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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2019
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.
Hlavnému kontrolórovi bol predložený návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 6. zmeny rozpočtu na rok 2019,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený k dátumu 23.5.2019.
V návrhu na 6. zmenu rozpočtu sa počíta so zapojením prostriedkov plynúcich z návratných
zdrojov financovania – z tuzemského bankového úveru vo výške 78 287 eur do rozpočtu
mesta cestou príjmovej finančnej operácie. O rovnakú sumu (78 287 eur) sa navrhuje
zvýšenie kapitálových výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu, z ktorých má byť financovaná
akcia:
Názov akcie
Rekonštrukcia medziblokového priestoru na ul.
Krátka, Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov
SPOLU

Predpokladané
náklady (eur)
78 287 eur
78 287 eur

Z formálneho hľadiska ide v predloženom návrhu o správny spôsob zapojenia prostriedkov
bankových úverov do rozpočtu mesta.
Rozpočtovaná akcia je predkladateľom charakterizovaná ako kapitálový výdavok. Jej
charakter, ako aj predpokladaná výška nákladov na jej realizáciu to potvrdzujú.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2019 bolo schválené prijatie úveru vo výške
úverového rámca 1 331 000 eur. Uznesenie podpísal primátor mesta dňa 23.2.2019.
V rovnaký deň podpísal primátor aj uznesenie č. 56/2019, v ktorom zastupiteľstvo
konkretizuje použitie prostriedkov úverového rámca na dve aktivity. Prvou je rekonštrukcia
medziblokového priestoru na ul. Krátka, Bartalošova, ČSA a Nám. Budovateľov v hodnote
83 000 eur a druhou je vytvorenie 18 bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími
miestami na ul. Hviezdoslavova v sume 1 118 000,00 Eur.
Zmluva o úvere s dohodnutým úverovým rámcom v hodnote 1 331 000 eur medzi mestom
Moldava nad Bodvou a Slovenskou sporiteľňou a.s. bola podpísaná dňa 8.3.2019. Zverejnená
bola dňa 9.3.2019. Účinnosť nadobudla dňa 10.3.2019.
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Šiestou zmenou rozpočtu sa pristupuje k zapojeniu časti úverových prostriedkov do
mestského rozpočtu na prvú aktivitu (rekonštrukcia medziblokového priestoru na ul. Krátka,
Bartalošova, ČSA a Nám. Budovateľov). Vychádza sa zo sumy reálne očakávaných nákladov
na aktivitu. Táto suma je 78 287 eur, t.j. o 4 713 eur nižšia ako bola pôvodne očakávaná.
O ďalšom použití, resp. nepoužití nevyčerpaných prostriedkov úverového rámca je
kompetentné v budúcnosti rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.
Navrhovaná zmena v rozpočte nebude mať dopad na výsledok rozpočtového hospodárenia
mesta. To ostane nezmenené oproti stavu, ktorý tu bude v čase prerokovávania návrhu na
6. zmenu rozpočtu na rok 2019, keďže o rovnakú sumu (78 287 eur) sa navyšuje príjmová
i výdavková časť rozpočtu.
Zapojenie prostriedkov z návratných zdrojov financovania zvýši dlhové zaťaženie mesta
o sumu 78 287 eur.
Dohodnutý splátkový kalendár splácania úveru, ktorý tvorí prílohu č. 1 k úverovej zmluve, je
nastavený spôsobom začatia splácania vyčerpaných úverových prostriedkov so splatnosťou
prvej splátky ku dňu 31.1.2020.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách.

V Moldave nad Bodvou, 23.5.2019
.......................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 87/2019
Bod č. 3 Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
 berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2019 zo dňa 29. apríla 2019 v súlade s ustanovením § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo
dňa 14. februára 2019
 schvaľuje
6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu :
Bežné príjmy :
10 286 983 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
592 804 EUR
Kapitálové príjmy :
217 673 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
396 775 EUR
Príjmy celkom
10 901 431 EUR

Bežné výdavky :
9 781 899 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 4 634 465 EUR
Kapitálové výdavky :
943 268 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
10 895 510 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 2019
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých 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.
podpísané dňa 07. 06. 2019

