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Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
            
              

2.a   

                                                                                                                                                                   

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

za obdobie od 28. 4. 2015 do zasadnutia MZ dňa 23. 6. 2015 
_______________________________________________________________ 
 

1. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjmov, výdavkov a finančných 
operácií mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP za obdobie od 1. 10. 2014 do 
31. 12. 2014  (kontrola č. 4/2015) 
 

Záver následnej finančnej kontroly: 
Následnou finančnou kontrolou vybraných príjmov, výdavkov a finančných operácií 
mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP za obdobie od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 nebolo 
zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o účtovníctve, Pravidiel 
uskutočňovania kultúrnych akcií a športových podujatí Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP a ďalších interných predpisov. 
 

 

2. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA  plnenia schváleného rozpočtu 
mestskej časti k 31. 3. 2015    (kontrola č. 5/2015) 
 
I. ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM 
 

Nakoľko rozpočet na rok 2015 nebol schválený do 31. 12. 2014, podľa § 11, ods.1 Zákona č. 

583/2004 Z. z. mestská časť bola povinná hospodáriť podľa schváleného rozpočtu MČ roku 

2014 (tzv. rozpočtové provizórium). Zároveň je v zákone uvedené:  

Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového 

roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mestskej časti 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Kontrolou bolo zistené, že toto ustanovenie zákona  

bolo dodržané.  
 
 
II. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI 
 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 2. 2015 prijalo uznesenie č. 31, ktorým 
schválilo rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 takto: 
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Návrh rozpočtu na rok 2014 
Ukazovateľ Bežný 

rozpočet 
Kapitálový 

rozpočet 
Finančné 
operácie 

Spolu 

a 1 2 3 4 
Príjmy 1.158.466,00 0,00 103.481,00 1.261.947,00 

Výdavky 1.152.547,00 109.400,00 0,00 1.261.947,00 

Výsledok hospodárenia 
prebytok (+), schodok (-) 5.919,00 -109.400,00 103.481,00 0 
 
 
III. 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, podľa ktorej starosta MČ vykonal dňa 31. 3. 2015 rozpočtové 
opatrenie – presuny v rámci položiek. Odôvodnenie rozpočtového opatrenia č.1 je uvedené 
v komentári k tomuto opatreniu. Celkový rozpočet ostáva v pôvodnej výške. 
 
 
IV. ČERPANIE ROZPOČTU k 31. 3. 2015 
 
Podľa finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 3. 2015 bolo 
skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov nasledovné: 
 

     Rozpočet (€)   Skutočnosť (€) % plnenia rozpočtu 
Príjmy bežného R 
Príjmy kapitál. R 
 S p o l u 

      1.158.466 
                    0 
      1.158.466                       

      290.596,70 
          7.498,12 
      298.094,82 

        25,08 
           
        25,73 

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

      1.152.547 
         109.400   
      1.261.947    

      246.928,85      
                 0,00 
      246.928,85                                           

        21,42 
          0,00 
        19,57 

Príjmové finančné 
operácie 

   
         103.481 

  
                 0,00     

 
          0,00 

Výdavkové finančné 
operácie 

    
                     0 

  
                 0,00    

 
          0,00 

 
Na základe uvedených údajov je možné konštatovať, že z časového hľadiska je plnenie 
príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu k 31. 3. 2015 primerané. Príjmy kapitálového rozpočtu 
vo výške 7.498,12 eur sú z predaja pozemkov pod garážami na Húskovej ulici (5 pozemkov 
a 1 čiastočne predaný). 

 
Záver následnej finančnej kontroly: 

 
Následnou finančnou kontrolou čerpania rozpočtu k 31. 3. 2015 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. 
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výdavky a príjmy rozpočtu k 31. 3. 2015 sú 
z časového hľadiska primerané. V mesiaci január 2015 boli dodržané zákonom 
stanovené podmienky, ktoré súvisia s rozpočtovým provizóriom. Rozpočet v roku 2015 
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.  
 

 

3. NÁSLEDNÁ FINANČNÁ KONTROLA  vykonávania priebežnej 
finančnej kontroly v roku 2014 podľa zákona o finančnej   kontrole     
(kontrola č. 6/2015) 
 

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:  
Starosta mestskej časti listom č. j. EO/2015 zo dňa 28. 5. 2015 oznámil, že mestská časť 

v roku 2014 nevykonala žiadnu priebežnú finančnú kontrolu, ktorou sa overuje súlad vybranej 

finančnej operácie s osobitnými predpismi a ostatnými ustanoveniami uvedenými v § 10 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.   

 

Záver následnej finančnej kontroly: 
Priebežnou finančnou kontrolou podľa § 10 ods.1 zákona č. 502/2001 Z. z. sa overuje 
vybraná finančná operácia s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, 
neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov.  
V roku 2014 nebola využitá možnosť daná zákonom o finančnej kontrole  a nebola 
vykonaná žiadna priebežná finančná kontrola.  
 

 

4. Ďalšia činnosť 
 
1. 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. júla 2015 do 31. decembra 2015. 

 
2. Podľa ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu mestskej časti za rok 2010. 

 
3. V súlade s plánom kontrolnej činnosti v súčasnosti prebieha kontrola inventarizácie 
majetku mestskej časti v roku 2014. Závery tejto kontroly budú predložené na najbližšie 
rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
 

 

V Košiciach, 9. 6. 2015 

 
                                                                                ………………………… 
                                                                                    Ing. Anna Hóková 
                                   kontrolórka mestskej časti  
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