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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 8. 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 8. zmenu rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 8. zmeny rozpočtu na rok 2020,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 17.8.2020.
Návrh na 8. zmenu mestského rozpočtu vychádza z potrieb jeho aktualizácie vzhľadom na
meniace sa okolnosti súvisiace jednak s pandemickou situáciou COVIS-19 ale aj v súvislosti
s ďalšími zmenami vo financovaní potrieb mesta či realizácii projektov.
V predloženom dokumente sa predpokladá nárast príjmovej časti rozpočtu. V rámci bežných
príjmov sa predpokladá nárast o 68 519 eur (najmä zvýšená prognóza štátu pre poukázanie
dane z príjmov FO v prospech mesta), kapitálové príjmy by mali rásť o 105 021 eur (transfery
zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v školách). Dôvody nárastu príjmov sú
detailnejšie opísané v dôvodovej správe k návrhu.
V rámci kapitálových príjmov pristupuje predkladateľ k zníženiu pôvodne plánovaných
kapitálových príjmov za príjem z predaja kapitálových aktív o sumu 24 288 eur. Ide
o pohľadávku po splatnosti, ktorú mesto eviduje voči organizácii Csemadok. Pohľadávka
plynie z dohody zmluvných strán stanovenej v zámennej zmluve z roku 2010. Aj keď
rozpočet má byť zostavovaný realisticky, treba pripomenúť povinnosť mesta dbať na ochranu
svojho majetku majetkových práv. A teda existuje povinnosť samosprávy vynaložiť
maximálne úsilie na získanie dlžnej sumy od dlžníka a tým zabezpečiť príjem do mestského
rozpočtu. Záväzok dlžníka je zabezpečený záložným právom v prospech mesta, čo dáva
mestu ako veriteľovi k dispozícii silný nástroj na vymoženie svojej pohľadávky a tým
následne možné rozpočtovanie reálneho príjmu do mestského rozpočtu.
Vo výdavkovej časti predloženého materiálu sú opísané položky rozpočtu, ktorých úprava sa
navrhuje na možné realistické financovanie potrieb mesta. V navrhovaných zmenách
nezaznamenávam nejasnosti, ktoré by mohli byť rizikom pre finančné riadenie mesta.
Bežné výdavky by mali vzrásť o 54 344 eur, kapitálové výdavky o 165 800 eur.
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Predložený návrh predpokladá zmeny v rámci príjmových finančných operácií, kde
predpokladá zapojenie sumy 15 000 eur do rozpočtu mesta a to z mimorozpočtového „Fondu
prevádzky údržby a opráv“ na realizáciu výmeny elektronických vrátnikov v bytových
domoch, v ktorých sa nachádzajú nájomné mestské byty, ktorých výstavba bola financovaná
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Výdavkové finančné operácie ostávajú bezo zmien.
Tabuľka č. 1- Rozpočet mesta s navrhovanou 8. 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
10 725 761

Návrh na 8.
zmenu
rozpočtu
68 519

Rozpočet po
navrhovanej
zmene
10 794 280

10 590 827

10 322 453

54 344

10 376 797

HV Bežného rozpočtu

418 763

403 308

14 175

417 483

Kapitálové príjmy

284 188

329 516

105 021

434 537

2 255 750

2 945 023

165 800

3 110 823

HV Kapitálového rozpočtu

-1 971 562

-2 615 507

-60 779

-2 676 286

Finančné príjmové operácie

1 903 263

2 616 904

15 000

2 631 904

321 727

365 384

0

365 384

1 581 536

2 251 520

15 000

2 266 520

-1 552 799

-2 212 199

-46 604

-2 258 803

28 737

39 321

-31 604

7 717

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 znížil prebytok rozpočtového hospodárenia o 31 604 eur
z pôvodných 39 321 eur na 7 717 eur.
Táto správa je spracovaná na dvoch stranách A4.
V Moldave nad Bodvou, 18.8.2020
........................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 287/2020
Bod č. 10 Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 8/2020
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 8 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:
10 794 280 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
607 809 EUR
Kapitálové príjmy:
434 537 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 2 631 904 EUR
Príjmy celkom
13 860 721 EUR

Bežné výdavky:
10 376 797 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 298 953 EUR
Kapitálové výdavky:
3 110 823 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné výdavkové oper.: 365 384 EUR
Výdavky celkom
13 853 004 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu na 8. 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 28. 08. 2020

