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

 

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu 

mesta na rok 2021 

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 2021. 

 

Predkladaná správa hlavného kontrolóra vychádza z návrhu 3. zmeny rozpočtu na rok 2021, 

ktorý bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronicky k dátumu 31.5.2021.  

Navrhuje sa zmena príjmovej aj výdavkovej časti mestského rozpočtu. Rovnako sa navrhuje 

aj zmena rozpočtu finančných operácií. 

Kladne hodnotíme návrh na zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu v položke daňových 

príjmov, presnejšie miestnej dane za využívanie verejného priestranstva, o 5 000 eur. Tieto 

prostriedky vzišli z aktivít mesta v oblasti vymáhania pohľadávok na tomto príjme, ktoré 

mesto eviduje za minulé roky. Bežné príjmy sa navrhuje zvýšiť celkovo o 5 542 eur. 

Kapitálové príjmy ostávajú nezmenené. 

V rozpočtovej časti bežných výdavkov zaznamenávame presuny v rámci viacerých 

rozpočtových položiek, ktoré reagujú na bežné potreby mesta. Zmeny nastali napríklad vo 

výdavkoch na stravné pre zamestnancov, kedy časť pracovníkov si po legislatívnej novele 

zvolila možnosť vyplácania hodnoty stravného cestou finančných prostriedkov, namiesto 

stravných poukážok. Ďalej sa v rámci bežných výdavkov navrhuje ich navýšenie na opravu 

a údržbu ciest v sume 46 342 eur. Z tejto sumy je 11 342 eur určených na opravy komunikácií 

v Budulove (získané presunmi finančných prostriedkov v rámci rozpočtu) a 35 000 eur na 
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úpravu komunikácií pri garážach pri poliklinike (z rezervného fondu). Významným je aj 

navýšenie bežných výdavkov o 17 500 eur na nákup materiálu na realizáciu stavebných úprav 

a rekonštrukcie v budove polikliniky. Prostriedky na úhradu bežných výdavkov v sume 

52 500 eur sa navrhujú do rozpočtu zapojiť príjmovou finančnou operáciou z rezervného 

fondu mesta. Možnosť použiť prostriedky rezervného fondu mesta na pokrytie bežných 

výdavkov je možné na základe zákonnej výnimky trvajúcej do konca roka 2021, ktorú 

priniesli zmeny v pravidlách rozpočtového hospodárenia samospráv v dôsledku pandemickej 

situácie (§ 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). 

Za bežných okolností sa prostriedky rezervného fondu môžu použiť na krytie kapitálových 

výdavkov. Na krytie bežných výdavkov možno za bežných okolností prostriedky rezervného 

fondu použiť len v rámci zákonných výnimiek (napr. odstránenie havarijného stavu majetku 

obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou).           

Celkovo sa navrhuje v rozpočte navýšiť bežné výdavky o 58 042 eur.  

Kapitálové výdavky počítajú s ich zvýšením o 59 000 eur. Suma 5 000 eur má byť použitá na 

dobudovanie prístrešku pri budove polikliniky. Výdavok vo výške 6 000 eur má pomôcť 

k dobudovaniu a rozšíreniu kamerového systému v meste pri moste “Dancka“ a na ul. Vodnej. 

Výdavky na cestnú váhu, určenú najmä na váženie cestných vozidiel, sa predpokladajú 

o 22 000 eur vyššie ako boli v rozpočte pôvodne plánované. Komplexné stavebné riešenie 

cestnej váhy by podľa predbežných zistení malo stáť namiesto pôvodných 18 000 eur celkovo 

40 000 eur. Kapitálové výdavky ďalej narastú o 26 000 eur aj z dôvodu potreby úhrady 

vzniknutých prác naviac pri obnove bytového domu na Hviezdoslavovej ulici. Celá suma 

59 000 eur navrhovaná na navýšenie kapitálových výdavkov má byť krytá z prostriedkov 

rezervného fondu mesta.  

V rámci rozpočtu finančných operácií sa navrhuje zmena v príjmových operáciách a to 

zapojenie sumy 111 500 eur z rezervného fondu do rozpočtu mesta. Z toho 52 500 eur na 

krytie bežných výdavkov (17 500 eur na materiál na rekonštrukciu polikliniky + 35 000 eur 

rekonštrukcie komunikácií pri garážach pri poliklinike) a 59 000 eur na krytie kapitálových 

výdavkov (22 000 eur cestná váha + 26 000 eur práce naviac Hviezdoslavova 21 + 5000 eur 

prístrešok + 6 000 eur kamerový systém).  
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Disponibilné zdroje alokované pre  rezervný fond mesta k 31.5.2021 predstavujú sumu 

439 289,79 eur, čo umožňuje zapojenie sumy 111 500 eur cestou príjmovej finančnej operácie 

do rozpočtu mesta.  

Tabuľka č. 1- Rozpočet mesta s navrhovanou 3. zmenou v roku 2021 - hospodársky výsledok  

Rozpočet mesta Moldava nad 

Bodvou 

 (v eur) 

Schválený 

rozpočet 

2021 

Rozpočet po 

poslednej 

zmene 

Návrh na 3. 

zmenu 

rozpočtu 

Rozpočet po 

navrhovanej 

zmene 

Bežné príjmy 11 110 633 11 301 974 5 542 11 307 516 

Bežné výdavky 10 791 596 11 088 834 58 042 11 146 876 

HV Bežného rozpočtu 319 037 213 140 -52 500 160 640 

Kapitálové príjmy 1 335 676 1 600 901 0 1 600 901 

Kapitálové výdavky 4 304 000 4 661 097 59 000 4 720 097 

HV Kapitálového rozpočtu -2 968 324 -3 060 196 -59 000 -3 119 196 

Finančné príjmové operácie 3 018 140 3 203 269 111 500 3 314 769 

Finančné výdavkové operácie 356 213 356 213 0 356 213 

HV Finančných operácií 2 661 927 2 847 056 111 500 2 958 556 

Hospodárenie podľa ESA 95 -2 649 287 -2 847 056 -111 500 -2 958 556 

H O S P O D Á R E N I E       

C E L K OM  12 640 0 0 0 

 

Navrhovaná úprava rozpočtu by nemala za následok zmenu vo výsledku hospodárenia mesta. 

Rozpočet mesta by ostal naďalej naplánovaný ako vyrovnaný. Plánovaná zmena by 

znamenala pre verejné financie mesta zníženie sumy sústredenej v rezervnom fonde mesta 

o 111 500 eur.    

Táto správa je spracovaná na troch stranách A4.   

V Moldave nad Bodvou, 31.5.2021                   ........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. 

              hlavný kontrolór mesta  


