Dôvodová správa

Rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2006 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v
Banskej Bystrici dňa 20.12.2005 uznesením č. 460/2005 a v priebehu roka 2006 bol upravený dňa
23.05.2006 uznesením č. 534/2006. Po vykonaných zmenách bol prebytok bežného rozpočtu na rok
2006 schválený vo výške 51 902 tis. Sk, skutočné plnenie za rok 2006 bol prebytok bežného
rozpočtu vo výške 110 179 tis. Sk . Kapitálový rozpočet na rok 2006 bol schválený ako schodkový
vo výške schodku 120 277 tis. Sk, skutočný schodok bol 120 100 tis. Sk. V zmysle § 10 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) súčasťou rozpočtu obce sú aj
finančné operácie. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných operácií bol na rok 2006
schválený vo výške + 68 375 tis. Sk, skutočne dosiahnutý kladný rozdiel bol vo výške + 163 391 tis.
Sk.
V § 2 zákona je definovaný výsledok hospodárenia ako kladný (prebytok) alebo záporný
(schodok) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Súčasne zákon v § 10 ods. 6 3. veta
uvádza, že finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. V zmysle platnej
dikcie zákona v roku 2006 dosiahlo Mesto Banská Bystrica schodok hospodárenia vo výške 9 921
tis. Sk. V nadväznosti na znenie § 16 ods. 8 zákona navrhujeme vysporiadať schodok rozpočtu
mesta z návratných zdrojov financovania.
Výsledkom finančného hospodárenia mesta je zostatok finančných prostriedkov na účtoch
mesta a v pokladni vo výške 175 579 tis. Sk, z ktorých sú vylúčené prostriedky kryjúce rezervný fond
vo výške 18 600 tis. Sk, cudzie prostriedky na účte mesta vo výške 925 tis. Sk, prostriedky vylúčené z
prebytku, v ktorých sú aj zostatky štátnych dotácií vo výške 10 925 tis. Sk a prostriedky blokované
exekútorom vo výške 96 587 tis. Sk. Disponibilný zostatok peňažných prostriedkov na účtoch mesta
a v pokladni je vo výške 48 508 tis. Sk.
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