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Hlavný kontrolór mesta BARDEJOV

Stanovisko hlavného kontrolóra
k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu,
ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov mesta
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 o rozpočtových pravidlách“)
predkladám
mestskému zastupiteľstvu stanovisko o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.
MsZ v Bardejove schválilo ozdravný režim a ozdravný rozpočet dňa 3.3.2011 uznesením
č.31/2011.
Správa o plnení uznesení z tohto zastupiteľstva je prvou od zavedenia ozdravného
režimu a primátor mesta ju predkladá ako pravidelnú mesačnú správu v súlade s ust. § 19 ods.
6 cit. zákona. Plnenie nastavených parametrov prijatých pri zavedení ozdravného rozpočtu
musí väčšinu poslancov sklamať. Napriek takmer drastickým škrtom vo výdavkovej časti,
kedy sa uhrádzajú iba najnevyhnutnejšie výdavky sa záväzky mesta ešte viac zvýšili:
k 31.12.2010
k 31.1.2011
k 28.2.2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu záväzky Mesta Bardejov
- z toho po lehote viac ako 60 dní

12 937 818

12 937 395

13 209 609

2 218 106

2 513 956

2 673 699

Dôvod nárastu týchto záväzkov spočíva v tom, že stúpajú kvôli odloženej splatnosti
faktúr za dodané služby a vykonané, či prevedené akcie z vlaňajška, resp. vykonané ešte pred
prijatím ozdravného rozpočtu.
Problém zavedenia ozdravného režimu je predovšetkým problém „Mestského hnedého
priemyselného parku Bardejov“. Preto (Mesto) primátor mesta vyvíja všemožné aktivity, aby
tento problém pominul. Toto sa však môže udiať iba vtedy, ak mesto splní opatrenia uložené
kontrolnou skupinou zo SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu), ktorá
už kontrolu v meste Bardejov ukončila a jej výsledky bol primátor mesta prerokovať osobne
dňa 22.3.2011 v Bratislave.
Na druhej strane musí mesto začať plniť všetky vlastné opatrenia prijaté v oblasti
príjmov a výdavkov a to nielen konkrétne, ale aj všeobecné s dlhodobou perspektívou
ozdravenia mesta.
Zatiaľ sa mesto spolieha skôr na primátora, opatrenia ozdravného režimu v príjmovej
časti nepriniesli žiaden efekt. Z ôsmych opatrení sa totiž za aspoň čiastočne splnené dajú
považovať nanajvýš 3 (vymožené pohľadávky, opätovný predaj pozemku pred JAS-om, výber
pokút). V tejto časti možno spomenúť súhlas hlavného kontrolóra mesta pre spoločnosť
General Estate Development, s.r.o., ktorá mieni predčasne uhradiť 3. a 4. splátku za predaj
„bývalého areálu vojenských kasární“.

Výdavková časť je zabezpečovaná povinnosťou hlavného kontrolóra vyplývajúcou zo
zákona o rozpočtových pravidlách pri úhradách cez krycie listy.
Spravodajca predložil aj plnenie ozdravného rozpočtu podľa štruktúry programov,
podprogramov a prvkov, z ktorých je zrejmé, že niektoré položky sú prečerpané (aj
s prihliadnutím na vopred objednané akcie mesta). Z programov sa neplnia v personálnej
oblasti ukazovatele týkajúce sa prehodnotenia zamestnancov a miezd – program č. 2
Bezpečnosť (MsP) a program č. 6 - Manažment a správe mesta. Z hľadiska zadlžovania je
potrebné koncepčné riešenie RN 4, RN 21, kino Žriedlo.
Je zarážajúce, že dlžníkmi po lehote viac ako 60 dní sú aj vlastné rozpočtové
a príspevkové organizácie, a to za neuhradené faktúry za dodávku tepla spoločnosti Bardterm,
s.r.o.
Pre úplnú a transparentnú prehľadnosť je nevyhnutné zaviesť harmonogram
splácania záväzkov a s okamžitou platnosťou rozpísať záväzné mesačné limity bežných
výdavkov tovarov a služieb u všetkých správcov jednotlivých kapitol a riaditeľov
rozpočtových a príspevkových organizácií.
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