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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2017
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.
Na štvrtok 15.6.2017 a piatok 16.6.2017 je zvolané rokovanie MsZ v Moldave nad Bodvou.
V rámci navrhovaného programu sa má prerokovávať aj návrh na v poradí 3. zmenu rozpočtu
mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 3. zmeny rozpočtu na rok 2017,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený k dátumu 6. 6. 2017, 14:00 hod.
V predkladanom návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 je navrhované:
1. Na strane príjmov:
•

Bežné príjmy (mesta)- navrhuje sa zvýšenie o 51 958 eur.

•

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou - bez navrhovanej zmeny.

•

Kapitálové príjmy – navrhuje sa zvýšenie o 6 737 eur.

•

Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou - bez navrhovanej zmeny

•

Príjmové finančné operácie - bez navrhovanej zmeny.

2. Na strane výdavkov:
•

Bežné výdavky mesta – navrhuje sa zvýšenie o 72 849 eur.

•

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou- navrhuje sa zvýšenie o 38 970 eur.

•

Kapitálové výdavky – navrhuje sa zvýšenie o 39 700 eur.

•

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou- bez navrhovanej zmeny

•

Výdavkové finančné operácie - bez navrhovanej zmeny.
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V príjmovej časti rozpočtu sú podľa môjho názoru navrhované zmeny reálne kopírujúce
potrebu aktualizácie príjmovej základne mestského rozpočtu. V predloženom návrhu,
v textovej aj tabuľkovej časti, sú podrobne prezentované navrhované zmeny v jednotlivých
rozpočtových položkách. V niektorých položkách príjmovej strany bežného rozpočtu ide
o zníženie príjmov rozpočtu, ale vo väčšine návrhov ide o úpravu navyšujúcu príjmy v danej
položke (položkách).
Znižovanie zaznamenávame v očakávaných príjmoch z dividend, ktoré mestu vypláca
Tepelné hospodárstvo a.s.. Celkovo ide o zníženie príjmov z dividend o 5 173 eur. Znižovanie
príjmov zaznamenávame ešte v dvoch položkách. Znižuje sa očakávaný príjem z dane za
predajné automaty o 40 eur a poplatky za znečistenie ovzdušia o 42 eur.
Objemovo významné navyšovanie príjmovej časti bežného rozpočtu sa navrhuje v položkách
dobropisy (navýšenie o 6 200 eur), refundácie (navýšenie o 3 955 eur), príjem z blokových
pokút uložených MsP (navýšenie o 1 800 eur). Najvýznamnejšou zmenou príjmov na strane
bežného rozpočtu je transfer na realizáciu projektu MPC vo výške 45 200 eur.
V kapitálovej zložke príjmovej časti sa navrhuje upraviť rozpočet v položkách- predaj
pozemkov (navýšenie o 2 362 eur) a príjem z predaja kapitálových aktív (z predaj bytov)
(navýšenie o 4 375 eur).
Nenavrhuje sa zmena príjmov u rozpočtových organizácií s vlastnou subjektivitou. Rovnako
bezo zmeny ostáva rozpočet príjmových finančných operácií.
Predkladaným návrhom sa navrhuje zvýšenie celkových rozpočtových príjmov z pôvodných
8 997 530 eur na 9 056 225 eur, t.j. o 58 695 eur.

Výdavková časť rozpočtu v časti bežných výdavkov mesta počíta s výrazným nárastom
výdavkov na energie a na vodné a stočné. Z predpokladaného nárastu bežných výdavkov
o 72 849 eur je plánované alokovať na položky energie a vodné stočné celkovo 52 300 eur.
Zvyšné navyšovanie bežných výdavkov zahŕňa napríklad nutnosť vrátenia finančných
prostriedkov po kontrole realizácie projektu (rekonštrukcia ZŠ ČSA) vo výške 12 713 eur.
Ďalej sa navrhuje zvýšenie výdavkov za účelom zlepšenia vybavenia sobášnej siene na MsU –
kúpa stoličiek 6 000 eur. Plánuje sa kúpa nových informačných vitrín – 6000 eur. Navrhované
je dofinancovanie v rozpočtových položkách kryjúcich výdavky na dotácie poskytnuté
z rozpočtu mesta. Navrhujú sa navýšiť výdavky v hodnote 5 000 eur súvisiace s nákupom
materiálu na odstránenie havarijného stavu MŠ Severná. Navrhuje sa ďalej zníženie výdavkov
položky 04.5.1 Cestná doprava/630 Tovary a služby/633006 Všeobecný materiál o 15 000
eur, ktoré budú presunuté do časti kapitálových výdavkov a následne budú ešte doplnené
sumou 5 000 eur. Ide o zmenu z dôvodu, že zábradlia pri cestných komunikáciách malo
(chcelo) mesto pôvodne zrealizovať cestou vlastných pracovníkov. Zmena nastáva v ambícii
zabezpečiť túto činnosť dodávateľsky.
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