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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2020
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 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2020,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený k dátumu 20.1.2020.
V návrhu na 1. zmenu rozpočtu sa počíta so zapojením prostriedkov z rezervného fondu mesta
vo výške 158 300 eur do rozpočtu mesta cestou príjmovej finančnej operácie. O rovnakú
sumu (158 300 eur) sa navrhuje zvýšenie kapitálových výdavkov vo výdavkovej časti
rozpočtu. Z týchto prostriedkov majú byť financované nové investičné akcie, resp. má sa
zabezpečiť rozpočtové krytie tých akcií, ktorých financovanie bolo schválené z prostriedkov
rezervného fondu v roku 2019 avšak ich realizácia nebola ukončená v roku 2019. Ide o akcie:
Názov akcie
Rekonštrukcia športového areálu
„Pod kopcom“
Sadové úpravy a realizácia verejného
osvetlenia – Parkovisko Poliklinika
Realizácia spevnenej plochy – ul.
Budulovská
Rekonštrukcia MŠ na ul. Severná

Predpokladané Poznámka
náklady (eur)
14 500
Dokončenie aktivity z roku 2019
18 000
7 000

Dokončenie aktivity z roku 2019

34 000

Dokončenie aktivity z roku 2019
vo výške 25 000 eur + nové
investície 9 000 eur

Rekonštrukcia objektu K5 – II. etapa
Osadenie ochrannej bariéry na
kontajnery na komunálny odpad
Rekonštrukcia oplotenia mestského
úradu

59 000
4 800

SPOLU

158 300

21 000

Dokončenie aktivity z roku 2019

Z formálneho hľadiska ide v predloženom návrhu o správny spôsob zapojenia prostriedkov
mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu mesta.
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Prostriedky rezervného fondu možno použiť na kapitálové výdavky mesta. Účelové použitie
prostriedkov je opísané v dôvodovej správe k predkladanému návrhu zmeny rozpočtu.
Rozpočtované akcie sú predkladateľom charakterizované ako kapitálové výdavky. Ich
charakter, ako aj predpokladaná výška nákladov na ich realizáciu to potvrdzujú.
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
1. zmenu rozpočtu na rok 2020.
V rámci verejných financií mesta bude mať navrhovaná zmena dopad na objem prostriedkov
rezervného fondu, ktorý sa zníži v prípade uskutočnenia 1. zmeny rozpočtu o 158 300 eur.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách.

V Moldave nad Bodvou, 24.1.2020
.......................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 214/2020
Bod č. 9 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
na rok 2020 a 1. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 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 2020 vo výške
158 300 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
a) Rekonštrukcia športového areálu pod kopcom ................................................ 14 500,00 €
b) Sadové úpravy a realizácia verejného osvetlenia – Parkovisko Poliklinika .... 18,000,00 €
c) Realizácia spevnenej plochy – ul. Budulovská .................................................. 7 000,00 €
d) Rekonštrukcia MŠ na ul. Severná .................................................................... 34 000,00 €
e) Rekonštrukcia objektu K5 – II. etapa .............................................................. 59 000,00 €
f) Osadenie klietky na komunálny odpad .............................................................. 4 800,00 €
g) Rekonštrukcia oplotenia Mestského úradu ...................................................... 21 000,00 €
 schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 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 :
11 009 590 EUR
Bežné výdavky :
10 590 827 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
607 809 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 307 229 EUR
Kapitálové príjmy :
284 188 EUR
Kapitálové výdavky :
2 414 050 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 2 061 563 EUR
Finančné výdavkové oper.
321 727 EUR
Príjmy celkom
13 355 341 EUR Výdavky celkom
13 326 604 EUR
 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2020.
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 31. 01. 2020

