Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou

Správa hlavného kontrolóra k 8. zmene rozpočtu mesta Moldava
nad Bodvou na rok 2016 uskutočnenej Rozpočtovým opatrením
primátora mesta č. 3/2016 a k návrhu na 9. zmenu rozpočtu mesta
Správa určená pre: Mestské zastupiteľstvo v meste Moldava nad Bodvou
Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“) schválilo na
zasadnutí dňa 9.6.2016 uznesenie č. 245/2016, podľa ktorého “Mestské zastupiteľstvo
v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje zaviazať hlavného kontrolóra,
aby previedol kontrolu každej zmeny rozpočtu mesta a dal poslancom písomnú správu ku
materiálu“. Predmetné uznesenie bolo primátorom podpísané 9.6.2016.
Uskutočnená 8. zmena rozpočtu
Dňa 8.11.2016 vydal primátor mesta Rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktorým uskutočnil 8.
zmenu rozpočtu mesta spôsobom, že nedošlo k zmenám na strane celkových príjmov
a celkových výdavkov rozpočtu. Dokument bol zverejnený na web stránke mesta
(wwwa.moldava.sk) dňa 9.11.2016.
Došlo k presunu rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami výdavkovej časti
rozpočtu. Došlo k presunu finančných prostriedkov v rámci jednej funkčnej klasifikácie
(0660) ako aj k presunu medzi položkami rôznych funkčných klasifikácií.
Uskutočnené zmeny sa podľa môjho názoru uskutočnili v rámci stanoveného limitu (2%, resp.
1 % z celkových schválených vlastných príjmov mesta) v súlade s § 22 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou, v znení účinnom ku dňu vykonania
zmeny primátorom, t.j. k 8.11.2016.
Cieľom rozpočtového opatrenia bolo zvýšenie výdavkov v položke bežných výdavkov,
funkčná klasifikácia 0660 (Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované),
ekonomická klasifikácia 635006 (Rutinná a štandardná údržba - Budov, objektov alebo ich
častí) o 49 546,- eur. Tieto prostriedky boli naakumulované znižovaním výdavkov v iných
16tich rozpočtových položkách.

Návrh na 9. Zmenu rozpočtu
Na utorok 22.11.2016 je zvolané rokovanie MsZ. Ide o pokračovanie rokovania MsZ
prerušeného dňa 9.11.2016. V rámci schváleného programu sa má prerokovávať aj návrh
v poradí 9. zmeny rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2016.
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pravdepodobne až v roku 2017 a teda transfery zo štátneho rozpočtu nebudú príjmom
rozpočtu v roku 2016. Ostatné zmeny v rámci rozpočtu bežných príjmov možno podľa môjho
názoru považovať za úpravy reagujúce na meniace sa požiadavky a podmienky
zabezpečovania príjmov mesta.
V rámci kapitálových príjmov dochádza k zníženiu odhadovaných príjmov celkovo o 32 141,eur v dôsledku toho, že sa doposiaľ(t.j. do 20.11.2016) nezrealizoval predaj pozemkov pre
Nadáciu pre budúcnosť (137 552,76 eur), a zároveň sa predpokladá v roku 2016 ešte príjem
za predaj pozemkov na ulici Sv. Rócha pre 3 žiadateľov, ktorý by mal negatívnu tendenciu
znižovania kapitálových príjmov zmierniť tak, že mesto nebudeme zaznamenávať výpadok
tohto druhu príjmov v celkovej výške 137 552,76,- eur.
Predkladaný návrh predpokladá zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu do
rozpočtu mesta prostredníctvom príjmovej finančnej operácie vo výške 59 826,- eur. Tieto
prostriedky majú byť použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia, zriadenie (rekonštrukciu)
výdajne stravy na ZŠaGsVJM, na rekonštrukciu jedálne na MŠ Krátka a sú zapracované
v predkladanom návrhu vo výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu v časti bežných výdavkov je opísaná v dôvodovej správe
k navrhovanej zmene. Poukázať možno na dominantnú zmenu v rozpočte formou navýšenia
bežných výdavkov na búracie práce na Bartalošovej ulici (06.6.0 Bývanie a občianska
vybavenosť inde neklasifikované – položka 635006) – plánované zvýšenie o 48 454,- eur (z
pôvodných 73 046,- na 121 500,- eur). Plánovaná zmena (nárast o 48 454,- eur) tvorí 20,83 %
z celkovej sumy nárastu bežných výdavkov (232 669,- eur). Pri bežných výdavkoch v položke
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgán (položka 611: tarifný plat) je plánované navýšenie
výdavkov o 9 500,- eur. Ide o prostriedky, ktoré boli mestu vrátené od zdravotných poisťovní
(ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie) a ktoré budú vyplatené zamestnancom –
ide o platby, ktoré zamestnanci zaplatili na zdravotné odvody na viac a teraz im budú tieto
prostriedky vrátené. V položke 637026 - Odmeny a príspevky sa navrhuje zvýšenie
plánovaných výdavkov o 5 000,- eur a to z dôvodu, že sem spadajú aj odmeny poslancov
mestského zastupiteľstva, či členov komisií. Pre zvýšený počet rokovaní MsZ v roku 2016 sa
zvyšujú aj náklady na odmeny poslancov, preto sa navrhuje aj úprava rozpočtu v jeho
výdavkovej časti. Výdavky na cestnú dopravu, funkčná klasifikácia 04.5.1. (položka 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov) sa navrhujú zvýšiť o 3400,- eur. V položke
cestná doprava( položka 635006 Oprava a údržba ciest) sa navrhuje zvýšenie výdavkov
o 19 279,- eur na základe výsledkov verejného obstarávania na opravu chodníkov a ciest.
Navýšenie výdavkov o 20 000,- eur sa navrhuje aj vo výdavkovej položke 06.6.0 Bývanie a
občianska vybavenosť (položka 632001 energie)-– ide o finančné prostriedky za energie
súvisiace so správou bytov, ktorú ešte pred prevodom správy mestských bytov na spoločnosť
Bodvatel s.r.o. vykonávalo v prvých mesiacoch roka 2016 mesto. Tieto prostriedky bude
mesto v rámci vyúčtovania vracať nájomníkom na základe reálne vyúčtovaných odberov
energií(za prvé mesiace roka 2016). Navýšenie výdavkov na predprimárne vzdelávanie je
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odôvodnené v predkladanom návrhu (celkové navrhované zvýšenie výdavkov o 62 201,- eur).
Navýšenie bežných výdavkov o 6 000,- eur sa navrhuje v rámci funkčnej klasifikácie 0.6.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované na služby spojené s vyvážaním
odpadových vôd zo žúmp. Navrhovaná zmena plánuje so zvýšením dotácie Mestskému
kultúrnemu stredisku o 14 000,- eur.
V časti bežných výdavkov sú navrhované aj také zmeny, ktoré smerujú k znižovaniu
plánovaných výdavkov: 08.1.0 Rekreačné a športové služby – zníženie plánovaných
výdavkov o 6 000,- eur – menšie výdavky s prevádzkou kúpaliska (napr. náklady na
plavčíkov, 10.2.0 Staroba zníženie plánovaných výdavkov o 7 828,- eur a ďalšie.
Kapitálová zložka výdavkovej časť rozpočtu prichádza s návrhom navýšenia kapitálových
výdavkov o 19 000,- eur na nákup softvéru. Ide o výdavok, ktorý vzhľadom k jeho výšku nie
je pre rozpočet mesta zanedbateľný. Potreba elektronizácie sa javí do budúcnosti ako
nevyhnutnosť pre zefektívňovanie výkonu samosprávy a technické zabezpečenie osobne
vnímam ako základnú požiadavku a predpoklad v tejto oblasti. Výdavok v uvedenej výške
v kontexte celkového hospodárenia mesta nespôsobí zvýšenie dlhu mesta, prispeje len
k zníženiu predpokladaného prebytku hospodárenia. Pri výbere dodávateľa vopred apelujem
na potrebnosť hospodárneho a efektívneho vynaloženia verejných prostriedkov za kvalitatívne
zodpovedajúci produkt navrhovaného technického riešenia.
Ďalšie zvyšovanie kapitálových výdavkov sa viaže na:
•

realizáciu rozširovania kamerového systému (navýšenie o 5 000,- eur),

•

rekonštrukciu verejného osvetlenia – zvýšenie výdavkov o 26 349,- eur (viazané na
príjmovú finančnú operáciu z Rezervného fondu),

•

zriadenie (rekonštrukciu) výdajne stravy na ZŠaGsVJM, rekonštrukcia MŠ Krátka
(celkovo zvýšenie o 23 577,- eur) - viazané na príjmovú finančnú operáciu
z Rezervného fondu,

•

rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska – zvýšenie výdavkov o 3 555,- eur,

•

zvýšenie výdavkov o 4 856,- eur – na výstavbu nových miestnych komunikácií: na ul.
Školskej, na ul. Novej, pri ZŠ Severnej- rozšírenie vstupu do ZŠ a realizáciu nového
chodníka na cintoríne.

Udržanie relatívne miernejšieho tempa zvyšovania kapitálových výdavkov (aj napriek vyššie
opísanému navyšovaniu požiadaviek) sa prognózuje kvôli zníženiu predpokladaných
výdavkov pri iných akciách (napr. realizácia podzemných kontajnerovísk – zníženie nákladov
o 14 000,- eur oproti pôvodne plánovaným výdavkom, zníženie plánovaných výdavkov na
projektovú dokumentáciu o 15 000,- eur a ďalšie.).
Celkovo sa navrhuje nárast kapitálových výdavkov o 30 030,- eur.
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Položka: „Výdavky spolu“ - v návrhu uznesenia sa uvádza suma : 8 750 147 EUR, podľa
tabuľkovej časti návrhu zmeny rozpočtu je to suma 8 778 655 EUR.

Táto správa je spracovaná na 7 stranách A4.

V Košiciach, 20. 11. 2016
............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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