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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. 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 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 4. zmeny rozpočtu na rok 2020,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 5.5.2020.
Predložený návrh reaguje sčasti na situáciu spôsobenú koronavírusom, kedy je potrebné
optimalizovať hospodárenie mesta a byť pripravení na potenciálny výpadok príjmov na
podielových, resp. aj miestnych daniach. Snahou predloženého materiálu je môjho pohľadu
pokryť už rozpočtované kapitálové výdavky z mimorozpočtových prostriedkov, presnejšie
z prostriedkov rezervného fondu. A tým zároveň uvoľniť časť už rozpočtovaných
prostriedkov na vytvorenie prebytku hospodárenia. Tento prebytok potom môže slúžiť na
korigovanie a vykrývanie prípadných príjmových výpadkov v mestskom rozpočte.
V návrhu na 4. zmenu rozpočtu sa počíta so zapojením prostriedkov z rezervného fondu mesta
vo výške 126 637 eur do rozpočtu mesta cestou príjmovej finančnej operácie. Výdavková
časť rozpočtu sa neupravuje, čím sa o celú sumu 126 637 eur navrhuje zvýšiť prebytok
hospodárenia.
Názov akcie
Nákup záložného zdroja za účelom archivácie dát
Parný čistič
Kofinancovanie nákupu autobusu
Nákup pozemkov v Budulove
Projektové dokumentácie
Kofinancovanie projektu – Trhovisko (kapitálové výdavky na
realizáciu stavby)
Rekonštrukcia objektu na ul. Hviezdoslavova (18 b.j) Rekonštrukcia DD – havarijný stav
Výstavba nového chodníka na cintoríne
SPOLU

Predpokladané
náklady (eur)
2 000
7 050
8 000
15 600
27 000
10 000
26 987
11 000
19 000
126 637
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Z formálneho hľadiska ide v predloženom návrhu o správny spôsob zapojenia prostriedkov
mimorozpočtových peňažných fondov do rozpočtu mesta.
Rozpočtované akcie sú predkladateľom charakterizované ako kapitálové výdavky. Ich
charakter, ako aj ich rozpočtové zatriedenie ako kapitálových výdavkov to potvrdzuje. Aj keď
v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
„obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na
základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky
rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa
nepovažuje za porušenie osobitného predpisu“. T.j. v súčasnej osobitej situácii je možné
prostriedky rezervného fondu použiť nielen na úhradu kapitálových výdavkov.
Navrhovaná zmena v rozpočte bude mať dopad na výsledok rozpočtového hospodárenia
mesta spôsobom, že prebytok sa zvýši o sumu 126 637 eur.
V rámci verejných financií mesta bude mať navrhovaná zmena dopad na objem prostriedkov
rezervného fondu, ktorý sa zníži v prípade uskutočnenia 4. zmeny rozpočtu o 126 637 eur.
Ku dňu 7.5.2020 predstavujú zdroje rezervného fondu, ktoré ešte neboli do rozpočtu mesta
cestou uznesenia MsZ zapojené sumu 132 634,83 eur. Po zapojení sumy 126 637 eur by
ostala v rezervnom fonde suma 5997,83 eur. Rezervný fond bude dopĺňaný z prebytku
z hospodárenia za rok 2019, ktorý bol na úrovni 442 325,07 eur.
V rezervnom fonde mesta sa ku dňu 7.5.2020 nachádza dostatočný objem finančných
prostriedkov na zapojenie sumy 126 637 eur do rozpočtu mesta.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách.

V Moldave nad Bodvou, 7.5.2020
.......................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 242/2020
Bod č. 8 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldva nad Bodvou
na rok 2020
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
126 637 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
a) Nákup záložného zdroja ....................................................................................... 2 000,00 €
b) Parný čistič ........................................................................................................... 7 050,00 €
c) Kofinancovanie nákupu autobusu ........................................................................ 8 000,00 €
d) Nákup pozemkov ............................................................................................... 15 600,00 €
e) Projektové dokumentácie ................................................................................... 27 000,00 €
f) Kofinancovanie projektu - Trhovisko ................................................................ 10 000,00 €
g) Rekonštrukcia objektu na ul. Hviezdoslavova (18 b.j) ...................................... 26 987,00 €
h) Rekonštrukcia DD – havarijný stav ................................................................... 11 000,00 €
i) Realizácia nového chodníka na cintoríne ........................................................... 19 000,00 €
 schvaľuje
4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 4 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:
11 038 928 EUR
Bežné výdavky:
10 679 616 EUR
z toho rozpočt. organizácie: 607 809 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 332 462 EUR
Kapitálové príjmy :
329 040 EUR
Kapitálové výdavky :
2 811 623 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 2 609 373 EUR
Finančné výdavkové oper. 357 853 EUR
Príjmy celkom
13 977 341 EUR Výdavky celkom
13 849 092 EUR
 berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra k návrhu na 4. 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 20. 05. 2020

