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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 18. 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 18. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu na 18. zmenu rozpočtu na rok
2019, ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 22.11.2019
o 14,45 hod..
Navrhovaná 18. zmena rozpočtu prináša tri zmeny.
Prvou je navýšenie príjmovej časti rozpočtu v položke „Dane z príjmu fyzických osôb
poukázaný územnej samospráve“ o 20 000 eur. ide o predikovaný výnos, ktorý bude
Ministerstvom financií SR poukázaný mestu. Druhou zmenou je navýšenie príjmov mesta
v časti „granty a transfery“ o 104 270 eur. Ide o sumu nenávratného príspevku, ktorý získalo
mesto z Envirofondu na realizáciu projektu rekonštrukcie MŠ Krátka.
Vo výdavkovej časti sa navrhuje do rozpočtu zapracovať navýšenie kapitálových výdavkov
o 125 564 eur na rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl. Ide o zahrnutie výdavkov na
realizáciu projektu MŠ Krátka (dotácia, vlastné zdroje zahrňujúce spolufinancovanie projektu
a identifikované neoprávnené výdavky v projekte) a zabezpečenie dostatočného objemu
rozpočtových prostriedkov na opravu na MŠ Severná.
Predložený návrh generuje zníženie prebytku hospodárenia mesta o 1 294 eur. Z pôvodných
13 628 eur na 12 334 eur.
Táto správa je spracovaná na jednej strane.

V Moldave nad Bodvou, 27.11.2019
.........................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 188/2019
Bod č. 6 Návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 18
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:


schvaľuje

18. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 18 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. a písm. c) 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 :
10 869 678 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
632 024 EUR
Kapitálové príjmy :
229 093 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
770 395 EUR
Príjmy celkom
11 869 166 EUR


Bežné výdavky :
10 266 043 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 119 226 EUR
Kapitálové výdavky :
1 430 796 EUR
z toho rozpočt. organizácie
2 900 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
11 867 182 EUR

schvaľuje

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Zachraňujeme životy n. o. v sume 6 166 EUR


berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 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 11. 12. 2019

