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Úvod a základná terminológia
Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Dolný Kubín v rokoch 2018 – 2020 je
programový rozpočet mesta.
Programový rozpočet na roky 2018 až 2020 je zostavený v zmysle zákona č.493/2011 Z. z. o
rozpočtovej zodpovednosti v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka,
očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Rozpočet mesta
Dolný Kubín na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019-2020 je zostavený na základe
požiadaviek a po konzultácii s jednotlivými odbornými pracoviskami MsÚ Dolný Kubín,
rozpočtovými a príspevkovou organizáciou mesta a výbormi mestských častí. Rozpočet je
zostavený ako programový, obsahujúci zámery a ciele, ktoré mesto bude realizovať z výdavkov
rozpočtu mesta.
Programový rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2018-2020 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami:
• so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
• so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie
• s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre
rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.
Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov
rozpočtového procesu, ktorý je zameraný na plnenie stanovených cieľov z dôrazom na efektívne,
účinné a hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi – tzv. programové rozpočtovanie –
rozdelenie rozpočtovaných zdrojov, výdavkov, medzi jednotlivé programy a ich podprogramy.
Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a
podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení
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účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení
zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu
verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.
Základná terminológia programového rozpočtovania
(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):
Program
Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na
splnenie definovaných cieľov a zámerov.
Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú
vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje
všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a
prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne
pod ňou sú časovo ohraničené
Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej
len „ časti programu “).
Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Každý program má priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram
je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci
Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy)
podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a
špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
Zámer
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov
(budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a
plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).
Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na
úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú
vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci
programu
Cieľ
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie
zámeru.
Merateľný ukazovateľ
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj,
prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
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Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.
Hodnotenie programového rozpočtu
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti,
účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti,
poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu,
pričom:
a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj
neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom.
Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie
vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien
vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú
zastaranými v krátkom časovom období)
Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

V programovom rozpočte je rozpočtovaných 15 programov, ktoré obsahujú podprogramy
slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov:
Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program č.2: Propagácia a marketing
Program č.3: Interné služby
Program č.4: Služby občanom
Program č.5: Bezpečnosť
Program č.6: Odpadové hospodárstvo
Program č.7: Pozemné komunikácie
Program č.8: Mestská autobusová doprava
Program č.9: Vzdelávanie
Program č.10: Šport
Program č.11: Kultúra
Program č.12: Prostredie pre život
Program č.13: Bývanie
Program č.14: Sociálne služby
Program č.15: Projekt AQUARELAX
Programové vyhlásenie vlády SR v nasledujúcich rokoch v oblasti rozpočtovej politiky je
zamerané na konsolidáciu verejných financií a na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej
správy a udržateľnosť verejných financií.
Septembrová prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2018 slovenská
ekonomika porastie. Za zrýchlením rastu ekonomiky oproti predchádzajúcemu roku stojí
predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast
exportu. Predpokladá sa aj s rastom zamestnanosti na úrovni 1,4% z dôvodu vzniku nových
pracovných miest vo všetkých sektoroch ekonomiky predovšetkým však v priemysle a službách
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Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2018 odráža okrem plnenia zákonných úloh územnej
samosprávy aj legislatívne zmeny resp. zámery vlády. V zmysle kolektívneho vyjednávania je vo
výdavkovej časti rozpočtu zohľadnená valorizácia platov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme o 6% ( k 1.1.2018 o 4% a k 1.9.2018 o 2%). Legislatívna zmena zákona
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v roku 2016 na
základe ktorej došlo k zvýšeniu podielu obcí na výnose DPFO na rok 2016 zo 68,5% na 70% sa
opätovne odrazila vo zvýšenom objeme dane z príjmov a kapitálového majetku (podielové dane),
ktoré sme zapojili do príjmovej časti rozpočtu, vychádzajúc z údajov návrhu rozpočtu SR na rok
2018 až 2020 z odhadovaných objemov dane z príjmov zo závislej činnosti a kapitálového
majetku, ktorá sa plánuje prerozdeliť v roku 2018 do miest a obcí.
V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je rozpočet Mesta Dolný Kubín spracovaný aj podľa jednotného triedenia
príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením
Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) funkčná klasifikácia.

Príjmová časť rozpočtu
Bežné príjmy
Rozpočet Mesta Dolný Kubín pre rok 2018 počíta s bežnými príjmami v sume
14 009 486EUR vrátane príjmov RO a prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Členenie bežných
príjmov a ich porovnanie s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím uvádza tabuľka.
Položka rozpočtu

2015 Skutočnosť 2016 Skutočnosť

2017 Rozpočet

2017 očakávaná
skutočnosť

2018 Rozpočet

Daň z príjmov

6 370 833

7 189 090

6 934 945

7 178 469

7 951 145

Daň z majetku

974 334

992 630

955 000

955 000

975 000

Daň za
služby

670 208

673 786

625 300

628 900

650 300

8 015 375

8 855 506

8 515 245

8 762 369

9 576 445

Príjmy z podnikania
a majetku

321 188

307 907

306 100

306 100

279 700

Administratívne a
iné poplatky

333 192

393 705

310 705

329 670

294 970

1 441

999

180

180

0

Iné nedaňové príjmy

174 732

160 130

80 000

158 390

80 000

Bežné príjmy (bez
RO a grantov a
dotácií )

8 845 928

9 718 247

9 212 230

9 556 709

10 231 115

Bežné príjmy celkom

12 729 950

13 823 494

12 663 502

13 798 021

14 009 486

tovary a

Daňové príjmy

Úroky
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Rozhodujúcu položku bežných príjmov (bez RO a grantov a dotácií), tvorí daň z príjmov
fyzických osôb. Vychádza z prepočtu podielových daní z plánovaného objemu dane z príjmov
fyzických osôb, ktorá je plánovaná na rozdelenie do miest a obcí na základe údajov z návrhu
rozpočtu štátu (1 922 062 000EUR celkovo do obcí za r.2018), nakoľko relevantná prognóza pre
jednotlivé mestá a obce nebola na stránke Ministerstva financií v čase spracovania materiálu
zverejnená.
Významnou zložkou bežných príjmov sú dane z majetku. V roku 2018 je plánovaný príjem
z dane z majetku vo výške 975.000EUR, čo predstavuje 96,9% z ročného predpisu dane
z majetku za r.2017.
V kategórii Daní za tovary a služby je najvýznamnejšou položkou Poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Rozpočtovaný príjem 610.000EUR je na úrovni 96,8%
ročných predpisov poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za r.2017.
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sú na rok 2018 rozpočtované v objeme 755 480 EUR. Z toho 23.900EUR
je plánovaný príjem z predaja pozemkov v zmysle zmluvy c.č.213/2012 (Horis,s.r.o.)
a 731.580EUR je plánovaný príjem z predaja pozemkov IBV Brezovec formou dražby.

Položka rozpočtu

2015 Skutočnosť 2016 Skutočnosť

2017 Rozpočet

2017 očakávaná
skutočnosť

2018 Rozpočet

Príjmy z predaja
kapitálových aktív

256 522

18 300

0

0

0

Príjem z predaja
pozemkov

165 608

261 718

23 900

69 900

755 480

Granty a transfery

79 000

235 435

0

0

0

Kapitálové príjmy

501 130

515 453

23 900

69 900

755 480

Finančné operácie príjmové
Položka rozpočtu

2015 Skutočnosť 2016 Skutočnosť

2017 Rozpočet

2017 očakávaná
skutočnosť

2018 Rozpočet

Zostatok prostriedkov
z minulých rokov

51 371

53 449

0

108 162

55 295

Prevody z fondov

439 424

788 100

675 000

971 615

499 000

Prijaté úvery

150 0000

2 795 148

0

517 000

517 000

Kapitálové príjmy

640 795

3 636 697

675 000

1 079 777

1 071 295

Zapojenie časti zdrojov z rezervného fondu (mimorozpočtový účet mesta) do návrhu rozpočtu
vychádza z potreby časového zabezpečenia procesných postupov pri verejnom obstarávaní akcií,
ktoré sú zaradené v kapitálových výdavkoch, na zabezpečenie zdrojov na spolufinancovanie
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projektov, štúdií v prípade zverejnenia výziev na čerpanie eurofondov a na spracovanie projektov
financovaných z výziev SR a projektov investičných akcií mesta.
Aby bolo možné zaradiť kapitálové výdavky na r.2018 v celkovej sume 1.927.632EUR, počítame
so zapojením prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 499.000EUR, ktoré tvorí zostatok
RF k 31.12.2017 v sume 995.389,16EUR.

Výdavková časť rozpočtu
Bežné výdavky
Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 predstavuje sumu 13.550.617EUR, vrátane
prostriedkov zo ŠR. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy. Je v
štruktúre delená na jednotlivé programy, podprogramy a prvky. Súčasťou výdavkov sú aj
výdavky rozpočtových organizácií.

Kapitálové výdavky
Na rok 2018 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 1.927.632 EUR.
Tieto rozpočtované výdavky sú podmienené naplnením kapitálových príjmov z predaja
pozemkov v celkovej výške 755.480EUR a zostatkom na účte rezervného fondu k 31.12.2017
minimálne v sume 499.000EUR. Kapitálové výdavky budú použité v rámci programu 1
Plánovanie, manažment a kontrola na územné plánovanie (59.000EUR), v rámci programu 3
Interné služby na výkup pozemkov (40.000EUR) a na dokončenie akcie Zníženie energetickej
náročnosti budovy MsÚ (70.000EUR), v rámci programu 4 Služby občanom na rozšírenie
cintorína pri Dome smútku a na rekonštrukciu Domu smútku Mokraď (48.000EUR), v rámci
programu 5 Bezpečnosť na nákup Digitálneho prevádzača DMR-VHF (2.600EUR), v rámci
programu 7 Pozemné komunikácie na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií (929.500EUR) a na
vybudovanie cyklotrasy po nábreží Oravy (517.000EUR), v rámci programu 9 Vzdelávanie na
obnovu základných, materských škôl a ZUŠ (89.032EUR), v rámci programu 10 Šport na
rekonštrukciu letného štadióna (60.000EUR) a na výstavbu ihriska Záskalie (65.000EUR),
v rámci programu 12 Prostredie pre život na rozšírenie VO (4.700EUR), na elektrické prípojky
pre IBV Brezovec (25.000EUR) a na terénne úpravy a mobiliár ihriska Žihadielko (14.000EUR)
a v rámci programu 14 .Sociálne služby na vybudovanie altánku a drevárne pri Dennom centre
Klub dôchodcov (3.800EUR).
Výdavkové finančné operácie
Na rok 2018 výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 358.012 EUR a ich použitie
je spojené so splácaním úverov mesta Dolný Kubín vo VUB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.
a ŠFRB. Ich bližšia špecifikácia je uvedená podľa jednotlivých programov v textovej časti
programového rozpočtu.
Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, pričom:
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- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme 15 836 261 EUR
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme 15 836 261 EUR

Rozpočet na roky 2019-2020 je v zmysle §9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov orientačný a nie je pre mesto záväzný

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROK 2018
Bežné príjmy

14 009 486 EUR

V zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v § 5 sú
zadefinované príjmy rozpočtu obce. O použití vlastných príjmov rozpočtu obec rozhoduje
samostatne, výška príjmov rozpočtu podmieňuje
výšku
výdavkov, ktoré môže obec
rozpočtovať.

1. Daňové príjmy ......................................................................... 9 576 445EUR
Položka 110
V kategórii daňových príjmov sa klasifikujú nasledovné daňové príjmy :
 Dane z príjmov a kapitálového majetku
 Dane z majetku
 Dane za tovary a služby
Dane z príjmov a kapitálového majetku .......................................................... 7 951 145EUR
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 výnos dane
z príjmov fyzických osôb pre rok 2017 je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %.
Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. :
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej
výšky obce / koeficienty nadmorskej výšky sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády/,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od
zaradenia obce do veľkostnej kategórie /veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty
sú uvedené v prílohe č. 2/,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom
údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným
v prílohe č.3 nariadenia vlády
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Položka 120
Dane z majetku ......................................................................................................... 975 000 EUR
Daň z nehnuteľností - / zahŕňajú dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov/
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na
daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je
rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Suma rozpočtu predstavuje 96,9%
z predpisu dane na rok 2018.
Položka 130
Dane za tovary a služby ........................................................................................ 650 300 EUR
Pre jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady, navrhujeme rozpočet:
 Daň za psa v sume 13 800 EUR,
 Daň za ubytovanie v sume 21 000 EUR,
 Daň za užívanie verejného priestranstva v sume 5 500 EUR,
 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 610.000 EUR.
Poplatníkom v zmysle predmetného zákona je :
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva
nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania
Navrhovaná výška príjmov z poplatku za komunálny odpad na rok 2018 je oproti roku 2017
vyššia. Vychádzame zo skutočného očakávaného plnenia v tejto kategórii príjmov oproti
rozpočtu na rok 2017, rozpočet je vo výške 96,8% z predpisu na rok 2017.

2. Nedaňové príjmy ......................................................................... 654 670 EUR
Položka 210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z vlastníctva ................................................................................................... 279 700 EUR
 Príjmy z prenajatých pozemkov sú rozpočtované vo výške 69.000 EUR – ide o príjmy
z prenájmu pozemkov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozpočtované vo výške
210.700EUR.
v tom:
a. príjem z nájmu nájomných bytov a z nájmu za dočasné ubytovanie pre matky
s deťmi 91.000EUR
b. príjem z prenájmu nebytových priestorov v sume 38.700EUR stanovený na
základe platných zmluvných vzťahov k 22.08.2017

10

príjem za dočasné parkovanie 80.000EUR (príjem z parkovného v súlade s VZN
č.9/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel)
d. príjmy z prenájmu plagátovacích plôch 1000EUR (príjem na základe plnenia za
r.2016 a vývoja plnenia 2017).
Položka 220
c.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ................................................... 294 970 EUR
 Administratívne poplatky ostatné sú rozpočtované vo výške 49 460 EUR
V rámci podpoložky sú rozpočtované správne poplatky vyberané mestom.
Sú to najmä:
a. správne poplatky za výherné hracie prístroje 4 000EUR
b. rozkopávky 1 200EUR,
c. reklamné zariadenia 60EUR
d. výrub stromov 800 EUR
e. správne poplatky vyberané matrikou 19 000 EUR
f. rybárske lístky 1 100 EUR
g. správne poplatky vyberané stavebným úradom 20 000 EUR
h. správne poplatky vyberané odborom výstavby 2 300 EUR
i. ostatné poplatky 1 000 EUR.
 Pokuty a penále a iné sankcie vo výške 6 000 EUR. V rámci položky sú rozpočtované
pokuty vyrubené MsP.
 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú rozpočtované vo výške
165 150 EUR
a. poplatky za terénne sociálne služby v sume 71 000 EUR
b. za pobytové sociálne služby v sume 54 000 EUR
c. za predaj vstupného na zimnom štadióne v sume 6 500 EUR
d. príjmy za používanie športových zariadení v sume 33 000 EUR
e. príjmy za malé futbalové ihrisko v sume 200 EUR
f. príjmy z predaja tovaru v kancelárii TIKu v sume 250 EUR
g. Príjmy za hlásenie v rozhlase 200EUR (m.č.Kňažia)
 Príspevky na prevádzku MŠ v sume 55 680 EUR
 Príspevky na prevádzku ŠJ pri MŠ (réžia) 18.500EUR
Poplatok za znečistenie ovzdušia ................................................................................................... 180 EUR
 Poplatok bude vyrubovaný na základe prijatej novely Zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch

za znečisťovanie ovzdušia vo väzbe na pripravované nové VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia, ktoré bude účinné od 1.1.2018
Položka 290
Iné nedaňové príjmy ....................................................................................................80 000 EUR
Z toho príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier sú v sume 80 000 EUR /odvod
z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku
v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov/.
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Školské rozpočtové organizácie

258 984 EUR

Základná škola Martina Kukučína ........................................................................... 54 100 EUR
Základná škola Petra Škrabáka ................................................................................. 43 500 EUR
Základná škola Janka Matúšku ..................................................................................62 124 EUR
Základná škola s materskou školou Kňažia ................................................................22 760 EUR
Základná umelecká škola I. Ballu .............................................................................. 42 500 EUR
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa ................................................................... 34 000 EUR

3. Granty a transfery .................................................................... 3 519 387 EUR
Položka 310
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 sú rozpočtované v nasledovnej
štruktúre:
Chránená dielňa MsP ..................................................................................................17 090 EUR
Dotácia na matričnú činnosť .......................................................................................29 230 EUR
Školský úrad ..................................................................................................................15 207 EUR
Stavebný úrad ...............................................................................................................17 000 EUR
Prenesené kompetencie – základné školy ...............................................................3 440 860 EUR

Kapitálové príjmy

755 480 EUR

1. Nedaňové príjmy ..........................................................................755 480 EUR
Položka 230
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív................................................755 480 EUR
- príjem z predaja pozemku spoločnosti HORIS s.r.o. – predaj schválený v roku 2012, splátka
roku 2018 – 23.900EUR) a príjem z predaja pozemkov IBV Brezovec formou dražby
(731.580EUR).

Finančné operácie príjmové

1 071 295 EUR

1.Zostatok prostriedkov minulých rokov............................................55 295EUR
Položka 453
Zapojenie zostatku Recyklačného fondu 50.710EUR a zapojenie zostatku Fondu talentovanej
mládeže 4.585EUR.

2.Prevody prostriedkov z rezervného fondu.................................... 499 000 EUR
Položka 454
Zapojenie zdrojov z rezervného fondu (mimorozpočtový účet mesta) do rozpočtu vo výške
499.000EUR.

3.Prijaté úvery ....................................................................................517 000EUR
Položka 513
MsZ na zasadnutí dňa 27.4.2017 schválilo prijatie návratných zdrojov financovania vo výške
517.000EUR vo VÚB a.s. určených na projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“ na vybudovanie Cyklotrasy na nábreží Oravy v Dolnom
Kubíne. Keďže sa vybudovanie cyklotrasy nezrealizovalo v r.2017, akcia je presunutá do r.2018.
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Prehľad celkových príjmov na r.2018 podľa ekonomickej klasifikácie
Ekonomická klasifikácia

Celkové príjmy

% podiel

Daňové príjmy

9 576 446EUR

60,5%

Nedaňové príjmy bežné– mesto

654 670EUR

4,1%

Nedaňové príjmy kapitálové– mesto

755 480EUR

4,8%

Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

258 984EUR

1,6%

Granty a transfery

3 519 387EUR

22,2%

Finančné operácie príjmové

1 071 295EUR

6,8%

Celkom

15 836 261EUR

100%
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% podiel jednotlivých príjmov v r.2017

Granty a transfery
22,2%

Finančné operácie
príjmové 6,8%

Daňové príjmy 60,5%
Nedaňové príjmy rozpočt.organizácie
1,6%
Nedaňové príjmy
kapitálové - mesto
4,8%
Nedaňové príjmy
bežné - mesto 4,1%
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ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2018
Bežné výdavky

13 550 617 EUR

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1 – Výkonné riadenie mestského úradu
Členstvo v organizáciách a združeniach.......................................................................10.630EUR
Mesto je členom: Región Tatry, ZMODO, Asociácia komunálnych manažérov, MAS Orava,
RVC Martin, ZMOS. Rozpočtovaná položka pokrýva členské poplatky.
Odborné komisie, MsV .................................................................................................38.000 EUR
Rozpočtované výdavky na činnosť mestských výborov 8.000EUR. Suma 30.000EUR je určená
pre mestské výbory a realizáciu ich požiadaviek s gesciou odborných pracovísk Mesta Dolný
Kubín.
Podprogram 1.2 – Funkčný chod MsÚ
Administratíva .........................................................................................................1 181 100 EUR
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy pracovníkov úradu, vedenia mesta, na
výplatu dohôd mimo pracovného pomeru, odstupného, odchodného a odvody do fondov,
doplnkové dôchodkové pripoistenie, príspevok na stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Na
rok 2018 sú rozpočtované výdavky na:
- mzdy a platy, odvody do fondov za pracovníkov úradu vrátane odstupného vo výške
1 108 500EUR. Pri výške rozpočtu sa vychádzalo zo schválenej aktuálnej organizačnej štruktúry
a z predpokladanej valorizácie platov na rok 2018 vo výške 4,8% funkčných platov od 1.1.2018
- stravovanie zamestnancov vo výške 35 200 EUR,
- tvorba sociálneho fondu v sume 10 000 EUR, je vypočítaná v súlade so zákonom č. 152/1994
Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- upratovacie služby v sume 8 400 EUR
- odchodné primátor v prípade zmeny v sume 15 000EUR
Vzdelávanie zamestnancov .............................................................................................4 000 EUR
Prvok zahŕňa rozpočet na školenia zamestnancov mesta formou externých a interných
vzdelávacích aktivít
Podprogram 1.3 – Manažment financií a audit mesta
Účtovníctvo, výkazníctvo a audit ..................................................................................18 000 EUR
Rozpočtované výdavky na audítorské služby vrátane overenia účtovnej závierky a overenia
účtovnej závierky konsolidovaného celku a výdavky na bankové poplatky.
Úverová politika mesta .................................................................................................73 724 EUR
V prvku sú rozpočtované výdavky spojené so splátkami úrokov z čerpaných úverov mesta.
Podprogram 1.4 – Územné plánovanie ...................................................................... 3 000 EUR
Bežné výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie, na úhrady za geodetické práce,
poplatky za štúdie, posudky a pod.

Program č. 2: Propagácia a marketing
Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia mesta
Propagačné a prezentačné materiály .........................................................................20 000 EUR
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Rozpočtované výdavky na tvorbu propagačných a reklamných materiálov, ktoré slúžia na
prezentáciu mesta doma aj v zahraničí. Uvedené prostriedky slúžia na zabezpečenie reprezentácie
mesta navonok.
Podprogram 2.2 – Účasť na výstavách cestovného ruchu .......................................10 600 EUR
V podprograme sú rozpočtované výdavky nevyhnutné na zabezpečenie účasti mesta na výstave
cestovného ruchu 2 000 EUR a členské príspevky vo výške 8 600 EUR.
Podprogram 2.3 – Partnerské mestá .........................................................................15 000 EUR
V podprograme sú rozpočtované výdavky 12 000EUR v súvislosti s 50.výročním partnerstva
s mestom Pelhřimov
Podprogram 2.4 – Miestna televízia ......................................................................... 89 988 EUR
Rozpočtované výdavky slúžia na výrobu programov vysielaných v miestnej televízii vrátane
aktualizácie správ na stránke mesta a zverejňovania infotextu v televízii, na vydávanie miestnych
novín a na výrobu záznamov zo zasadania MsZ.
Podprogram 2.5 – Kronika mesta ..................................................................................150 EUR
Rozpočtované výdavky súvisia s vedením kroniky mesta – zhotovenie zápisov, korektúry,
zhotovenie nahrávok na CD.
Podprogram 2.6 – Plagátovacie plochy a mestské noviny
Plagátovacie plochy ...........................................................................................................100 EUR
Výdavky na údržbu plagátovacich plôch.
Podprogram 2.7 – Propagačné a prezentačné panely....................................................500 EUR
Čistenie vstupných panelov (pútačov) do mesta.

Program č. 3: Interné služby
Podprogram 3.1 – Právne služby
Rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s výkonom právnej agendy, so zabezpečením právnej
podpory a právnych úkonov.
Právne služby interné .................................................................................................. 37 000 EUR
Ide o náklady súvisiace s úhradou správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zabezpečovanie
geometrických plánov a znaleckých posudkov a iná činnosť súvisiaca so správou a prevodmi
majetku a vymáhaním pohľadávok. Suma je navýšená o výdavky na dobrovoľnú dražbu
pozemkov IBV Brezovec 16.000EUR.
Právne služby externé ...................................................................................................12 000 EUR
Ide o výdavky na špecializované a právne služby poskytnuté mestu na základe zmlúv. Výdavky
na externé advokátske služby spojené s časovo a odborne náročnou právnou agendou, odborné
právne stanoviská a iné špecializované právne služby.
Podprogram 3.2 – Správa a údržba majetku obce.................................................86 140EUR
Rozpočtované výdavky na správu a údržbu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mesta a sú
využívané na prenájom podnikateľským subjektom a školám pôsobiacim na území mesta.
Podrobnejšie pri cieľoch a merateľných ukazovateľoch programového rozpočtu.
Podprogram 3.3 – Správa úradu, údržba a prevádzka MsÚ
Rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu administratívnej budovy MsÚ, na obstaranie
služieb dodávateľským spôsobom v nasledovnej štruktúre výdavkov:
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Pracovné cesty ............................................................................................................... 3 230 EUR
Energie ...................................................................................................................... 102 404 EUR
Materiál potrebný na chod MsÚ ................................................................................. 51 410 EUR
Autodoprava mesta .......................................................................................................12 850 EUR
Prenájom priestorov a zariadení ....................................................................................... 50 EUR
Údržba budovy MsÚ......................................................................................................31 420EUR
Ostatné služby ............................................................................................................. 15 600 EUR
Podprogram 3.4 – Činnosť volených orgánov samosprávy .................................. 41 450 EUR
Rozpočtované výdavky pre členov mestského zastupiteľstva vrátane odvodovej povinnosti.
Podprogram 3.5 – Voľby
Zabezpečenie volieb .............................................................................................................. 0 EUR
Výdavky na organizovanie a zabezpečenie volieb. Finančné prostriedky na túto činnosť sú plne
hradené zo štátneho rozpočtu. Tieto budú doplnené v zmysle platnej legislatívy do výšky
skutočne poukázaného a prijatého transferu v priebehu roka .
Podprogram 3.6 – Mestský informačný systém
Správa informačného systému .................................................................................... 58 000 EUR
Rozpočtované výdavky na správu mestského informačného systému, vrátane inovácii,
metodickej podpory, školení pracovníkov MsÚ a hotline podpory.

Program č. 4: Služby občanom
Podprogram 4.2 – Činnosť matriky ......................................................................... 36 280 EUR
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky na matričný úrad. Nakoľko
ide o prenesený výkon štátnej správy je pokrytý transferom zo ŠR, čiastočne je dotovaný
z rozpočtu mesta.
Podprogram 4.3 – Evidencia obyvateľstva ........................................................................0 EUR
Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy je pokrytý transferom zo ŠR. Tieto výdavky budú
doplnené v priebehu roku do výšky skutočne poukázaného a prijatého transeferu.
Podprogram 4.5 – Spoločný obecný úrad ........................................................................ 0 EUR
Mesto Dolný Kubín nie je od 1.1.2017 účastníkom Zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu.
Podprogram 4.6 – Organizovanie občianskych obradov ...........................................6 000 EUR
Rozpočtované výdavky sa vynakladajú na výzdobu obradnej siene, kvety pre jubilantov,
výdavky spojené s uvítaním detí do života, odmeny pre členov ZPOZ-u (zbor pre občianske
záležitosti)
Podprogram 4.7 – Cintorínske a pohrebné služby
Cintoríny ..................................................................................................................................... 40 840 EUR

Rozpočtované výdavky na správu a údržbu cintorínov a domov smútku, vývoz odpadov,
osvetlenie, kosenie cintorínov. Navýšenie rozpočtu o 22.840EUR .
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Podprogram 4.9 – Verejné toalety ............................................................................ 14 000 EUR
Zabezpečenie prevádzky a údržby verejných WC – čistenie a dezinfekcia WC, umývanie podláh,
dopĺňanie hygienických prostriedkov a mzdové náklady.
Podprogram 4.11 – Stavebný úrad Mesta Dolný Kubín ......................................... 54 945 EUR
Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov Stavebného úradu Mesta Dolný Kubín. Stavebný úrad
patrí pod Odbor výstavby a životného prostredia. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku dostáva mesto každoročne transfer zo ŠR (rozpočet na r.2018 je
17.000EUR), ktorý však nepokrýva všetky výdavky. Je potrebné financovanie z vlastných
zdrojov rozpočtu mesta (rozpočet na r.2018 je 37.945EUR).

Program č. 5: Bezpečnosť
Podprogram 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť ................................................................................. 261 770 EUR
Rozpočtované výdavky na mestskú políciu – mzdové výdavky, odvody poistného do fondov,
doplnkové dôchodkové pripoistenie, sociálny fond, cestovné náhrady, telefón, internet, výdavky
na materiál / interiérové vybavenie, výpočtová technika , všeobecný materiál/. Oproti r.2017
počíta rozpočet s navýšením výdavkov na 2 nových pracovníkov MsP.
Kamerový systém .................................................................................................................. 0 EUR
Výdavky na údržbu kamerového systému.
Odchyt túlavých zvierat ....................................................................................................500EUR
Rozpočtované výdavky na odchyt psov, výdavky na zabezpečenie krmiva, pomôcok na odchyt
a veterinárnu starostlivosť
Podprogram 5.2 – Chránená dielňa
Chránená dielňa ......................................................................................................... 17 090 EUR
Rozpočtované výdavky na mzdy, odvody pracovníkov chráneného pracoviska, ktorí zabezpečujú
obsluhu kamerového systému a stálu službu na pracovisku MsP sú kryté príjmami v rámci
transferov zo ŠR.
Podprogram 5.3 – Ochrana pred požiarmi ............................................................. 14 925 EUR
Rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu požiarnych zbrojníc.
Podprogram 5.4 – Civilná ochrana .....................................................................................0 EUR
Rozpočtované výdavky na CO sú hradené zo ŠR.

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1 – Zber a odvoz odpadu v meste
Zber, odvoz a zneškodňovanie KO ........................................................................... 650 000 EUR
Rozpočtované výdavky na činnosti spojené so zberom, odvozom a skládkovaním komunálneho
odpadu, vývoz odpadu v meste - 110 litrové , 1100 litrové nádoby, veľkoobjemové kontajnery,
manipuláciu s odpadom, dovoz na prekládkovú stanicu a skládku, skládkovanie, zneškodňovanie
odpadu, odpad z čistenia ulíc a zber a odvoz odpadu z malých smetných košov rozmiestnených
na verejných priestranstvách.
Zber separovaného odpadu ......................................................................................... 52 000 EUR
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Činnosti spojené so zberom separovaného odpadu (veľkoobjemový odpad, BIO odpad,
nebezpečný odpad) a prevádzkou Zberného dvora na Technických službách, s.r.o.
Časť výdavkov bude financovaná zo zostatku recyklačného fondu v sume 50.710EUR.
Likvidácia nelegálnych uložení odpadov ...................................................................... 2 000 EUR
Mesto zabezpečuje činnosti, ktoré súvisia s pravidelnou likvidáciou nelegálnych uložení
odpadov.
Odpadové nádoby............................................................................................................8 000 EUR
Rozpočtované výdavky na nákup nových odpadových nádob. Cieľom mesta je vytvorenie
vhodných podmienok pre aktívnu separáciu odpadu občanmi mesta. Základným predpokladom
pre fungujúci separovaný zber v meste je vytvorenie dostatočného množstva stanovíšť na
separované zložky a ich vybavenie vyhovujúcimi zbernými kontajnermi.

Program č. 7: Pozemné komunikácie
Podprogram 7. 1 – Správa a údržba komunikácií
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov ........................................................... 372 600 EUR
Podrobnejší rozpis je uvedený pri cieľoch a merateľných ukazovateľoch programového rozpočtu.
Letná údržba .............................................................................................................. 103 000 EUR
Rozpočtované výdavky na ručné a strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.
Zimná údržba ............................................................................................................. 150 000 EUR
Rozpočtované výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné
čistenie ciest, chodníkov, schodov, parkovísk, autobusových zastávok, uvoľňovanie dažďových
vpustí od snehu, odvoz snehu a pod.
Dopravné značenie .......................................................................................................25 000 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu, dopĺňanie a výmenu zvislého dopravného značenia, obnovu
a dopĺňanie vodorovného dopravného značenia
Dopravné zariadenia ...................................................................................................15 000 EUR
Rozpočtované výdavky na nákup, údržbu a opravu dopravných zariadení, ktoré sa používajú na
usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie
miestnej úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách.
Cestné vpuste, mreže, rigoly, žľaby ..............................................................................26 000 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu, opravu a čistenie cestných vpustí, mreží, rigolov, žľabov
a zdrží.
Lavice pre peších ........................................................................................................... 3 500 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu a opravu lávok pre peších. Údržba je zameraná na výmenu
poškodených podlahových dosiek u lavíc a mostov, a výmenu poškodeného pletiva a náter
kovových konštrukcií.
Podprogram 7.2 – Autobusové čakárne ..................................................................... 1 500 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu autobusových čakární.
Podprogram 7.5 – Statická doprava..... ................................................................... 31 600 EUR
Mzdové výdavky vrátane odvodov na 1 zamestnanca, výdavky na prevádzku kancelárie, výdavky
na zabezpečenie prevádzky parkovacích automatov, výdavky na údržbu dopravného značenia
a provízia za prevádzkovanie SMS parkovania.
Podprogram 7.6. – Cyklotrasy............................................................................50.000EUR
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Bežné výdavky na vybudovanie Cyklotrasy po nábreží Oravy podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie.

Program č. 8: Mestská autobusová doprava
Podprogram 8.2 – Transfer pre SAD LIORBUS, a.s. ......................................... 212 000 EUR
Rozpočtované výdavky na prevádzkovú dotáciu MAD na zabezpečenie dohodnutého obslužného
výkonu linkami autobusovej dopravy v meste a mestských častiach na základe pokrytia potrieb
občanov a vykrytie straty ARRIVA LIORBUS,a.s.

Program č. 9: Vzdelávanie
Vzdelávanie je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl
a školských zariadení v zmysle VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín a výdavky na obnovu budov. V rozpočte sú
napočítané aj príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií.
Podprogram 9.1 – Materské školy
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery
v členení na výdavky z rozpočtu mesta a výdavky zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie
detí predškolského veku /zatiaľ nie sú v príjmovej časti rozpočtu rozpočtované/.
Materská škola III. – Obrancov mieru ..................................................................... 203 970 EUR
Materská škola V. – na Sihoti ................................................................................... 258 912 EUR
Materská škola VII. – Námestie Slobody .................................................................. 230 790 EUR
Materská škola XIII. – Odbojárov ............................................................................ 311 334 EUR
Materská škola XVIII. – Chočská ............................................................................. 127 188 EUR
Materská škola XIX. – Záskalická .............................................................................. 55 423 EUR
Materská škola pri ZŠ Kňažia ....................................................................................118 210 EUR
Podprogram 9.2 – Základné školy
Rozpočtované výdavky na základné školy sú členené podľa zdrojov na:
- výdavky na základné školy z rozpočtu mesta na originálne kompetencie sú rozpočtované
v podprograme 9.5, 9.6 a 9.7
-dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a vzdelávacie poukazy.
Základná škola Martina Kukučína .........................................................................1 107 730 EUR
Základná škola Janka Matúšku ...............................................................................1 206 014EUR
Základná škola Petra Škrabáka .................................................................................711 628 EUR
Základná škola s materskou školou Kňažia ............................................................. 372 125 EUR
Rezerva školstvo..........................................................................................................43 363 EUR
Podprogram 9.3 – Základné umelecké školy
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného , prevádzkové náklady a bežné transfery v
ZUŠ, sú financované v rámci originálnych kompetencií
ZUŠ – P.M. Bohúňa .................................................................................................. 521 387 EUR
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ZUŠ – I. Ballu ............................................................................................................ 467 069 EUR
V sume pre ZUŠ I.Ballu je zahrnutá aj účelová dotácia na výmenu okien a opravu oplotenia
(42.417EUR).
Podprogram 9.4 – Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery
v školských jedálňach pri MŠ, sú financované v rámci originálnych kompetencií
Školská jedáleň pri Materskej škole III. ..................................................................... 35 378 EUR
Školská jedáleň pri Materskej škole V. ....................................................................... 42 377 EUR
Školská jedáleň pri Materskej škole VII. .................................................................... 35 400 EUR
Školská jedáleň pri Materskej škole XIII. .................................................................. 56 159 EUR
Školská jedáleň pri Materskej škole XVIII. ................................................................ 31 357 EUR
Školská jedáleň pri Materskej škole XIX ......................................................................9 689 EUR
Podprogram 9.5 – Stravovanie v základných školách
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery v
školských jedálňach pri ZŠ, sú financované v rámci originálnych kompetencií.
Školská jedáleň pri ZŠ Martina Kukučína ............................................................... 111 210 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ Janka Matúšku .................................................................... 114 140 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ Petra Škrabáka ...................................................................... 78 620EUR
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kňažia ........................................................................... 43 545EUR
Podprogram 9.6 – Voľno – časové vzdelávacie aktivity
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery, sú
financované v rámci originálnych kompetencií
CVČ pri ZŠ Martina Kukučína ................................................................................... 22 815 EUR
CVČ pri ZŠ Janka Matúšku ........................................................................................ 35 707 EUR
CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka ........................................................................................ 25 563 EUR
CVČ pri ZŠ a MŠ Kňažia ............................................................................................ 12 732 EUR
Podprogram 9.7 – Školské kluby
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery, sú
financované v rámci originálnych kompetencií
Školský klub pri ZŠ a MŠ Kňažia ............................................................................... 25 200 EUR
Školský klub pri ZŠ Petra Škrabáka ........................................................................... 67 600 EUR
Školský klub pri ZŠ Janka Matúšku ......................................................................... 112 711 EUR
Školský klub pri ZŠ Martina Kukučína .....................................................................107 968 EUR
Podprogram 9.9 – Politika vzdelávania – Školský úrad .........................................15 207 EUR
Rozpočtované výdavky na mzdy, odvody poistného, prevádzkové náklady a bežné transfery prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Podprogram 9.11 – Neštátne školstvo .................................................................... 457 663 EUR
Rozpočtované výdavky na financovanie neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení.
Uvedené zariadenia sú financované v zmysle VZN o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín, a to vo výške 88% z normatívu
pre obecné školy a školské zariadenia. (Cirkevná spojená škola 278 604EUR, súkromné CVČ
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Laura
9 321 EUR, ZŠ s MŠ Jánoš 77 921 EUR, SCŠPP 89 320 EUR, súkromné CVČ Skiro
2.497EUR.)

Podprogram 9.12 – Dotácie, príspevky štátu
Rozpočtované výdavky na vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku, financovanie sa
realizuje v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení. Výdavky budú rozpočtované po oznámení výšky príspevku MŠ SR.
Podprogram 9.13 – Obnova základných škôl, materských škôl a ZUŠ.................163 930EUR
Prostriedky budú použité na obnovu, opravy priestorov a budov školských zariadení a to základe
nevyhnutnosti a po schválení zo strany mesta. V čerpaní rozpočtu budú výdavky identifikované
podľa jednotlivých akcií. Plánované sú nasledovné akcie:
 oprava umyvárky MŠ Obrancov mieru.............................21.000EUR
 výmena okien MŠ Obrancov mieru...................................7.000EUR
 výmena okien a vchodových dverí MŠ Na Sihoti..............40.000EUR
 oprava chodníka MŠ Na Sihoti........................................10.000EUR
 oprava oplotenia MŠ Na Sihoti........................................10.000EUR
 výmena okien a vchodových dverí MŠ Nám.slobody..........21.930EUR
 výmena plota MŠ Nám.slobody.........................................5.301EUR
 nákup umývačky MŠ Nám.slobody....................................1.699EUR
 výmena okien MŠ Odbojárov...........................................25.000EUR
 úprava spevnených plôch MŠ Odbojárov..........................10.000EUR
 výmena okien MŠ Záskalická...........................................12.000EUR
Nakoľko sa jedná o zdroje na zabezpečenie financovania školstva cez originálne kompetencie,
použiteľnosť zdrojov je prípustná len v programe vzdelávanie.

Program č. 10: Šport
Podprogram 10.1 – Správa a riadenie športových zariadení
Letný štadión ................................................................................................................ 65 838 EUR
Rozpočtované výdavky na energie, na správu a údržbu objektu LŠ a trávnatej plochy.
Zimný štadión ............................................................................................................ 195 210 EUR
Rozpočtované výdavky mzdy, odvody zamestnancov, energie, správu a údržbu objektu ZŠ.
Malá umelá tráva, plážové ihrisko ...................................................................................700 EUR
Ihrisko je zmysle prevádzkového poriadku prístupné mládeži a verejnosti a mestským športovým
klubom na tréningový proces denne zdarma a vo večerných hodinách sa využíva na komerčné
účely.
Skateboardový areál ......................................................................................................... 500 EUR
Rozpočtované výdavky na prevádzku skateboardového areálu.
Podprogram 10.2 – Dotácie na podporu športu
Podpora športových klubov a organizácií ................................................................... 58 500 EUR
Prostriedky budú rozdelené v zmysle VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta.
Podpora športových aktivít .......................................................................................... 12 000 EUR
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Rozpočtované výdavky na nákupy pohárov a vecných cien, na úhrady cestovných nákladov na
podujatia medzinárodného významu.
Súkromné ihrisko s umelou trávou ............................................................................. 23 900 EUR
Rozpočtované výdavky na úhradu faktúr (formou zápočtu) za prenájom ihriska s umelou trávou
za rok 2018 v zmysle zmluvy so spoločnosťou HORIS, s.r.o.

Program č. 11: Kultúra
Podprogram 11.1 – Mestské kultúrne stredisko .................................................... 184 175 EUR
Rozpočtované výdavky – príspevok na činnosť mestskej príspevkovej organizácii MsKS. MsKS
zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských podujatí v meste. Náklady na

činnosť a prevádzku organizácie sú čiastočne kryté vo forme príspevku mesta. Ostatné náklady
sú kryté z vlastných príjmov organizácie.
Podprogram 11.2 – Kultúrne podujatia ................................................................... 10 000 EUR
Rozpočtované výdavky na prípravu kultúrnych podujatí pre občanov mesta.
Podprogram 11.3 – Oslavy sviatkov .............................................................................. 700 EUR
Rozpočtované výdavky na činnosť, ktorá súvisí s oslavou výročí, štátom uznaných sviatkov, ako
aj lokálne aktivity spojené s históriou mesta – výdavky na nákup kytíc, medailí a vencov.
Aktivity v rámci podprogramu sú zamerané na výchovu mladej generácie, budovanie povedomia
o histórii SR a mesta je prioritou dlhodobej koncepcii rozvoja kultúry na území mesta.
Podprogram 11.4 – Opravy a udržovanie mestských pamiatok .............................. 2 000 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu a obnovu pamiatok v meste.
Podprogram 11.5 – Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií......... 32 385 EUR
Prostriedky bude rozdelené v zmysle VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta. Do výdavkov
je zapojený aj zostatok Fondu talentovanej mládeže suma 4585EUR.

Program č. 12: Prostredie pre život
Podprogram 12.1 – Verejná zeleň ........................................................................... 335 000 EUR
Rozpočtované výdavky na činnosti spojené s údržbou a obnovou zelene – kosenie trávnikov,
výsadba kvetinovej výzdoby, opilovanie a pílenie stromov, deratizácia verejných priestranstiev,
náhradná výsadba stromov a krovín. Čiastka 12 000EUR je určená na projekt pasportizácie
verejnej zelene v elektronickej podobe.
Podprogram 12.2 – Mestský mobiliár a detské ihriská ...........................................70 600 EUR
Rozpočtované výdavky na činnosti spojené s údržbou a nákupom mestského mobiliáru –
lavičky, kvetináče, stojany na bicykle a ostatný mobiliár pri mestskej promenáde a tiež detských
prvkov a športovísk, údržbu detských ihrísk, výmena piesku a pod.
 štandardná údržba
50.000EUR
 výmena mobiliáru
20.000EUR
 pávy (krmivo+ošetrovanie)
600EUR
Podprogram 12.3 – Fontány .........................................................................................2 800 EUR
Rozpočtované výdavky na údržbu dvoch fontán (Hviezdoslavovo námestie, park Martinu
Kukučína) , údržbu vodovodov a zariadení, vodné a stočné.
Podprogram 12.4 – Verejné osvetlenie ................................................................... 187 000 EUR
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Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu 110.000EUR, údržbu a bežné opravy verejného
osvetlenia 50.000EUR, na montáž, demontáž a nákup vianočnej výzdoby 25.000EUR, na štúdie,
expertízy 2.000EUR.
Podprogram 12.8 – VPP………………………….....………………....……….…. 16 936 EUR
Rozpočtované výdavky na zabezpečenie mzdy koordinátora, nákupu pracovných odevov,
obuvi, pracovných pomôcok a iného materiálu pre potrebu vykonávania menších obecných prác.

Program č. 13: Bývanie
Podprogram 13.2 – ŠFRB .......................................................................................... 6 793 EUR
Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody v referáte ŠFRB a služby súvisiace s výkonom
agendy. Agenda je čiastočne krytá prostriedkami zo ŠR, ide o prenesený výkon štátnej správy.
Podprogram 13.5 – Správa bytového fondu ............................................................ 54 300 EUR
Rozpočtované výdavky na správu bytového fondu. Správu bytov vo vlastníctve Mesta Dolný
Kubín vykonáva spoločnosť TEHOS s.r.o. a Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín

Program č. 14: Sociálne služby
Podprogram 14.3 – Denné centrá – kluby dôchodcov ............................................ 46 650 EUR
Prostredníctvom tohto programu sa zabezpečuje organizovanie činností seniorov mesta. Aktivity
sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov, ich sociálnu rehabilitáciu,
kultúrno-športové vyžitie a najmä na stabilizáciu činnosti denného centra a satelitných denných
centier. V denných centrách sa konajú členské schôdze členov denných centier a prostredníctvom
samosprávy denných centier sa dohadujú podujatia a záujmové aktivity na ďalšie obdobie.
Podprogram 14.4 – Zariadenia opatrovateľskej služby ....................................... 258 880 EUR
Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje komplexné sociálne služby pobytovou formou
klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas z dôvodu, že im nemožno
poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. V zariadení komunitného charakteru sa vykonávajú
sociálne aktivity a poskytujú opatrovateľské úkony, starostlivosť o priestory a ošatenie. Cieľom
zabezpečenia sociálnych služieb je okrem úkonov starostlivosti pri odkázanosti na pomoc,
poskytovanie sociálneho poradenstva klientom a ich sociálna rehabilitácia so zámerom na návrat
klientov do prirodzeného rodinného prostredia.
Kapacita zariadenia je 24 .
Podprogram 14.5 – Opatrovateľská služba ............................................................ 57 190 EUR
Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti mesta.Mesto
Dolný Kubín má v Komunitnom pláne sociálnych služieb túto formu sociálnej služby uvedenú
ako prioritnú. Cieľom poskytovanej domácej opatrovateľskej služby je zabezpečiť dostupnosť
sociálnych služieb v súlade s potrebami odkázaných osôb na pomoc. Neustálym rozvojom
domácej opatrovateľskej služby umožniť plnohodnotný život občanov odkázaných na pomoc
inej fyzickej osoby v ich domácom prostredí a eliminovať tak ich odkázanosť na poskytovanie
pobytovej formy sociálnych služieb. Prioritou Mesta Dolný Kubín ako poskytovateľa sociálnych
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služieb, bude zabezpečovať túto sociálnu službu občanom za prijateľnú cenu vo vysokej kvalite,
tiež podporiť jej poskytovanie prostredníctvom iných neverejných poskytovateľov. Cieľovej
skupine sú poskytované aj podporné sociálne služby formou prepravnej služby.
Podprogram 14.6 – Príspevky dôchodcom na „Služby jedálne“............................ 78 950 EUR
Podporná sociálna služba je zameraná na vytvorenie systému stravovania a donášku obedov pre
seniorov a ostatných občanov mesta odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Stravovať sa
môžu v otvorenom prostredí zmluvných prevádzok, alebo formou donášok do domáceho
prostredia. Súčasťou týchto sociálnych služieb je aj finančná podpora mesta na stravovanie
cieľových skupín, v závislosti od príjmu a stupňa sociálnej odkázanosti. Cieľom poskytovanej
podpornej sociálnej služby je zvyšovanie stravovania seniorov v zmluvných prevádzkach
verejného stravovania, jeho finančná dostupnosť a udržanie, prípadne zvýšenie počtu donášok
jedál do prirodzeného rodinného prostredia.
Podprogram 14.7 – Príspevky na tvorbu úspor detí umiestnených v DD ................1 400 EUR
V rámci podprogramu sú plánované príspevky pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti
určené na osamostatnenie a príspevky rodičom na návštevy detí umiestnených v detských
domovoch.
Podprogram 14.9 – Podpora rodiny v sociálnej núdzi .............................................25 000 EUR
V rámci podprogramu sa finančným, vecným alebo kombinovaným plnením poskytuje príspevok
občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Zároveň pokračujeme v nastavených systémových
nástrojoch sociálnej pomoci pri narodení dieťaťa a pri nástupe prvého, druhého a tretieho dieťaťa
na povinnú školskú dochádzku (do 1.ročníka ZŠ), ako aj pri zvýšenom dopyte po príspevkoch na
podporu spoločenského kontaktu.
Podprogram 14.11 – Pochovávanie bezprístrešných občanov .................................2 000 EUR
V zmysle zákona je povinnosťou mesta zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez prístrešia.
Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie úkonov spojených s pochovaním občanov.
Podprogram 14.15 – Sociálne služby krízovej intervencie ...................................142 400 EUR
Terénne a ambulantné sociálne služby........................................................................ 59 450 EUR
Sociálne služby krízovej intervencie sú zabezpečované terénnou a ambulantnou formou. Terénna
sociálna práca sa vykonáva v prirodzenom prostredí plnoletých osôb a rodín a ambulantná forma
v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu v zariadení ŠTÚRKA. Zabezpečením
asistovaného nájomného bývania sa plánuje od roku 2018 poskytovanie nízkoprahových
sociálnych služieb aj v zariadení Dočasného ubytovania rodín s deťmi na ul. M. R. Štefánika.
Komunitná sociálna práca a poskytovanie odborných činností cieľovej skupine obyvateľov, je
vykonávaná prostredníctvom terénneho programu.
Nocľaháreň................................................................................................................... 42 050 EUR
V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s prevádzkovaním zariadenia
sociálnych služieb, poskytujúceho ubytovanie formou prenocovania, sociálne poradenstvo
a nevyhnutné ošatenie, utvárajú podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny. Cieľom sociálnej služby je sprístupniť sociálne služby krízovej
intervencie plnoletým fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo
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v ohrození života najmä pre spôsob života, prípadne nezvládnutie sociálnej situácie s dôsledkom
straty bývania.

Program č. 15: Projekt AQUARELAX
Podprogram 15.1 – Dotácia na prevádzkové náklady ....................................... 305 000 EUR
Rozpočtované výdavky na prevádzkové náklady pre obchodnú spoločnosť AQUA KUBÍN, s.r.o.
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

Kapitálové výdavky

___

1 927 632 EUR

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.4. – Územné plánovanie..................................................................59 000EUR
Podprogram zahŕňa finančnú rezervu na spracovanie projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ v prípade vyhlásenia výziev pre jednotlivé operačné programy, na spracovanie
projektov financovaných z výziev SR a projektov investičných akcií mesta vo výške 59.000EUR.

Program č. 3: Interné služby
Podprogram 3.2. – Správa a údržba majetku obce............................................... 40 000 EUR
Rozpočtované výdavky na vysporiadanie pozemkov a výkupy pozemkov.
Podprogram 3.3. – Údržba budovy MsÚ............................................................... 70 000 EUR
Rozpočtované výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti budovy MsÚ“, ktoré neboli zrealizované v r.2017 a musia byť dokončené
v r.2018.

Program č. 4: Služby občanom
Podprogram 4.7. – Cintorínske a pohrebné služby............................................... 48 000 EUR
Výdavky na rozšírenie plochy cintorína pri Dome smútku v sume 30.000EUR. Akcia presunutá
z r.2017. 18.000EUR na technické zhodnotenie objektu Domu smútku Mokraď na výmenu 2ks
drevených presklených vstupných dverí a 4ks drevených presklených výkladcov.

Program č. 5: Bezpečnosť
Podprogram 5.1. – Verejný poriadok a bezpečnosť............................................... 2 600 EUR
V roku 2018 bude väčšia investícia v rámci MsP Dolný Kubín smerovaná ako kapitálový výdaj
smerom na telekomunikačnú techniku, pričom by malo byť zakúpené zariadenie, ktoré umožní
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prenos digitálneho signálu, teda prechod z analógového do digitálneho vysielania v rámci
vzájomnej komunikácie medzi policajtmi a tiež stálou službou (operačným strediskom) pomocou
rádiostaníc, čo by malo značne zlepšiť dosah signálu, kvalitu prenosu a v neposlednom rade aj
znížiť možnosť odpočúvania vzájomnej komunikácie tzv. „treťou“ stranou.

Program č. 7: Pozemné komunikácie
Podprogram 7.3. – Výstavba komunikácií, rekonštrukcia.................................929 500EUR
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na
 Inžinierske siete pre IBV Brezovec 2.etapa (časť MK, oporný múr, dažďová kanalizácia
a VO) 150.000EUR (OVaŽP),
 Chodník na ul.Nábrežie Oravy MČ Kňažia 74.000EUR (OVaŽP),
 Úprava dynamickej a statickej dopravy na sídl.Brezovec (spevnené plochy
ul.Nemocničná) 33.500EUR (OVaŽP),
 Projektové dokumentácie – PD na stav.úpravy križovatky ul.Kňažská, ul.Mládežnícka,
Komenského a na rekonštrukciu schodov k cintorínu m.č. Mokraď 7.000EUR
(ODMHaCR),
 Stavebné úpravy križovatky ul.Kňažská, Mládežnícka a Komenského suma 150.000EUR
(ODMHaCR),
 Križovatka „TESCO“ – stavebno-technická úprava križovatky pri TESCU na ul.Aleja
slobody vrátane chodníka, odvodnenia, osvetlenia a dopravného značenia v sume
350.000EUR (OVaŽP)
 Stavebno – technické úpravy komunikácie a spevnených plôch na ulici SNP (za
Okr.úradom) suma 50.000EUR (OVaŽP)
 Chodník cintorín Malý Bysterec suma 40.000EUR (OVaŽP)
 Spevnené plochy pri byt.dome 1159-Veľký Bysterec suma 35.000EUR (OVaŽP)
 Rekonštrukcia schodov ku cintorínu m.č.Mokraď suma 40.000EUR (ODMHaCR).
Podprogram 7.6. – Výstavba komunikácií, rekonštrukcia................................... 517 000EUR
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie cyklotrasy po nábreží Oravy
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Akcia je presunutá z r.2017.(OVaŽP)

Program č. 9: Vzdelávanie
Podprogram 9.13. – Obnova základných, materských škôl a ZUŠ........................89 032EUR
V rámci kapitálových výdavkov je 49 032EUR určených na obnovu školských zariadení.
Prostriedky budú použité na technické zhodnotenie priestorov a budov školských zariadení, na
nákup strojov, prístrojov, zariadení a to na základe nevyhnutnosti a po schválení zo strany mesta.
V čerpaní rozpočtu budú výdavky identifikované podľa jednotlivých akcií. Nakoľko sa jedná
o zdroje na zabezpečenie financovania školstva cez originálne kompetencie, použiteľnosť týchto
zdrojov je prípustná len v programe vzdelávanie.
Plánované akcie sú:
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Elektrický sporák pre MŠ na Sihoti
Konvektomat New Orange Vision ZŠ J.Matúšku
Nákup nástrojov ZUŠ P.M.Bohúňa
Konvektomat New Orange Vision ZŠ Martina Kukučína

4.800EUR
14.616EUR
15.000EUR
14.616EUR

Ďalšie plánované akcie v programe Vzdelávanie sú:
Rekonštrukcia ZUŠ P.M.Bohúňa – pokračovanie nedokončenej akcie z r.2017 suma 20.000EUR
Rekonštrukcia vstupov do MŠ Chočská suma 20.000EUR.

Program č. 10: ŠPORT
Podprogram 10.1. – Letný štadión.......................................................................60 000 EUR
Výdavky na ďalšiu etapu rekonštrukcie priestorov Letného štadióna podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie.
OVaŽP
Podprogram 10.4. – Výstavba športových zariadení...........................................65 000 EUR
Výdavky na stavebno-technickú úpravu existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko s umelou
trávou na Záskalí (65.000EUR)
OVaŽP

Program č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Podprogram 12.4. – Verejné osvetlenie.................................................................4 700 EUR
Výdavky na akciu Doplnenie 1 svetelného miesta VO na ul.Chočská pri MŠ suma 4700EUR.
Podprogram 12.9 – Prostredie pre život – investície............................................39 000 EUR
Výdavky na nasledovné akcie:
IBV Brezovec – el.prípojky
25.000EUR
Ihrisko Žihadielko terénne úpravy +mobiliár 14.000EUR

Program č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY
Podprogram 14.3. – Denné centrá – kluby dôchodcov.........................................3 800 EUR
Vybudovanie altánku a drevárne pri Dennom centre Klub dôchodcov na ul.Obrancov mieru
1769/2

Finančné operácie výdavkové
Program č. 1

358 012 EUR

Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.3 – Manažment financií a audit mesta
Splátky termínovaného úveru VUB...........................................................................196 236 EUR
Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úveru čerpaného vo
VUB a.s. v r.2016, ktorý bol použitý na splatenie 6 komerčných úverov v Prima banka a.s.
v zmysle uznesenia MsZ 146/2016. Mesačné splátky úveru vo výške 16.353EUR v zmysle
zmluvy s VUB a.s. zverejnenou pod číslom 385/2016.
Splátky termínovaného úveru SLSP..........................................................................68 400 EUR
28

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úveru čerpaného v
SLSP a.s. v r.2017, ktorý bol použitý na splatenie 2 komerčných úverov v SLSP a.s. v zmysle
uznesenia MsZ 253/2017. Mesačné splátky úveru vo výške 5.700EUR v zmysle zmluvy so SLSP
a.s. zverejnenou pod č.422/2017.

Program č. 12 Prostredie pre život
Podprogram 12.5 – Splátky úveru VÚB a.s.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia ........................................................................... 34 376 EUR
Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úveru, čerpaného vo
VUB banke v roku 2008 na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Program č. 13 Bývanie
Podprogram 13.4 – Splátky úveru ŠFRB spolu ...................................................... 59 000 EUR
Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úverov čerpaných zo
ŠFRB na výstavbu :
Nájomný bytový dom Brezovec - 34 b.j. , čerpanie v roku 2006
Prestavba a nadstavba domu - 24 b.j. Dolný Kubín, Ťatliaka 1783/3-4, čerpanie v roku 2001
Bytový dom – 66 b.j., čerpanie úveru v roku 2001
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Prehľad celkových výdavkov podľa programov na r.2018
Program

Celkové výdavky

% podiel

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1.648.090EUR

10.4%

PROPAGÁCIA A MARKETING

136.338EUR

0,9%

INTERNÉ SLUŽBY

561.554EUR

3,5%

SLUŽBY OBČANOM

200.065EUR

1,3%

BEZPEČNOSŤ

296.385EUR

1,9%

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

712.000EUR

4,5%

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

2.224.700EUR

14,0%

MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

212.000EUR

1,3%

VZDELÁVANIE

7.429.146EUR

46,9%

ŠPORT

481.648EUR

3,0%

KULTÚRA

229.260EUR

1,4%

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

690.412EUR

4,4%

BÝVANIE

134.293EUR

0,8%

SOCIÁLNE SLUŽBY

575.370EUR

3,6%

PROJEKT AQUARELAX

305.000EUR

1,9%

CELKOM

15.836.261EUR

100.0%
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% podiel programov na celkových výdavkoch r.2018
SLUŽBY OBČANOM
1,3%
PROPAGÁCIA A
MARKETING 0,9%

BEZPEČNOSŤ 1,9%

POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE 14,0%

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO 4,5%

PLÁNOVANIE,
MANAŽMENT A
KONTROLA 10,4%

MESTSKÁ
AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA 1,3%

INTERNÉ SLUŽBY 3,5%

PROJEKT AQUARELAX
1,9%
SOCIÁLNE SLUŽBY
3,6%
BÝVANIE 0,8%
PROSTREDIE PRE
ŽIVOT 4,4%
KULTÚRA 1,4%

VZDELÁVANIE 46,9%

ŠPORT 3,0%

V Dolnom Kubíne, 01.02.2018
Ing. Gabriela Paušlyová
vedúca odboru finančného
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