
Hlavný kontrolór  mesta  BARDEJOV 

  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra   

k zrušeniu ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu 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“) 

p r e d k l a d á m 
 

mestskému zastupiteľstvu stanovisko o plnení ozdravného režimu a  ozdravného rozpočtu.  

 Po úhrade faktúr v prospech Váhostavu, a.s., po tom, čo dňa 26.4.2011 bola na účet 

mesta pripísaná platba od Saria, je možné pristúpiť zo strany MsZ k zrušeniu ozdravného 

režimu a ozdravného rozpočtu zavedeného dňa 3.3.2011 uzn. č. 31/2011. Mesto totiž okrem 

tohto záväzku uhradilo aj ďalšie záväzky mesta z vlastných zdrojov, čím sa znížil stav 

záväzkov na úroveň 1 654 071 €. 

 

 Ocitnúť sa v ozdravnom režime nie je vôbec ťažké. Z pohľadu mesta Bardejov stačil 

jeden anonym a zopár nepreplatených faktúr a v meste sa okamžite obmedzil zabehaný režim 

jednotlivých oddelení ako aj plnenie verejnoprospešných funkcií mesta. Každý výdavok bol 

písomne odsúhlasený hlavným kontrolórom mesta, v niektorých prípadoch došlo aj ku 

konfrontačným postojom, pretože v ozdravnom režime je nevyhnutné plniť nastavené 

parametre schválené MsZ, čo sa reálne v našich podmienkach nedalo vždy striktne dodržať. 

Uhradením záväzkov voči Váhostavu, a. s. sa situácia rapídne zmenila až do takej miery, že je 

možné ozdravný režim a ozdravný rozpočet zrušiť. Na druhej strane súčasná výška záväzkov 

po lehote splatnosti predstavujúca 8,93 % skutočných bežných príjmov mesta a RO 

k 31.12.2010 ako aj výška záväzkov po lehote splatnosti viac ako 60 dní  vo výške 439 432 € 

nabáda k tomu, aby mesto bolo aj po „ozdravení“ opatrné, hlavne vo výdavkovej časti 

programového rozpočtu pre rok 2011, predovšetkým pri investičných akciách. 

 

Záväzky mesta:  /v €/ 
                                                                                                     k 31.12.2010        k 26.4.2011 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Záväzky mesta voči dodávateľom 4 601 774 2 534 949 

Záväzky mesta voči dodáv. po lehote splatnosti 2 949 606 1 654 071  

- z toho po lehote splatnosti viac ako 60 dní 2 218 106 439 432 

 

 Z pohľadu plnenia ukazovateľov koncepčného charakteru je možné konštatovať, že 

navrhnuté opatrenia z ozdravného režimu sa zatiaľ dostatočne neprejavili a stále ostávajú 

aktuálne, predovšetkým zmena organizačnej štruktúry mesta, v personálnej oblasti  

prehodnotenie stavu zamestnancov a výšky miezd, reštrukturalizácia hospodárstva mesta, 

vrátane koncepčného nakladania s majetkom mesta. V neposlednom rade je potrebné zvýšiť aj 

vnútornú kontrolu voči organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 
 Zhodnotením výsledkov trvania takmer dvojmesačného ozdravného režimu  o d p o r ú č a m 

MsZ v Bardejove ozdravný režim a ozdravný rozpočet zrušiť. 

 
 V Bardejove 26.4.2011 

 

                                                                                               Mgr. Vladimír Harajda 

                                                                                               hlavný kontrolór mesta 


