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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 13. 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 13. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu na 13. zmenu rozpočtu na rok
2019, ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený k dátumu 4.9.2019.
V návrhu na 13. zmenu rozpočtu sa predpokladá zvyšovanie aj príjmovej aj výdavkovej časti
rozpočtu mesta. Rozpočet finančných operácií ostáva nezmenený.
V navyšovaní príjmovej časti zohráva kľúčovú úlohu navyšovanie podielu dane z príjmov
poukázaných obecnej samospráve, kedy sa odhaduje, že tento druh príjmov by sa mal zvýšiť
o 100 000 eur. Spoločne s ďalšími navyšovanými položkami v rámci daňových príjmov
(2 047 eur) ako aj s navýšením v rámci nedaňových príjmov o 8100 eur a grantov a transferov
o 20 137 eur sa navýšia bežné rozpočtové príjmy o 130 284 eur. Kapitálová zložka príjmovej
časti predpokladá nárast o 30 550 eur, ktoré budú mestu poukázané v rámci transferu zo
štátneho rozpočtu a budú účelovo viazané na nákup autobusu.
Navrhovaná 13. zmena predikuje celkové zvýšenie rozpočtových príjmov o 160 834 eur na
sumu 11 196 295 eur.
Vo výdavkovej časti zaznamenávame úpravy reagujúce na vývoj potrieb v činnostiach mesta
i príspevkovej organizácie MsKS. Navrhované rozpočtové zmeny, ktoré sú podrobne opísané
v dôvodovej správe k predkladanému návrhu, smerujú k zvýšeniu bežných výdavkov mesta
o 45 923 eur a kapitálových výdavkov o 41 150 eur.
Celkovo sa rozpočtové výdavky zvýšia o 87 073 eur na sumu 11 112 686 eur.
V plánovaní zmien v príjmovej a výdavkovej zložke rozpočtu nezaznamenávam také zmeny,
ktoré by zvyšovali riziko vyváženosti finančného hospodárenia mesta. Predložený návrh
generuje zvýšenie prebytku hospodárenia o 73 761 eur na celkovú úroveň 83 609 eur.
Táto správa je spracovaná na jednej strane.
V Moldave nad Bodvou, 6.9.2019

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 140/2019
Bod č. 11 Návrh na 13. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 13
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019 zo dňa 23. augusta 2019 a Rozpočtové opatrenie
primátora mesta č. 5/2019 zo dňa 3. septembra 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 znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2019
zo dňa 14. februára 2019
 schvaľuje
13. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 13 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) 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 :
10 431 077 EUR
Bežné výdavky :
9 839 326 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
604 214 EUR
z toho rozpočt. organizácie: 4 653 316 EUR
Kapitálové príjmy :
124 823 EUR
Kapitálové výdavky :
1 126 517 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
640 395 EUR Finančné výdavkové oper.
170 343 EUR
Príjmy celkom
11 196 295 EUR
Výdavky celkom
11 136 186 EUR


berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 13. 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 23. 09. 2019

