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Hlavný kontrolór  mesta  BARDEJOV 

  

 

 

S p r á v a  

 

hlavného kontrolóra mesta  k návrhu na zavedenie ozdravného režimu 

  
  
 V zmysle ust. § 19 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 583/2004 Z. z.“), predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove správu k návrhu 

ozdravného režimu a k návrhu ozdravného rozpočtu. 

 Mesto Bardejov sa predovšetkým pozastavením preplácania žiadostí o platbu prijímateľa 

nenávratného finančného príspevku „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo 

strany Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci dostalo v roku 2010 do štádia, 

kedy v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. je nútené zaviesť ozdravný režim. Skutočnosť 

z dôvodu naplnenia citovaného ustanovenia, kedy mesto prekročilo 15 % hranicu skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho roka a neuhradili sa niektoré uznané záväzky do 60 dní odo 

dňa ich splatnosti sa odráža v návrhu na zavedenie ozdravného režimu. 

 

Stav záväzkov mesta: 

záväzky k 31.12.2010 4 382 996,84 € 23,67% skut. bežných príjmov mesta a RO r.2010 

 - záväzky po lehote splatnosti 2 884 897,09 € 15,58 % - „ - 

 - záväzky po lehote splatnosti 

    viac ako 60 dní    2 218 106,00 €  
 

 Najväčšiu časť záväzkov k 31.12.2010 tvorili záväzky voči Váhostavu, a.s. vo výške 

2 522 613,05 €, z toho 53 543,23 € sú vyfakturované úroky z omeškania. Koncom februára 

obdŕžalo mesto ďalšiu penalizačnú faktúru a záväzky sa zvýšili na celkovú sumu 2 583 108,53 €. 

 

Mesto Bardejov predložilo MsZ na schválenie návrh ozdravného režimu v dvoch bodoch: 

 

1.  Návrh ozdravného rozpočtu: 
 Ozdravný rozpočet mesta je zostavený  s celkovým prebytkom vo výške +841 725 €.  

- Bežný a kapitálový rozpočet tvoria schodok (-81 951 €) 

- Finančné operácie tvoria prebytok (+923 676 €) 

 Rozpočet mesta sa nemusí členiť na bežný a kapitálový, záväzky mesta sa budú uhrádzať 

aj z kapitálových príjmov. Navrhuje sa 11%-né viazanie výdavkov bežného rozpočtu mesta 

v tovaroch a službách a bežných transferoch vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií, 

čím sa získajú zdroje vo výške 536 000 €. 

 

2.  Návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia: 
 

 Navrhnuté opatrenia na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia sú v oblasti príjmov aj 

výdavkov. V oblasti príjmov sa navrhuje v ozdravnom režime prehodnotiť vymáhanie 

pohľadávok, navrhnúť na predaj prebytočný mestský majetok, upraviť smernicu o nájme 

nebytových priestorov a cenník poskytovaných služieb m.p. Bapos. Je potrebné zvážiť zníženú 
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dotáciu v originálnych kompetenciách pre rozpočtové organizácie zvýšenými príjmami 

z poplatkov za školské zariadenia. 

 Ak sa chce mesto vyhnúť nútenej správe, návrh ozdravného režimu by mal spočívať 

v nastavení takých parametrov a podmienok, aby výška znížených záväzkov bola zárukou, že 

mesto je ozdravené a v blízkej budúcnosti nevzniknú dôvody na jeho opätovné zavedenie. K tomu 

by bolo potrebné navrhnúť ešte časový harmonogram splácania záväzkov.   

 

Záver: 

 

 Navrhnutý prebytkový rozpočet, zastavenie nových investičných akcií, 11%-né 

viazanie výdavkov bežného rozpočtu mesta v tovaroch a službách a bežných transferoch, 

vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií, nevyplácanie dotácií externým 

subjektom, zníženie reprezentačných výdavkov, prednostná úhrada zostávajúcich splátok za 

predaj areálu kasární dáva predpoklad, že sa mesto môže vyhnúť v zákonnej lehote 

zavedeniu nútenej správy. Prvým predpokladom k tomu budú výsledky plnenia ozdravného 

režimu predložené v mesačnej správe primátorom mesta na najbližšie rokovanie MsZ.  
 

 

V Bardejove 25. februára 2011 

 

 

 

 

 

    Mgr. Vladimír Harajda 

       hlavný kontrolór mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 


