Rozpočet mesta Levoča na rok 2004
Prijmy
22 456
123 12
Ukazovateľ
 
 
Príjmy bežného rozpočtu 
135 084 
153 832 
Výdavky bežného rozpočtu
134 830 
147 346 
Prebytok/Schodok bežného hospodárenia 
 
6 486 
Príjmy kapitálového rozpočtu 
19 092 
46 317 
Výdavky kapitálového rozpočtu 
40 883 
73 675 
Prebytok/Schodok kapitálového hospodárenia
 
– 27 358 
Príjmy finančné operácie 
22 783 
23 012  
Výdavky finančné operácie 
1 000 
2 140 
Prebytok/Schodok finančného hospodárenia 
 
20 872 
S P O L U /Prebytok, Schodok/ 
 
0 
Rozpočet mesta ako základný ekonomický nástroj určuje a riadi finančné hospodárenie všetkých zložiek verejnej správy, príspevkových ako aj rozpočtových organizácii v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a obsahuje príjmy a výdavky v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo všeobecne záväzných predpisov, ako aj z uzatvorených zmluvných vzťahov.
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Rozpočet sa zostavil podľa eko/nomickej a finančnej klasifikácie ustanovenej ministerstvom financií, pričom rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).
V oblasti príjmov bežného rozpočtu sme posúdili všetky možnosti naplnenia príjmovej časti rozpočtu a reálne podmienky, ktoré sme premietli do konkrétnych čísel tak, aby bežný rozpočet bol prebytkový.
Bežné príjmy

Daňové príjmy 
Očakávajú sa v sume 44 752 000,- Sk, v rámci ktorých sa predpokladá podiel mesta na daniach z vý-nosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov 22 600 000,- Sk, z dane z príjmov právnických osôb 3 500 000,- Sk a z výnosu cestnej dane 1 300 000,- Sk.
Výnosy dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta podľa stavu k 31. decembru 2003. 

Výnosy dane z príjmov právnických osôb sa rozdelia:
60% pomerne podľa počtu obyvateľov a to podľa stavu k 31. 12. 2003
40% podľa sídla daňovníka

Nedaňové príjmy
V roku 2004 na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22. 10. 2003 bude mestu poukázané plnenie vo výške 5 097 161,- Sk a to použitím zdrojov získaných znížením základného imania Levočskej teplárenskej a. s. Levoča. Príjmy z majetku mesta v podstatnej miere ovplyvňujú príjmy z mestských lesov a to vo výške 6 952 000,- Sk a pri správnych poplatkoch 1 320 000, Sk sú výherné hracie automaty a zby-tok správne poplatky – verejná správa, matrika, životné prostredie. 

Bežné granty a transfery 
Vo všetkých položkách ide o príjmy od štátu na základe delimitačných protokolov za prenesené kom-petencie z štátu na samosprávu a to mzdy, odvody, tovary a služby. 

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaj majetku mesta rozpočtujeme vo výške 11 653 000,- Sk
– bývalá pracháreň 500 000,- Sk
– bývalá požiarna zbrojnica 100 000,- Sk
– objekt Mäsiarska č. 38 1 498 000,- Sk
– chata Bolčáková 355 000,- Sk
– nebytové priestory NMP 5 a garáže Rozvoj 14, 15 700 000,- Sk
– z pozemkov (Harichovce) 8 500 000,- Sk

V rámci kapitálových grantov a dotácii je predpoklad naplnenia príjmov vo výške 15 664 000,- Sk podľa jednotlivých požiadaviek voči ministerstvám ako aj štátneho návrhu rozpočtu pre rok 2004. 

Bežné výdavky 
Podľa predloženého návrhu sú celkové bežné výdavky na rok 2004 rozpočtované podľa jednotlivých kapitol 01. – 10 v celkovom objeme 147 346,- Sk.
Navýšenie v jednotlivých kapitolách je z titulu valorizácie platu od 1. 8. 2004 , napočítaním ďalšieho platu ako aj v dôsledku zvýšenia ceny plynu na 630 – tovary a služby.
V kapitolách cestovný ruch je návrh rozpočtu nasledovný:
Slovenské kráľovské mestá 175 000,- Sk
Gotická cesta 25 000,- Sk
Publikácia „ Športy v Levoči“ 50 000,- Sk
Partnerské mestá – spolupráca 50 000,- Sk
Doprava na rôzne podujatia 50 000,- Sk
Repre materiály 10 000,- Sk
Výstavy CR 30 000,- Sk
Ostatné 360 000,- Sk 
Kapitálové výdavky 
Na základe uznesenia č. 12/B/12 zo dňa 18. 11. 2003 bol schválený zoznam rozvojových programov mesta pričom potreba finančných zdrojov na ich krytie je vyššia ako predložený rozpočet poskytuje v cel-kovom objeme 73 675,- Sk. Prioritou realizácie týchto akcií bude skutočnosť, či mesto dostane granty, dotácie alebo iné transfery od príslušného ministerstva, zo štátneho rozpočtu ako aj z predložených grantových schém z európskej únie.

Krytie výdavkov 
Príjmy bežného rozpočtu 153 832 000,- Sk
Výdavky bežného rozpočtu 147 346 000,- Sk
Prebytok + 6 486 000,- Sk
Kapitálové príjmy 46 317 000,- Sk
Kapitálové výdavky 73 675 000,- Sk
Schodok - 27 358 000,- Sk
Príjmy finanč. operácii 23 012 000,- Sk
Výdavky finanč. operácii 2 140 000,- Sk
Prebytok 20 872 000,- Sk 

Schodok kapitálových príjmov a výdavkov mesto vykryje formou zapojenia 
- prebytok bežného rozpočtu /2004/ 6 486 000,- Sk
- použitím FRB 5 500 000,- Sk
- použitím RF 1 150 000,- Sk
- prebytok hospodárenia r. 2003 1 350 000,- Sk
- úver 15 012 000,- Sk
Celkový rozpočet príjmov a výdavkov v uvedenom členení je vyrovnaný.


