ROZPOČET PRÍJMOV MESTA SENEC
N A r. 2010
V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu
na rok 2010.
Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 14 002 305 €, z toho bežné príjmy
10 091 275 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 911 030 €.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 14 002 305 €, pričom bežné výdavky sú
v objeme 10 091 275 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume
3 911 030 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na
prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ.

PRÍJMY
DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 7 177 925 €.
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 4 283 425 € . Ide
o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na
základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú
závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné.
Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. Táto výška vychádza z východiskových
štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických
osôb na rok 2010.
V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre
rok 2010 rozpočtovaná vo výške 2 363 000 €.
Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú
vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška
miestnych daní /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje,
komunálny odpad/ je 527 500 €.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 822 470 €.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 125 100 € predstavujú nájomné
za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem
z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo
forme príspevku, nakoľko podľa §12 a 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov príjem
z prenájmu príspevkových organizácií nie je oslobodený od dane z príjmov, ako je to
v prípade mesta.
Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške
445 050 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej
starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, prímy z blokových pokút, príjmy za
terénnu opatrovateľskú službu, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby /vstupné Senecké leto,
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príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring,
nájomné a ošetrovné v ZOS/.
Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková
rozpočtovaná výška je 218 320 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä
nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.
Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov
9 000 €.
Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške 25 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií
a iných hier, a ostatné platby.
GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 701 530 €. Schválený rozpočet zahŕňa
príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie
na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške
2 009 700 € /matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad –
stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné/. Je tu vyčíslený aj príjem
z rozpočtu EÚ vo výške 2 691 830 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií
„Rekonštrukcia Farského nám.“ – príjem zo záverečnej žiadosti, „Revitalizácia námestia II.
etapa“, „Vybudovanie oddychovej zóny“, „Elektronizácia verejnej správy“, „Cezhraničná
spolupráca SR – Rakúsko“ a „Projekt Moderná škola“.
POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.
PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 271 190 €, z toho
prevod peňažných fondov mesta cca 737 190 € a prevod prostriedkov predchádzajúceho roka
534 000 € - finančné prostriedky získané vo forme transferov a sú účelovo viazané.
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