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Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
                                                                                                                       
                                                                             

        
                                                                                                                                

S P R Á V A 
o kontrolnej činnosti  kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

za obdobie od 14. 11. 2019 do zasadnutia MZ dňa  18. 12. 2019 
_______________________________________________________________ 
 
 

1. KONTROLA  zameraná na  čerpanie prostriedkov podľa  
schváleného rozpočtu k 30. 6. 2019.           (kontrola č. 13/2019) 
 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržanie čerpania položiek schváleného rozpočtu 
a preveriť zmeny rozpočtu vykonané počas druhého štvrťroka 2019.  
Na základe kontrolovaných účtovných zostáv k 30. 6. 2019  bol posúdený stav a úroveň 
dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, ako aj iných súvisiacich právnych predpisov.  
 
 
 
Opis kontrolných zistení:  
 
I. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI 
 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2019 prijalo uznesenie č. 27, 
ktorým schválilo rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2019 takto: 

 
                                                                                                                     

Ukazovateľ 
Návrh rozpočtu na rok 2019 

Bežný 
rozpočet 

Kapitálový 
rozpočet 

Finančné 
operácie 

Spolu 

a 1 2 3 4 

Príjmy 1.458.736,00          0,00 291.800,00 1.750.536,00 

Výdavky 1.458.736,00 291.800,00 0,00 1.750.536,00 

Výsledok hospodárenia 
prebytok (+), schodok (-) 0,00 -291.800,00 291.800,00 0 
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II. OPERATÍVNA EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ 
 
Mestská časť je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach 
vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Ku kontrole bola predložená operatívna evidencia 
rozpočtových opatrení. V kontrolovanom období t. j. od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 boli 
vykonané tieto rozpočtové opatrenia:  
 
a) Dňa 23. 5. 2019 uznesením MZ č. 60 bola schválená I. zmena rozpočtu. Zmena rozpočtu sa 
týkala bežného rozpočtu a tiež zmeny finančných operácií v súvislosti s vkladom do 
zriaďovaného podniku.  
 
b) Dňa 27. 6. 2019 uznesením MZ č. 67 bola schválená II. zmena rozpočtu. Zmena rozpočtu 
sa týkala príjmov a výdavkov bežného rozpočtu. 
 
c) Okrem schválených zmien rozpočtu, ktoré boli predmetom uznesení MZ, starosta MČ 
vykonal v prvom polroku 2019  celkom 8 zmien. O týchto zmenách informoval starosta MČ 
poslancov na rokovaní MZ dňa 15. 8. 2019 – viď uznesenie číslo 76.  
 
 
III. ČERPANIE ROZPOČTU k 30. 6. 2019 
 
Podľa finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 6. 2019 bolo 
skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov nasledovné: 
 
 Upravený rozpočet  (€)   Skutočnosť (€) % plnenia rozpočtu 
Príjmy bežného R 
Príjmy kapitál. R 
 S p o l u 

      1.449.846 
                    0 
      1.449.846                       

      738.162,68 
        19.295,10 
       757.457,78 

        50,91 
           
        52,24 

 Výdavky bežného R 
 Výdavky kapitál. R 
 S p o l u 

      1.449.846 
         291.800   
      1.741.646    

      615.149,64 
          9.597,60 
      624.747,24                                           

        42,43 
          3,29 
        35,87 

Príjmové finančné 
operácie 

   
         296.800 

  
                   0,00 

 
          0,00 

Výdavkové finančné 
operácie 

    
            -5.000 

  
                  0,00 

 
          0,00 

 
 
Záver kontroly plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 6. 2019: 
 
Kontrolou čerpania rozpočtu k 30. 6. 2019 nebolo zistené porušenie zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky bežného rozpočtu k 30. 6. 2019 vo výške 
42,43 % sú z časového hľadiska primerané. Kapitálové výdavky na úrovni čerpania 3,29 
% k dátumu 30. 6. 2019 boli odôvodnené prípravou investičných akcií pre realizáciu 
v druhom polroku 2019. 
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Rozpočet v roku 2019 je vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a 
výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Operatívna evidencia 
rozpočtových opatrení v kontrolovanom období je vedená v súlade s  príslušným 
ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách.  
 
 
 
     

2. INFORMÁCIE O ĎALŠEJ ČINNOSTI 
 
a)  V súlade s plánom kontrolnej činnosti v súčasnosti prebieha kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP za obdobie od 1. 4. 2019 do 
30. 6. 2019. Závery tejto kontroly budú predložené na najbližšie rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

 
b) Podľa ustanovenia § 18f, ods. l, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám návrh kontrolnej činnosti na  
obdobie  od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.  

 
c) Dňa 20. 11. 2019 som vykonala za účasti 2 zamestnancov MČ obhliadku vybraných 

detských ihrísk a venčoviska. Záznam z obhliadky je vedený na oddelení výstavby 
a majetku. V závere záznamu je uvedené, že pri fyzickej obhliadke neboli zistené 
nedostatky. Pri nových prvkoch sú osadené tyče, na ktoré je ešte nutné dať prevádzkový 
poriadok. Odporúča sa upraviť okolie 3 trampolín na Klimkovičovej ulici, kde je blato, 
nakoľko tráva sa neujala pre zvýšený pohyb detí. 

 
 
 
 
 
V Košiciach, 2. 12. 2019                                                                  
 
 
     
     

                                                                               Ing. Anna Hóková, v.r. 
                                    kontrolórka mestskej časti  
 

 


