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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2018
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.
Správu s rovnakým označením (t.j. správu k navrhovanej 6. zmene rozpočtu) som predkladal
poslancom MsZ ako doplnkový podklad k prerokovaniu návrhu na zmenu rozpočtu, ktorý mal
byť predmetom rokovania MsZ dňa 29.10.2018. K prerokovaniu tohto bodu (6. zmena
rozpočtu) na rokovaní MsZ dňa 29.10.2018 nedošlo. Dňa 25.11.2018 mi bol zo strany MsÚ
doručený návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta v roku 2018, ktorý bol odlišný od pôvodného
návrhu na 6. zmenu (mal byť predmetom rokovania 29.10.2018). Z toho dôvodu som
spracoval novú správu k navrhovanej šiestej zmene, ktorú týmto poslancom MsZ predkladám.
Na piatok 30.11.2018 je zvolané ustanovujúce zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou.
V rámci navrhovaného programu sa má prerokovávať aj návrh na v poradí 6. zmenu rozpočtu
mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 6. zmeny rozpočtu na rok 2018,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 25. 11. 2018, 16:00 hod.
V predkladanom návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 je navrhované:
1. Na strane príjmov:
•

Bežné príjmy (mesta)- navrhuje sa zvýšenie o 96 000 eur.

•

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou - navrhuje sa zvýšenie o 4 803 eur.

•

Kapitálové príjmy – navrhuje sa zníženie o 184 686 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 zníženie o 20 543 eur.
Strana 1 z 5

•

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou- navrhuje sa zvýšenie o 75 573 eur.

•

Kapitálové výdavky mesta – navrhuje sa zníženie 131 770 eur.

•

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou- bez navrhovanej zmeny.

•

Výdavkové finančné operácie - bez navrhovanej zmeny.

V príjmovej časti rozpočtu predkladaný návrh počíta so znížením príjmov rozpočtu o 83 883
eur. Predpokladá sa zvýšenie príjmov v zložke bežných príjmov sprevádzané ale rozpočtovo
významným znižovaním predpokladaných kapitálových príjmov.
V rámci pozitívnej vyhliadky navyšovania bežných príjmov možno za najvýznamnejšie
v rámci návrhu na 6. zmenu rozpočtu na rok 2018 označiť navýšenie očakávaného výnosu
dane z príjmov poukazovaného územnej samospráve o 91 482 eur. Ďalej pozitívny vývoj
zaznamenávame v príjmoch z dividend. Kedy sa navrhuje zvýšenie príjmov o 20 684 eur na
celkovú sumu 31 684 eur. Celková suma príjmov z dividend je tvorená sumou 23 220 eur od
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zo sumy 8 464 eur, ktorú tvoria dividendy od
spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava nad Bodvou. Zvýšený bežný príjem o 12 700 eur
sa predikuje za prenájom mestských pozemkov. Zvýšený príjem o 6 000 eur sa očakáva
z prenájmu mestských bytov. Súčasne sa znižuje očakávaný výnos z poplatku za výherné
hracie prístroje o 13 000 eur, kompenzovaný zvýšením poplatkov uhrádzaných stavebnému
úradu o sumu 3 500 eur. Predkladaný návrh uvažuje so znížením príjmov o 25 200 eur za
služby spojené s nájmom priestorov na poliklinike (príjmy na pokrývanie úhrady služieb –
voda, elektrická energia a pod.). V kategórii iných nedaňových príjmov sa predpokladá
navýšenie ostatných príjmov o 11 900 eur V rozpočtovej položke granty a transfery (tuzemské
bežné granty a transfery, transfery v rámci verejnej správy) sa predpokladá zníženie príjmov
o 12 384 eur. Navrhovaná úprava príjmovej časti rozpočtu predpokladá nárast bežných
príjmov o 96 000 eur.
V kapitálovej zložke príjmovej časti sa navrhuje upraviť rozpočet v položkách nedaňových
príjmov. Konkrétne v položkách- predaj pozemkov a to navýšením očakávaných príjmov z
predaja pozemkov o 4 607 eur. Významným kapitálovým príjmom je aj úhrada časti záväzku
vyplývajúceho zo zámennej zmluvy medzi mestom a organizáciou Csemadok, v sume 52 145
eur a príjem z predaja bytu na ul. Rožňavskej 24 v sume 17 400 eur (príjem z predaja
kapitálových aktív celkovo 69 545 eur).
V položke granty a transfery sa rovnako navrhuje viacero úprav. Tým, že zmluvne došlo k
predĺženiu doby trvania projektu „Rozšírenie kapacity MŠ V“ bude to mať dopad na rozpočet
mesta spôsobom, že žiadosť o refundáciu nákladov na realizáciu projektu bude mestom
podaná na koordinačný orgán v roku 2019. Preto táto refundácia sa stane príjmom rozpočtu
mesta až v nasledujúcom roku 2019. Preto sa pristupuje k zníženiu očakávaných príjmov
v rámci poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2018 o sumu 93 387 eur.
Zároveň neúspech projektového zámeru za účelom získania externých finančných
prostriedkov na kúpu elektromobilu, zakladá opodstatnenú úpravu rozpočtu spočívajúcu v
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znížení očakávaných kapitálových príjmov v mestskom rozpočte o 30 000 eur.
Nezanedbateľným z pohľadu rozpočtu sa javí aj zníženie očakávaných kapitálových príjmov
o sumu 135 451 eur, ktorých získanie bolo očakávané z externých zdrojov prostredníctvom
projektového financovania (projekt obstarávania kompostérov za účelom znižovania
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu). V rámci projektových fáz došlo
k negatívnemu vyjadreniu koordinujúceho orgánu k výsledkom verejného obstarávania, ktoré
mesto uskutočnilo a preto sa dá dôvodne očakávať, že mesto nenávratný finančný príspevok
v roku 2018 ako príjem do rozpočtu nezíska.
Predkladaná zmena rozpočtu vykazuje zníženie kapitálových príjmov mesta o 184 686 eur.
V rámci predkladanej zmeny sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov u rozpočtových
organizácií s vlastnou právnou subjektivitou o sumu 4 803 eur.
Bezo zmeny ostáva rozpočet príjmových finančných operácií.
Predkladaným návrhom na 6. zmenu rozpočtu sa navrhuje zníženie celkových rozpočtových
príjmov z pôvodných 10 972 974 eur na 10 889 091 eur, t.j. zníženie príjmov o 83 883 eur.

Výdavková časť rozpočtu predpokladá zmeny v časti bežných výdavkov mesta a aj v časti
kapitálových výdavkov.
Dôvodová správa k predloženému materiálu prezentuje podrobný opis položiek, ktoré sa
navrhujú rozpočtovým opatrením upraviť. Navrhované zmeny sú súčasne vyznačené aj
v tabuľkovej časti materiálu. V predložených početných zmenách rozpočtu bežných výdavkov
nezaznamenávam zmeny vo výdavkoch majúcich zásadný dopad na hospodárenie mesta. Ide
o zmeny zväčša kopírujúce priebežné potreby financovania nákladov bežnej spotreby.
Zaznamenať možno tak znižovanie výdavkov v jednotlivých položkách a aj ich zvyšovanie, či
presuny medzi položkami. Vybrané úpravy (predovšetkým zníženie bežných výdavkov)
bezprostredne kopírujú trend v príjmovej časti rozpočtu, kde tiež došlo k úpravám
(predovšetkým k zníženiu príjmov) – napr. výdavky v rámci inštitútu osobitného príjemcu
(prídavky na deti, dávka v hmotnej núdzi). Ako inovatívny prvok vnímam výdavky na
prenájom mobilnej ľadovej plochy v sume 21 000 eur. Komplexne návrh predpokladá
zníženie bežných výdavkov mesta o 20 543 eur.
V kapitálovej zložke rozpočtových výdavkov sa navrhuje ich navýšenie vo viacerých
položkách. Ide o nákup mraziacej technológie pre potreby domu smútku v sume 1 900 eur
a kotla v hodnote 2 500 eur pre potreby technických služieb. Ďalší návrh zvýšenia
kapitálových výdavkov súvisí s realizáciou osadenia nových pevných bodov verejného
osvetlenia v meste v celkovej výške 13 800 eur. Tretím zvýšením kapitálových výdavkov je
návrh na zakúpenie telefónnej ústredne do budovy polikliniky v hodnote 6 000 eur.
Predkladateľ navrhuje aj investíciu v hodnote 10 000 eur do areálu bývalého KVISTu
spočívajúcu vo vybudovaní pripojovacieho plynovodu v spojení s uskutočnením stavebných
prác na vybudovanie skrine merania DRZ. Posledná aktivita investičného charakteru, ktorej
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realizácia je podkladom predloženej úpravy (navýšenia) kapitálových výdavkov o sumu
10 500 eur je dofinancovanie rekonštrukcie budovy ZUŠ v Moldave nad Bodvou.
Predkladateľ odôvodňuje potrebu dofinancovania tejto akcie tým, že v procese rekonštrukcie
budovy došlo pri odkrytí strešných konštrukcií k zisteniam potreby rozsiahlejších úprav ako
boli prvotne plánované. V kapitálovej časti výdavkov dochádza zrkadlovo vo vzťahu
k zníženiu kapitálových príjmov aj k zníženiu predpokladaných kapitálových výdavkov
súvisiacich s neúspešnou snahou získať externé financovanie aktivít (elektromobil – zníženie
výdavkov o 33 890 eur, neúspešné aktivity v rámci projektu obstarania kompostérov –
zníženie kapitálových výdavkov o 142 580 eur).
V návrhu sa predpokladá zníženie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta o 131 770 eur.
Navrhuje sa aj navýšenie bežných výdavkov RO s právnou subjektivitou v celkovej výške 75
573 eur. Ide o sumu, o ktorú by sa mali navýšiť výdavky pre vybrané rozpočtové organizácie
(školy, ZUŠ, CVrČek) na základe počtu žiakov k 15.9.2018 a na základe osobitných žiadosti
RO na dofinancovanie individuálnych potrieb.
Predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu sa prezentuje zníženie celkových rozpočtových
výdavkov z pôvodných 10 939 374 eur na 10 862 634 eur, t.j. zníženie o 76 740 eur.
Predložený návrh nepredpokladá zmeny v rámci výdavkových finančných operácií.
Tabuľka č. 1- Rozpočet mesta s navrhovanou 6. zmenou v roku 2018 - hospodársky výsledok
Schválený
rozpočet
2018
9 566 124

Rozpočet
po poslednej
schválenej zmene
9 718 082

Návrh na 6.
zmenu
rozpočtu
100 803

Rozpočet po
navrhovaných
zmenách
9 818 885

9 048 523

9 294 778

55 030

9 349 808

HV Bežného rozpočtu

517 601

423 304

45 773

469 077

Kapitálové príjmy

466 758

666 017

-184 686

481 331

Kapitálové výdavky

660 963

1 475 428

-131 770

1 343 658

-194 205

-809 411

-52 916

-862 327

35 000

588 875

0

588 875

152 035

169 168

0

169 168

-117 035

419 707

0

419 707

Hospodárenie podľa ESA 95

323 396

-386 107

-7 143

-393 250

HOSPODÁRENIE
CELKOM

206 361

33 600

-7 143

26 457

Rozpočet mesta Moldava nad
Bodvou (v eur)
Bežné príjmy
Bežné výdavky

HV Kapitálového rozpočtu
Finančné príjmové operácie
Finančné výdavkové operácie
HV Finančných operácií
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Navrhovaná úprava rozpočtu by mala za následok zmenu vo výsledku hospodárenia mesta
takým spôsobom, že by sa znížil prebytok rozpočtového hospodárenia o 7 143 eur
z pôvodných 33 600 eur na 26 457 eur.

Táto správa je spracovaná na piatich stranách A4.
V Moldave nad Bodvou, 26.11.2018
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