DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016
Predkladá: Marcel Šaňa – starosta MČ
Spracovala: Mgr. Marcela Šlepecká – ekonóm
Hlavným predpokladom pre zostavenie rozpočtu MČ na rok 2016 sú jednak finančné
vzťahy mesta a MČ týkajúce sa podielových daní z príjmov fyzických osôb, výsledky
vlastného hospodárenia a cudzie zdroje.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo súčasných legislatívnych noriem, daňových
zákonov, zákona o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových pravidlách ako aj zmien
v rozpočtových klasifikáciách. Rozpočet je vypracovaný ako vyrovnaný.

Príjmy rozpočtu:
Návrh rozpočtu na rok 2016 zahŕňa vlastné príjmy, ktoré predstavujú 268.909,- €
100: Daňové príjmy:
Podielové dane tvorí daň z príjmu fyzických osôb, ktorá je tvorená na základe počtu
obyvateľov podľa Štatistického úradu SR. Táto čiastka je schválená v rozpočte Mesta Košice
pre rok 2016 vo výške 239.019,- €.
Ostatné dane a poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva - v rozpočte sa uvažuje vo výške 190,- €
Daň za psa pre rok 2016 nie je zahrnutá v rozpočte. Od roku 2005 už daň za psa
prešiel na Mesto Košice.
Nedaňové príjmy:
Príjem z prenajatých budov a zariadení – jedná sa o príjem za obytný dom Hrebendova
– v rozpočte sa uvažuje vo výške 29.000,- €
Administratívne poplatky a iné platby:
Patria sem: - správne poplatky za vystavenie trvalého pobytu, rybárskych lístkov, za
overovanie podpisov a listín a poplatky za postavenie reklamných panelov.
- poplatky za kopírovacie práce, za
Iné príjmy
Jedná sa o refundáciu mzdových výdavkov pracovníkov Mestskej časti Košice –
Luník IX pracujúcich pre U.S.Steel na základe Dohody medzi zamestnávateľmi
o podmienkach dočasného pridelenia zamestnancov
Granty a transfery
Jedná sa o dotácie z rozpočtu MF SR – dotácia na prenesený výkop štátnej správy –
evidencia obyvateľstva a dotácia na voľby do NRSR 2016.

Výdavky rozpočtu:
Bežné výdavky:
Bežné výdavky sú rozpočtované na základe predpokladaných cien energií, vody,
telekomunikačných a poštových poplatkov a iných výdavkov, bez ktorých nie je možné
zabezpečovať riadny chod úradu. Rozpočet je vypracovaný pre stálych 15 kmeňových
zamestnancov. Plat starostu, kontrolóra a volených orgánov obce sa bude v rozpočte osobitne
sledovať na jednotlivých programoch. Všetky ostatné výdavky sú rozpísané v jednotlivých
programoch a podprogramoch rozpočtu na rok 2016.
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