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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 10. 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 10. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu na 10. zmenu rozpočtu na rok
2019, ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený k dátumu 3.7.2019.
V návrhu na 10. zmenu rozpočtu sa počíta so zapojením prostriedkov z rezervného fondu
mesta vo výške 30 000 eur do rozpočtu mesta cestou príjmovej finančnej operácie. O rovnakú
sumu (30 000 eur) sa navrhuje zvýšenie kapitálových výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu,
z ktorých majú byť financované nasledovné akcie:
Názov akcie
Projektová dokumentácia – Multifunkčná športová hala

Predpokladané
náklady (eur)
30 000

SPOLU

30 000

Z formálneho hľadiska ide v predloženom návrhu o správny spôsob zapojenia prostriedkov
mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu mesta.
Rozpočtovaná akcia je predkladateľom charakterizovaná ako kapitálový výdavok. Jej
charakter, ako aj predpokladaná výška nákladov na jej realizáciu to potvrdzujú.
Prostriedky rezervného fondu možno použiť na kapitálové výdavky mesta. Účelové použitie
prostriedkov je opísané dôvodovej správe k predkladanému návrhu zmeny rozpočtu.
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
10. zmenu rozpočtu na rok 2019.
V rámci verejných financií mesta bude mať navrhovaná zmena dopad na objem prostriedkov
rezervného fondu, ktorý sa zníži v prípade uskutočnenia 10. zmeny rozpočtu o 30 000 eur.
Výška prostriedkov rezervného fondu mesta (počiatočný stav k 1.1.2019 a tvorba fondu
z prebytku hospodárenia mesta za rok 2018) je celkovo 725 963,12 eur.
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V zmysle uznesení MsZ č.53/2019, č. 76/2019 a č. 101/2019 je potrebné počítať so zapojením
prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta vo výške 489 020 eur.
Znamená to, že disponibilné zdroje rezervného fondu k 3.7.2019 predstavujú sumu
236 943,12 eur.
V rezervnom fonde mesta sa ku dňu 3.7.2019 nachádza dostatočný objem disponibilných
finančných prostriedkov na zapojenie sumy 30 000 eur do rozpočtu mesta cestou príjmovej
finančnej operácie.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách.

V Moldave nad Bodvou, 3.7.2019
.......................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 122/2019
Bod č. 3 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 vo výške
30 000 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity:
a) Projektová dokumentácia – Multifunkčná športová hala ........................ 30 000,00 €
 schvaľuje
10. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 10 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 :
10 300 793 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
604 214 EUR
Kapitálové príjmy :
94 273 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
640 395 EUR
Príjmy celkom
11 035 461 EUR

Bežné výdavky :
9 794 900 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 4 653 316 EUR
Kapitálové výdavky :
1 060 370 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
11 025 613 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 10. 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 10. 07. 2019

