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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 13. 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 13. zmenu rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 13. zmeny rozpočtu na rok 2020,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 2.12.2020.
Predložený návrh na zmenu rozpočtu mesta reaguje na potreby aktualizácie rozpočtovania
mestských financií najmä v súvislosti so zmenami výšky grantov a transferov poukazovaných
mestu, zmenami výdavkov rozpočtových organizácií a s racionalizáciou ďalších príjmov a
výdavkov predovšetkým v kontexte blížiaceho sa konca rozpočtového roka.
Dôvodová správa poskytuje opis navrhovaných zmien týkajúcich sa jednotlivých položiek.
V rámci týchto položiek nezaznamenávam také zmeny, ktoré by sa javili ako ťažko
odôvodniteľné, resp. také, ktoré by indikovali zvýšené riziko pre financovanie potrieb
dôležitých pre činnosť mesta a fungovanie jeho organizácií.
V príjmovej časti rozpočtu sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 161 375 eur. Z toho
daňové príjmy o 1000 eur, nedaňové príjmy o 11 831 eur a granty a transfery o 148 544 eur.
Kapitálové príjmy sa navrhuje zvýšiť o 276 eur.
Významným je znižovanie príjmov rozpočtových organizácií o 193 671 eur spočívajúce
predovšetkým v znižovaní príjmov za školné, stravné a s tým spojené režijné náklady
v školách zapríčinené obmedzenými možnosťami počas pandémie koronavírusu.
Výdavková časť rozpočtu predpokladá nárast bežných výdavkov o 3 589 eur. Nárast
kapitálových výdavkov o 10 000 eur (zahŕňajúc zníženie výdavkov o 18 000 eur na nákup
cestnej váhy, navýšenie o 1000 eur na nákup automobilu, zvýšenie výdavkov o 27 000 eur na
dofinancovanie rekonštrukcie budovy MsKS).
V rámci rozpočtu finančných operácií sa navrhuje v príjmovej časti administratívny presun
medzi rozpočtovými položkami v súvislosti s prijatým úverom od Ministerstva financií SR
v hodnote 258 000 eur pre zabezpečenie správnosti rozpočtovania tohto príjmu v rámci
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štruktúry rozpočtu mesta. Výdavkové finančné operácie sa navrhuje znížiť o 14 718 eur preto,
že prostriedky vyhradené na splácanie prijatého úveru (na kúpu budovy na ul. Budulovskej –
budova bývalej STS) nebudú využité v roku 2020, keďže splácanie úveru začalo v priebehu
roku neskôr, ako bolo plánované.

Tabuľka č. 1- Rozpočet mesta s navrhovanou 13. zmenou v roku 2020 - hospodársky výsledok
Rozpočet mesta Moldava nad
Bodvou
(v eur)
Bežné príjmy

Schválený
rozpočet
2020
11 009 590

Rozpočet po
poslednej
zmene
11 266 158

Návrh na 13.
zmenu
rozpočtu
-32 295

Rozpočet po
navrhovanej
zmene
11 233 863

10 590 827

11 016 050

-83 498

10 932 552

HV Bežného rozpočtu

418 763

250 108

51 203

301 311

Kapitálové príjmy

284 188

334 537

276

334 813

2 255 750

2 587 873

12 500

2 600 373

HV Kapitálového rozpočtu

-1 971 562

-2 253 336

-12 224

-2 265 560

Finančné príjmové operácie

1 903 263

2 426 193

0

2 426 193

321 727

365 384

-14 718

350 666

1 581 536

2 060 809

14 718

2 075 527

-1 552 799

-2 003 228

38 979

-1 964 249

28 737

57 581

53 697

111 278

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné výdavkové operácie
HV Finančných operácií
Hospodárenie podľa ESA 95
HOSPODÁRENIE
C E L K OM

Navrhovaná úprava rozpočtu by mala za následok zmenu vo výsledku hospodárenia mesta
takým spôsobom, že by sa zvýšil prebytok rozpočtového hospodárenia o 53 697 eur
z pôvodných 57 581 eur na 111 278 eur.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách A4.
V Moldave nad Bodvou, 4.12.2020
........................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 345/2020
Bod č. 8 Návrh na 13. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 13

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

13. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 13 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. 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:
11 233 863 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
414 139 EUR
Kapitálové príjmy:
334 813 EUR
z toho rozpočt. ogranizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 2 426 193 EUR
Príjmy celkom
13 994 869 EUR


Bežné výdavky:
10 930 252 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 547 230 EUR
Kapitálové výdavky:
2 600 373 EUR
z toho rozpočt. organizácie
2 500 EUR
Finančné výdavkové oper. 350 666 EUR
Výdavky celkom
13 881 291 EUR

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 13. 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 15. 12. 2020

