznesení schválili. 

Rôzne: 

•/ Žiadosti na odkúpenie pozemkov vysvetli! pán Pavlovic. Ide o štyroch žiadoteľov, ktorí ich už 
dlhodobo využívajú a ide o malé plochy. Návrh uznesenia je právne platný a platí pre všetkých štyroch 
žiadateľov. 

Predseda stavebnej komisie poslanec Páterek doplnil, že žiadosti boli prerokované aj na 
zasadnutí stavebnej komisie, ktorá s odpredajom pozemkov súhlasí. 

Poslanca Cmarka zaujímala cena za odpredaj, primátor odpovedal, že je daná osobitným 
zreteľom vo výške 2,32 f/m^ . 

Prítomný pán Lauko sa opýtal, že prečo sú žiadateľmi iba štyria, na čo mu primátor odpovedal, 
že ostatné rodiny to už majú vysporiadané. 

Bez diskusie bol návrh uznesenia na odpredaj pozemkov schválený. 
/ Ing. Rajčanová informovala, že sme podali žiadosf o NFP - technická vybavenost učební. 

Žiadosf bola vyhodnotená, ale boli sme vyzvaní na doplnenie žiadosti, K podanej žiadosti sme už tiež 
schvaľovali uznesenie, ale ešte je potrebné dopinif ho o formuláciu, že v prípade neoprávnených 
výdavkov projektu, tieto budú uhradené z rozpočtu mesta. Táto príloha je k doplneniu nevyhnutná. 

Primátor doplnil, že v prvom uznesení sme sa zaviazali hradit 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov a teraz sa musíme zaviazať aj v prípade neoprávnených výdavkov, že to bude hradif mesto. 
V diskusii medzi primátorom, zástupcom primátora a poslankyňou Chrienovou išlo, či je logické prijať 



tento záväzok, tiež, že rozpočet, ktorý je daný sa nesmie překročit o v prípade, že budú neoprávnené 
výdavky, tak ich bude znášaf mesto a nie škola. 
Návrh uznesenia bol schválený. 

^ Primátor predložil plán zasadnutí na rok 2018. Plánovaných je lesf zasadnutí, ale všetko sa bude 
odvijaf od chodu mesta a potreby. Poslanci bez diskusie plán zasadnutí na rok 2018 schválili. 

Hlavný kontrolór predniesol plán kontrolnej činností na I. polrok 2018, ktorý bol bez diskusie 
schválený. 

Zástupca primátora Informoval, že keď sa pred volbou hlavného kontrolóra schvaľoval úväzok, 
tak bol ponížený s tým, že sa upraví podľa potreby. Na pracovnej porade sa dohodli, že ako odmenu 
pre hlavného kontrolóra navrhujú 15 % z vyplateného ročného príjmu o zvýšenie úväzku na 0,35 . 
Zvýšenie úväzku by bolo súčinnosťou od 01.01.2018. Návrh uznesenia na odmenu pre hlavného 
kontrolóra bol schválený a tiež aj návrh uznesenia na zvýšenie úväzku bol schválený. 
Poslanec Cmarko sa zauj ímal či došlo k náprave pri zvereji^ovaní faktúr, na čo mu primátor odpovedal, 
že faktúry boli zverejnené a tiež, že vykonal určité opatrenia za neplnenie si pracovných povinností, čím 
boli personálne zmeny na ekonomickom úseku. 

Po tomto príspevku primátor a zástupca primátora poďakovali za účasf a ukončili zasadnutie. 

• Poe borný 'I 

primátor 

\ 

/ 

Overovatelia zápisnice: 
Mgr. Jakub Páterek ^ 
Diana Régiovó 

Zapísovaterko: Mon 

/ 



STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA DUDINCE K NÁVRHU 
ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 A K VIACROČNÉMU ROZPOČTU NA ROKY 2019 A 

2020 

Vypracoval: JUDr. Marek Keller 
V Dudinciach dm 8.12.2017 

Strana 1 z 6 



v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predkladám 
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Dudince na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu 
na roky 2019 -2020 (ďalej len návrh rozpočtu). 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu 
z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu. 

ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU 

Návrh rozpočtuje spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, konkrétne: 
Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov 
Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov 

Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje aj príslušné ustanovenia: 
Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti 

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov 
ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 

Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (zverejnený na úradnej tabuli 
obce, ako aj na webovom sídle obce) dňa 28.11.2017 t.j. najmenej 15 dní pred jeho 
schválením OZ, tak ako to stanovuje § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu 
obce (program obce), ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 
nerozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtovania. Mestské zastupiteľstvo Dudince 
rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtovania uznesením č. 43/2017 zo dňa 
28.6.2017. 

V zmysle § 4 ods. 1 rozpočet obce predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia 
obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť je j hospodárenia. 
V súlade s čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti obce zostavujú svoj rozpočet 
na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný 
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
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Viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce je tvorení: 

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok 
b) rozpočtom obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 
c) rozpočtom obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 

písmena b) 

Vzhľadom na § 9 ods. 4 zákona Č. 583/2004 príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v písm. 
b) a c) nie sú záväzné (rozpočet na rok 2019 a 2020). 

Vnútorné členenie návrhu rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet") 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") 
c) finančné operácie. 

A. BEŽNÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2018 2019 2020 
Bežné príjmy 1 688 020 1 709 920 1 709 920 
Bežné výdavky 1 505 080 1 526 980 1 526 980 

Rozdiel 182 940 182 940 182 940 

B. K A P I T Á L O V Ý ROZPOČET 
Rozpočtové roky 2018 2019 2020 
Kapitálové príjmy 192 140 0 0 
Kapitálové výdavky 512 280 32 000 20 000 
Rozdiel - 320 140 -32 000 - 20 000 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE 
Rozpočtové roky 2018 2019 2020 
Príjmové fín. operácie 188 840 0 0 
Výdavkové fín. operácie 51 640 115 936 115 936 
Rozdiel 137 200 -115 936 - 115 936 

Bežný rozpočet na rok 2017 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a je zostavený ako prebytkový s prebytkom 
182 940 €. 
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v zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec 
zostaviť kapitálový rozpočet ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami 
finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je 
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Schodok 
kapitálového rozpočtu je plánovaný vo výške 320 145 € a bude krytý prebytkom bežného 
rozpočtu a návratnými zdrojmi financovania (príjmové finančné operácie). Celkový výsledok 
hospodárenia vrátane rozpočtu finančných operácií je plánovaný ako vyrovnaný. 
Rozpočty na roky 2019 a 2020 po započítaní schodku finančných operácií sú zostavené ako 
prebytkové. 

Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2018 až 2020 spĺňajú zákonné 
požiadavky kladené na rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004. 

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

A. Rozpočet bežných prí jmov 

Návrh rozpočtu na rok 2018 počíta s bežnými príjmami vo výške 1 688 020 €. Rozpočet 
bežných príjmov vychádza z očakávanej skutočnosti plnenia bežných príjmov za rok 2017. 
Značná časť príjmov bežného rozpočtuje tvorená podielovými daňami, ktoré sú pre rok 2018 
rozpočtované vo výške 490 000 €. Ku dňu zostavovania rozpočtu nebola zverejnená prognóza 
MF SR k podielovým daniam, avšak s určitosťou možno predpokladať, že výnos 
z podielových daní bude vyšší od prognózy pre rok 2017 ktorá bola vo výške 496 283 €. 
Rozpočet teda obsahuje určitú rezervu v prípade nenaplnenia ostatných položiek bežných 
príjmov. 
Novelou zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa s účinnosťou od 
1.1.2018 vypustil § 23, ktorý umožňoval rozpočtovej organizácií prekročiť rozpočtový limit 
výdavkov o prostriedky napr. z úhrad stravy a teda sa zaviedla povinnosť rozpočtovať všetky 
príjmy rozpočtovej organizácie napr. aj príjmy zo stravného. Týmto príjmom však zodpovedá 
aj príslušný výdavok v rozpočte bežných výdavkov a teda reálne neovplyvnia rozpočet, avšak 
musia byť rozpočtované. Uvedené príjmy sú v návrhu rozpočtu pod položkou 223. 
Vývoj bežných príjmov: 

Rok 
Schválený pôvodný rozpočet 

bežných príjmov bez úprav 
Skutočnosť plnenia bežných príjmov 

2017 1 674 920 1 650 020* 
2016 1 638 990 1 731 434,31 

* V prípade roku 2017 ide len o očakávanú skutočnosť 
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B. Rozpočet kapitálových pr í jmov 

Kapitálové príjmy sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 192 140 €, pričom 50 000 € je 
rozpočtovaných ako príjem z plánovaného predaja pozemkov (odstavné plochy) a 142 140 € 

je dotácia zo SFRB na plánovanú rekonštrukciu domu služieb a jeho prerobenie na nájomné 
byty. Zvyšné výdavky na rekonštrukciu domu služieb na nájomné byty, budú financované 
z návratných zdrojov financovania (úver zo SFRB) uvádzané pri príjmových finančných 
operáciách. 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Príjmové fmančné operácie na rok 2018 sú navrhované vo výške 188 840 € a tvorí ich 
úver zo ŠFRB na rekonštrukciu domu služieb na nájomné byty. 
Rozpočet výdavkových finančných operácií je vo výške 51 640 €. Výdavkové finančné 
operácie sú tvorené splácaním istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške 
40 000 € - úroky z úveru sú zahrnuté medzi bežnými výdavkami (rozpočet na rok 2018 je 
48 000 €) Uvedené splátky istiny úveru zo ŠFRB vrátane úrokov sú hradené z nájomného 
z nájomných bytov na ktorom sa uvedené návratné zdroje financovania podieľali (ročný 
príjem z nájomných bytov je vo výške 100 870,92 €). Zvyšok výdavkových finančných 
operácií tvorí splácanie straty združenia Hont s.r.o. vo výške 11 640 €. 

V Ý D A V K O V Á ČASŤ ROZPOČTU 

A. Rozpočet bežných výdavkov 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 je vo výške 1 505 080 €. Návrh 
rozpočtu v zásade vychádza z očakávanej skutočnosti bežných výdavkov roku 2017. 
Výraznejšie zmeny sú plánované vo výdavkoch na hospodársku činnosť zabezpečovanú 
Mestským podnikom, kde sa počíta s úsporou na jednotlivých činnostiach (kosenie, 
nakladanie s bioodpadom a pod.). Ďalšie výraznejšie zmeny rozpočtu sú v oblasti výdavkov 
na originálne kompetencie školstva (SKD, SJ, MS, ZUŠ) a v rozpočtovaní výdavkoch na 
stravné (bližšie rozoberané pri bežných príjmoch na str. 4). 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2018 v členení podľa funkčnej klasifikácie: 

Návrh rozpočtu 2018 
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (chod mestského úradu vrátane dotácií OOCR) 429 350 
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti (audit, bankové poplatky) 4 600 
01.7.0 Transakcie verejného dlhu (úroky z úveru) 55 300 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi (DHZ) 8 900 
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť (inšpektori verejného poriadku) 30 300 
04.5.1 Cestná doprava (údržba miestnych komunikácií) 30 000 
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05.1.0 Nakladanie s odpadmi (TKO a bioodpad) 129 000 
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami (kanalizácia) 1 120 
05.6.0 Ochrana životného prostredia 1 000 
06.1.0 Rozvoj bývania (výdavky na nájomné byty) 31 500 
06.4.0 Verejné osvetlenie 38 500 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť (starostlivosť o budovy mesta) 42 000 
08.1.0 Rekreačné a športové služby (D50, dotácie pre SKM) 67 500 
08.2.0 Kultúrne služby (údržba energie KD, technické zabezpečenie kultúrnych poduj.) 20 060 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (Slovanet, SOZA) 3 000 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintorín, dom smútku) 1 250 
09. Vzdelávanie (ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ) 605 500 
10. Sociálne zabezpečenie (dôchodci) 6 200 
SPOLU 1 505 080 

B. Rozpočet kapitálových výdavkov 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 je navrhnutý vo výške 512 280 €. Najväčšiu 
čiastku tvoria výdavky na rekonštrukciu domu služieb na nájomné byty 330 980 € (z toho je 
142 140 € dotácia zo ŠFRB a 188 840 € úver zo ŠFRB). 
Zvyšné kapitálové výdavky sú tvorené predovšetkým výdavkami na spolufinancovanie 
projektov (revitalizácia centrálnej zóny - slnečná lúka 37 750 €, výstavba kompostáme -
spoluúčasť 46 400 €), výdavkami na vybudovanie vodovodu a kanalizácie za Hotelom 
Hviezda 21 298 € a vytvorením rezervy na prípadné kapitálové výdavky vo výške 53 852 €. 
Na projektovú dokumentáciu a splácanie leasingu je plánovaný rozpočet 22 000 €. 

ZAVER-ZHRNUTIE 

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Dudince na roky 2019 — 2020 a návrh rozpočtu Mesta na 
rok 2018 rešpektuje právne normy a procesné podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu 
Mesta. A teda odporúčam po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2018 a zobrať na vedomie 
rozpočet na roky 2019 a 2020. 

VDudinciach dňa 12.12.2017 
/{JUDr. Marek Keller) 
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