Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2019
Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého
hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou
(ďalej aj ako „MsZ“) správu o výsledku kontroly.
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podlieha aj obecný (mestský) úrad.
Kontrola nebola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok
2019. Išlo o vlastnú iniciatívu kontrolóra pri realizácii výkonu kontroly.
Číslo kontroly: HK/4/2019
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly :
Cieľom kontroly bola kontrola plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou č. 55/2019, ktoré bolo podpísané primátorom mesta dňa 23.2.2019, predmetom
ktorého bolo schválenie prijatia úveru vo výške úverového rámca v maximálnej výške
1 331 000 eur od Slovenskej sporiteľne a.s.
.
Termín realizácie kontroly: 15.5.2019 – 26.6.2019
Výsledky kontroly:
Kontrolou boli zisťované skutočnosti o tom, či bola zmluva o úvere podpísaná, či spĺňa
podmienky, ktoré boli pre uzatvorenie zmluvy uložené uznesením č. 55/2019.
Uznesenie č. 55/2019 bolo prijaté dňa 14.2.2019. Podpísané primátorom bolo dňa 23.2.2019.
Primátor mesta podpísal úverovú Zmluvu o úvere č. 118/CC/19 so spoločnosťou Slovenská
sporiteľňa a.s. dňa 8.3.2019. Zmluva bola následne pod interným evidenčným číslom
158/2019 zverejnená na web stránke mesta 9.3.2019. Zverejnené boli okrem samotnej zmluvy
aj dokumenty, na ktoré sa samotná zmluva odvoláva (Všeobecné obchodné podmienky
Slovenskej sporiteľne a.s. účinné od 1.1.2015, Sadzobník účinný do 1.1.2019, Produktové
obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne a.s
s účinnosťou od 1.1.2015, Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam Slovenskej
sporiteľne a.s., Dodatok č. 2 k produktovým obchodným podmienkam pre úvery, bankové
záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne a.s. ).
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Základné podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy ustanovené v uznesení č. 55/2019 boli
dodržané. Išlo o:
 Maximálna výška úverového rámca 1 331 000 eur
 Úroková sadzba pre celú dobu splácania dohodnutá ako fixná 0,82 % p.a.
 Možnosť využiť úverové prostriedky iba na krytie investičných aktivít mesta, t.j.
kapitálové výdavky mesta
Zmluvne stanovený termín pre čerpanie úverového rámca je stanovený do 31.12.2019.
Začiatok splatnosti čerpaných prostriedkov z úveru je nastavená so splatnosťou prvej splátky
k 31.1.2020. Pri vyčerpaní celého úverového rámca by išlo o mesačnú splátku vo výške
12 100 eur. V prípade nižšieho čerpania bude splátka korešpondovať s výškou čerpania.
Spomedzi vybraných podmienok úverovej zmluvy možno upriamiť na skutočnosť, že úverová
zmluva neumožňuje predčasné splatenie splátkového úveru ani jeho časti v lehote do 5 rokov
odo dňa uzatvorenia úverovej zmluvy.
Jednou zo zmluvných podmienok je aj povinnosť mesta, v prípade realizácie projektu
(investičných aktivít) ukončiť realizáciu projektu do 5 rokov od jeho začatia.
Pri čerpaní úveru, splácaní a manažmente tohto úveru treba dať zreteľ aj na dôsledné plnenie
povinnosti zo strany mesta týkajúce sa najmä informačnej povinnosti voči banke
a predkladaní potrebných údajov o hospodárení mesta (návrhy rozpočtov, ich zmeny, čerpanie
a pod.).
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Povinnému subjektu bola doručená Správa z kontroly č. HK/4/2019 (rozsah 2 strany A4) dňa
26.6.2019, čím bola kontrola ukončená.

Táto správa je spracovaná na 2 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 26.6.2019
............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 136/2019
Bod č. 6 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2019, Správa o výsledku
kontroly HK/4/2019 a Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2019

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


berie na vedomie

1) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2019
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2019
3) Správu o výsledku kontroly č. HK 5/2019.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísal: dňa 23. 09. 2019

