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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 11. 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 11. zmenu rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 11. zmeny rozpočtu na rok 2020,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený osobne na rokovaní MsR k dátumu 24.9.2020.
V návrhu na 11. zmenu rozpočtu sa počíta so zapojením finančných prostriedkov
poskytnutých z návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR (258 000 eur)
cestou príjmovej finančnej operácie. Ich využitie je zapracované vo výdavkovej časti rozpočtu
na krytie akcií: 19 000 Eur na opravu cesty na ul. Sv. Rócha, 25 000 Eur na vybudovanie
bezbariérovej rampy na ul. Školská, 155 000 eur na rekonštrukciu cesty s odvodnením
na ul. SNP, 59 000 eur na rekonštrukciu haly K5.
V rozpočte bolo pôvodne plánované sumu 59 000 eur, určenú na rekonštrukciu haly K5,
financovať z prostriedkov rezervného fondu (uznesenie MsZ 214/2020). Keďže prostriedky
v tejto sume boli dodatočne zabezpečené z návratných zdrojov financovania, nebudú musieť
byť čerpané z rezervného fondu. Uznesením č. 214/2020 boli ale prostriedky rezervného
fondu príjmovou finančnou operáciou do rozpočtu mesta už zapojené. Predkladateľ prináša
návrh, aby boli prostriedky v sume 59 000 eur využité spôsobom, že suma 33 500 eur bude
použitá na iné/ďalšie akcie, ktoré v návrhu predkladateľ definuje (vybudovanie plota na ul.
Debraďská v sume 24 000 eur a rekonštrukcia bufetu v športovom areáli pod kopcom v sume
9 000 eur). O zvyšných 25 500 eur budú znížené v rozpočte príjmové finančné operácie, t.j.
25 500 eur ostane súčasťou rezervného fondu s možnosťou ich budúceho využitia.
V predloženom návrhu uznesenia poslanci zároveň berú na vedomie rozpočtové opatrenie
primátora č. 3/2020 zo dňa 23. septembra 2020, ktorým sa vykonala v poradí 10. zmena
v rozpočte mesta za účelom nákupu osobného automobilu v sume 35 500 eur.
Uskutočnenou 10. ako aj 11. zmenou rozpočtu mesta na rok 2020 nedochádza k zmene
výsledku rozpočtového hospodárenia mesta. To ostáva v roku 2020 zachované na úrovni
prebytku vo výške 7 717 eur. Na verejné financie mesta má, z dlhodobého pohľadu, dopad
zvýšenie dlhového zaťaženie mesta o sumu 258 000 eur (aj keď ide o úver s 0% úrokom).
Táto správa je spracovaná na jednej strane.
V Moldave nad Bodvou, 29.9.2020
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Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 328/2020
Bod č. 25 Návrh na 11. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 11
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
rozpočtové opatrenie primátora č. 3/2020 zo dňa 23. septembra 2020 rozpočtovým opatrením č.
10/2020
 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 použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 vo výške
33 500,00 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
a) vybudovanie plotu na ul. Debraďská ...................................................... 24 500,00 €
b) rekonštrukcia bufetu v športovom areáli pod kopcom .............................. 9 000,00 €
 schvaľuje
11. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.11 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:
10 794 280 EUR Bežné výdavky:
10 606 247 EUR
z toho rozpočt. organizácie: 607 809 EUR z toho rozpočt.organizácie: 5 298 953 EUR
Kapitálové príjmy:
434 537 EUR Kapitálové výdavky :
3 428 873 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 3 179 404 EUR Finančné výdavkové oper.: 365 384 EUR
14 400 504 EUR
Príjmy celkom
14 408 221 EUR Výdavky celkom
 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 11. 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 21. 10. 2020

