MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
6.zasadnutie, konané dňa 19.6.2019

k bodu programu rokovania č.

10

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2/2019

Spracoval:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Dôvodová správa
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019
rozpočtovým opatrením č.2/2019 je predkladané na rokovanie MsZ na základe § 18f ods.1 písm. c) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tento návrh nepodlieha prerokovaniu vo vedení mesta, MsR a v komisiách MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 18f ods.1. písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019
rozpočtovým opatrením č.2/2019

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stropkov k návrhu na úpravu rozpočtu
mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2/2019
V súlade s ust. § 18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
predkladám na rokovanie MsZ v Stropkove odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu
mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2/2019.
Pri spracovaní tohto stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu na úpravu rozpočtu na
rok 2019 z týchto dvoch hľadísk:
hľadisko metodickej správnosti
vecné hľadisko.

1.Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je v príjmovej aj
výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Návrh na úpravu rozpočtu obsahuje predpísanú
štruktúru podľa §4, §5 a §7 zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je predložený v členení na bežné príjmy a bežné
výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie v súlade s §10 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
stanovenej opatrením MF SR č. 010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov. Vyvesením návrhu na úpravu
rozpočtu na rok 2018 na úradnej tabuli a zverejnením na webovej stránke mesta dňa 3.6.2019 bola splnená
povinnosť uložená v §9 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu
pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa mohli k nemu obyvatelia
vyjadriť.
Navrhované zmeny v rozpočte na rok 2019 sú zapracované do schváleného rozpočtu na rok 2019 a návrh
na 2.úpravu rozpočtu pre rok 2019 je predložený na prerokovanie v MsZ v úplnom znení.

2.Z vecného hľadiska v dôsledku navrhovaných zmien:
celkové príjmy sa zvyšujú o
z toho:
bežné príjmy sa zvyšujú o
kapitálové príjmy sa zvyšujú o
príjem z finančných operácií sa zvyšuje o
celkové výdavky sa zvyšujú o
z toho:
bežné výdavky sa zvyšujú o
kapitálové výdavky sa zvyšujú o
výdavky z finančných operácií sa nemenia

. 302.463,- €
72 126.- €
32.232.- €
198 105.- €
302.578.- €
85 942.- €
216.636.- €

Príjmy
Výdavky
Výsledok

Celkový rozpočet
I. úprava
II. úprava
v €
v €
11 314 030 11 616 493
11 312 715 11 615 293
+ 1 315
+ 1 200

Bežný rozpočet
I. úprava
II. úprava
v €
v €
9 889 287 9 961 413
9 534 141 9 620 083
+ 355 146 + 341 330

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
I. úprava
II. úprava
I. úprava
II. úprava
v €
v €
v €
v €
1 079 111 1 111 343
345 632
543 737
1 542 164 1 758 800
236 410
236 410
- 463 053
- 647 457 + 109 222 + 307 327

Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2019 po úprave je navrhnutý ako schodkový.
Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový.
Rozpočet finančných operácií je zostavený ako prebytkový.
Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom
rozpočtu finančných operácií. Výsledok hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami
(vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je prebytok 1 200 EUR.

Záver:
Predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 zreálnil rozpočtované príjmy a výdavky podľa
požiadaviek jednotlivých transakcií mesta v priebehu roka 2019.
Úprava rozpočtu mesta je nevyhnutným krokom pre správne hospodárenie s prostriedkami mesta podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V žiadnej kapitole rozpočtu nie sú podľa môjho názoru plánované finančné transakcie, ktoré by boli v rozpore s
platnou legislatívou.
Vzhľadom k tomu, že predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2
v plnom rozsahu spĺňa podmienky stanovené v §14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, preto odporúčam
s ch v á l i ť
návrh úpravy rozpočtu mesta pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v plnom rozsahu.

V Stropkove, 10.6.2019

Ing.Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka

