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

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2022
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 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2022.
Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 3. zmeny rozpočtu na rok 2022,
ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 3.6.2022.
Návrh na 3. zmenu rozpočtu predpokladá zmenu v príjmovej aj výdavkovej časti. Ďalej
predpokladá zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu cestou príjmovej finančnej
operácie.
V príjmovej časti sa pristupuje k zapracovaniu reálnych príjmov do rozpočtu mesta. Navrhuje
sa zvýšenie bežných príjmov o 12 402 eur. Kapitálové príjmy ostávajú nezmenené.
Dôvodová správa položkovite opisuje aktualizáciu výdavkovej časti rozpočtu, v ktorej sa
navrhuje aktualizácia rozpočtu vzhľadom na meniace sa podmienky ako aj potreby mesta
a jeho organizácií. Za dominantnú tému v rámci rozpočtových úprav možno považovať
predovšetkým plánovanie navyšovaných výdavkov na energie o 110 466 eur. Dané
navyšovanie len nevyhnutne kopíruje očakávania a neistotu spočívajúcu v nestabilných
cenách dodávanej elektrickej energie.
V ostatných výdavkových položkách nezaznamenávame podstatné zmeny vytvárajúce
súčasné riziko pre verejné financie.
V rámci rozpočtu finančných operácií je plánované zapojiť do rozpočtu z rezervného fondu
sumu 210 000 eur na pokrytie kapitálových výdavkov, ktoré by mali pokryť realizáciu akcií:
Nepredvídané práce v rámci projektu. „Prestupné bývanie“

25 000 eur

Rekonštrukcia MsKS v Moldave nad Bodvou

10 000 eur

Spevnené plochy pri multifunkčnej hale
Rozšírenie kamerového systému
SPOLU

150 000 eur
25 000 eur
210 000 eur
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Rezervný fond mesta bude disponovať dostatočným zdrojom prostriedkov umožňujúcim
zapojiť predpokladanú sumu 210 000 eur až po tom, ako bude schválený záverečný účet
mesta za rok 2021. Záverečný účet predpokladá tvorbu rezervného fondu v sume 855 425,83
eur. Preto je potrebné najprv schváliť tvorbu rezervného fondu v roku 2022 z prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a až následne schvaľovať zapojenie prostriedkov
rezervného fondu cestou 3. zmeny rozpočtu.
Predkladaná navrhovaná zmena nespôsobí zmenu vo výsledku rozpočtového hospodárenia,
ktoré by ostalo aj po tejto zmene vyrovnané.

Táto správa je spracovaná na dvoch stranách A4.
V Moldave nad Bodvou, 3.6.2022

........................................................

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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