Hlavný kontrolór mesta BARDEJOV

Stanovisko hlavného kontrolóra
k správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu
Správu predložil primátor mesta v súlade s § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I. ČASŤ
A.1 – Výška záväzkov
V predchádzajúcej správe zo dňa 30.3.2011 konštatoval primátor mesta evidentný nárast
výšky záväzkov, ktoré odôvodnil odloženým plnením z minulých období.
K dnešnému dňu je situácia podstatne iná a stav záväzkov umožňuje primátorovi mesta predložiť MsZ
návrh na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu. Oprávňuje ho k tomu úhrada záväzkov,
predovšetkým voči Váhostavu, a.s. vo výške 2 364 138,12 €, čím sa znížila celková výška záväzkov
na súčasných 1 654 071 €.
II. ČASŤ
B.1 – Ozdravný režim – plnenie
Okrem návrhov na korekciu opatrení prijatých pri ozdravnom režime v prehodnotení zmluvy
na podporu zamestnanosti na ochranu pred povodňami, obstaraní nákupu letničiek a neznižovaní
výdavkov na kluby dôchodcov sa situáciu v plnení opatrení s dopadom na príjmovú a výdavkovú časť
rozpočtového hospodárenia nezmenila a ku koncepčným riešeniam sa zatiaľ nepristúpilo.
B.2. – Ozdravný rozpočet – plnenie
Uzn. MsZ č. 40/2011 bolo splnené pri rozpísaní záväzných mesačných limitov pri bežných
tovaroch a službách pre všetkých kompetentných správcov jednotlivých programov ozdravného
rozpočtu. Skutočnosť pri prijímaní tohto uznesenia bola taká, že u vyše 100 položiek bol limit
stanovený uznesením (1/12 ročného rozpočtu a krátenie 11 % u tovarov a služieb) už prekročený.
Harmonogram splácania záväzkov kvôli úplnej a transparentnej prehľadnosti rozpísaný nebol.
B.3. – Opatrenia na stabilizáciu
Koncepčné materiály s dopadom na stabilizáciu hospodárenia mesta MsZ zatiaľ predložené
neboli, niektoré sú v štádiu pripomienkového konania (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta), iné prebiehajú na úrovni komisií MsZ (napr. poplatky za originálne kompetencie v školských
a predškolských zariadeniach).
ZÁVER
Prihliadajúc na úroveň polehotných záväzkov mesta vo výške 1 654 071 €, čo predstavuje
8,93 % skutočných bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2010 ako aj na výšku záväzkov po
lehote splatnosti viac ako 60 dní k 26.4.2011 v sume 439 432 €, súhlasím s predložením návrhu
na zrušenie ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu MsZ v Bardejove.
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