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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Nad Jazerom, podľa § 18f ods. 1 písm. b, d, e) 

zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

                          

a./ berie na vedomie  

                       

správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 20. riadneho zasadnutia MiZ MČ Košice Nad 

jazerom konaného dňa 15.12.2021 

                                                                                 

b./ berie na vedomie  

 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Správa o výsledkoch  kontroly. 
___________________________________________________________________________ 

č.m.: MK/01/22 

 

 

Na základe § 18f ods.1 písm. b, d, e) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a plánu kontrolnej činnosti, Vám predkladám správu o výsledkoch 

kontroly za obdobie od 20. riadneho zasadnutia MiZ konaného dňa 15.12.2021 a správu o 

kontrolnej činnosti za rok 2021.  

 

. 

 

Kontrola v rámci rozpočtových položiek príjmov a výdavkov bola zameraná na 

dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej 

samospráve, na plnenie plánu príjmov a výdavkov schválených rozpočtom pre rok 2022 a 

dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov. 

Kontrola bola zameraná na formálne náležitosti súvisiace s bankovými operáciami 

v kontrolovanom období a plnenie rozpočtu v rámci rozpočtového obdobia 01-03/2022 vo 

vybraných programoch rozpočtu a na nakladanie s finančnými prostriedkami v rozpočtovom 

období 2022. V rámci kontroly boli skúmané náležitosti súvisiace s účtovným predpisom a 

krycími listami. Takisto boli preverené potrebné náležitosti na platobných poukazoch 

s kontrolným listom finančných operácií. 

 

         Cieľom kontroly bolo objektivizovať kontrolované skutočnosti, ich súlad s príslušnými 

právnymi predpismi a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny pri čerpaní programového rozpočtu 

v súvisiacich položkách. V rámci kontroly boli preverené jednotlivé čerpania rozpočtu ich 

stav, súlad s účtovnými dokladmi v kontrolovanom období. V rámci kontroly boli náhodne 

preverené jednotlivé čerpania rozpočtu v programoch 8.Služby občanom, 10. Interné služby 

a 11. Podporná činnosť, ich stav, súlad s účtovnými dokladmi v období 01-03/2022. Čerpanie 

preverených položiek programov rozpočtu bolo primerané časovému obdobiu a kontrolou 

nebolo zistené prečerpanie niektorej z častí programov. Rozpočtované finančné prostriedky 

boli použité na stanovený účel. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v zodpovedajúcom 

rozsahu plnenia úloh MČ. Kontrolou nebolo zistené porušenie zásady hospodárnosti, ktorá 

zabezpečuje čo najlepšie využitie finančných prostriedkov. 

 

Predmetom kontroly v kontrolovanom období bolo aj preverenie postupov súvisiacich so 

zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Cieľom finančnej kontroly bolo 

zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich časti. Tak isto dodržiavanie 

rozpočtu MČ, dodržiavanie uvedeného zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov a dodržiavanie uzatvorených zmlúv.  

V rámci kontroly bolo aj skúmané dodržiavanie princípov základnej finančnej kontroly 

v rozsahu správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie alebo jej časti a či 

základnú finančnú kontrolu vykonávajú vždy aspoň dvaja zamestnanci mestskej časti, z 

ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec alebo starostka MČ a tým sa uplatňuje princíp 

kontroly štyroch očí.   

       



      V rámci možností a prostriedkov boli preverené postupy, kde výstupom pre vykonanie 

základnej finančnej kontroly sú zákonom stanovené podklady. 

            Ďalej bolo skúmané či osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na 

doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami s 

uvedením: - svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej 

kontroly, uvedením vyjadrenia, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo 

nemožno vykonať, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno 

pokračovať alebo či poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je 

potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. V rámci kontroly 

efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami bolo spolu preverených 

25 bankových operácií /dodávateľské faktúry/ a /60/ výdavkových pokladničných 

dokladov za obdobie 01-03/2022. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o finančnej 

kontrole.  

             

         V rámci kontrolnej činnosti prebehla v kontrolovanom období aj kontrola poskytovania 

finančných príspevkov starostkou MČ z rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

v celom roku 2021. Účelom kontroly bolo dodržiavanie zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj 

ustanovení Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 

účely MČ Košice – Nad jazerom a smernice o Vykonávaní finančnej kontroly.   

   Predmetom finančnej kontroly boli finančné príspevky poskytnuté starostkou 

v maximálnom rozsahu  2000,- € / 2021 schválených MiZ MČ a príslušnými zmenami po 

úpravách rozpočtu MČ. Kontrolou bola preverená celková spisová agenda ktorej súčasťou sú 

žiadosť, identifikačné údaje žiadateľa, rozhodnutie starostky MČ, platobný poukaz, 

vyúčtovanie žiadateľa  a účtovné náležitosti súvisiace so zaúčtovaním rozpočtovej položky na 

strane výdavkov.  

     

V kontrolovanom období bolo poskytnutých 8 finančných príspevkov v celkovej výške 

1663,64 € na propagáciu a reprezentáciu MČ ale aj na podporu kultúrno-spoločenských 

športových akcií v rámci MČ a mesta Košice. Príspevky boli využité v súvislosti s: 

Umeleckou maľbou s tematikou športu, na podporu rozvoja kultúrneho a spoločenského 

života, na podporu štafetového behu družstiev, v súvislosti s jazerským triatlonom, s org. 

Košickej streetbalovej ligy, na podujatie Spoznaj behom Košice Nad jazerom a na podujatie 

Rozprávkový Expres.    

   Uvedené čerpanie v kontrolovanom období predstavovalo spolu 83,18 % z celkového 

objemu 2 000,- €. Účelom kontroly bolo preverenie hospodárnosti a účelnosti pri nakladaní s 

poskytnutými finančnými prostriedkami žiadateľmi a ich následným vyúčtovaním MČ.   

       

       V rámci kontrolnej činnosti prebehla aj kontrola poskytovania finančných príspevkov 

na zveľadenie životného prostredia, tzv. predzáhradky z rozpočtu Mestskej časti Košice - 

Nad jazerom v roku 2021. Účelom kontroly bolo dodržiavanie zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj 

ustanovení Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 

účely MČ Košice – Nad jazerom. MČ v kontrolovanom období poskytla 2 príspevky 

v celkovej výške 400,- € za účelom nákupu cibuľovín, kvetov a ihličnanov pre založenie 

kvetinového záhonu a obnovenie predzáhradok na ul. Talinská 11 a Rovníková 10.     

   Uvedené čerpanie v kontrolovanom období predstavovalo spolu 40 % z celkového objemu 1 

000,- € po zmenách rozpočtu MČ. 

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o finančnej kontrole a smernice MČ. 



 

V rámci plánu kontrolnej činnosti prebehla kontrola poskytnutia a čerpania dotácií z 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom v  roku 2021.  Účelom kontroly bolo 

dodržiavanie § 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov, ako aj ustanovení VZN č. 44  MČ Košice Nad jazerom. 

    Predmetom následnej finančnej kontroly boli dotácie schválené v MiZ MČ Košice Nad 

jazerom. Kontrolou bola preverená celková spisová agenda ktorej súčasťou sú žiadosť, 

identifikačné údaje žiadateľa, uznesenie MiZ, zmluva a účtovné náležitosti súvisiace so 

zaúčtovaním rozpočtovej položky na strane výdavkov. 

       

V kontrolovanom období bolo uzatvorených 13 zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ 

čerpaných vo výške 9 893,- € z celkového schváleného počtu vo výške 10 000,- €. Mestská 

časť Košice Nad jazerom môže v zmysle ustanovení VZN č. 44 poskytnúť dotáciu 

právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta Košice, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Košice, alebo 

poskytujú služby jeho obyvateľom a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo 

v prospech rozvoja územia mestskej časti a mesta. MČ môže poskytovať dotácie za 

podmienok stanovených týmto VZN č. 44. Počas kontroly bolo preverené splnenie 

podmienok za ktorých môže MČ poskytnúť dotácie v súlade s príslušným všeobecne 

záväzným nariadením. 

     V kontrolovanom období bolo preverené či vyúčtované dotácie neboli použité na iný ako 

schválený účel a či v rámci celého procesu boli dodržané príslušné právne predpisy. Tak isto 

bolo preverené či poskytovateľ  pri poskytnutí dotácií postupoval v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V rámci kontroly bolo 

preverených 13 subjektov, ktoré poskytnutú dotáciu vyúčtovali v stanovenej lehote 

s príslušnými zmluvnými náležitosťami. Účelom kontroly bolo aj preverenie hospodárnosti a 

účelnosti pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami žiadateľmi dotácie a ich 

následným vyúčtovaním MČ. Kontrolou nebolo zistené porušenie príslušných právnych 

predpisov. V rámci rozpočtového obdobia budú preverení ostatní poberatelia po vyúčtovaní 

poskytnutých dotácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Géci 

kontrolór MČ 

07.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Na základe ust. § 18f ods. 1 písm. e.) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

Vám  predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 

Rozpočtové pravidlá, plnenie rozpočtu, finančná kontrola 

V roku 2021 kontrola v rámci rozpočtových položiek príjmov a výdavkov bola zameraná 

na dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa: 
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve,  
- plnenie plánu príjmov a výdavkov schválených rozpočtom pre rok 2021 
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov  

Kontrola bola zameraná na formálne náležitosti súvisiace s bankovými operáciami 

v mesiacoch 01-12/2021. Takisto boli preverené potrebné náležitosti na platobných 

poukazoch s kontrolným listom finančných operácií. Kontrolou neboli zistené nedostatky, 

všetky finančné operácie v roku 2021 boli v súlade s účtovným stavom. Kontrolou neboli 

zistené rozdiely čerpania finančných prostriedkov v súvislosti so schváleným rozpočtom.  

Predmetom kontroly v uvedenom roku bolo aj preverenie postupov súvisiacich so zák. 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri kontrole 

bolo skúmané dodržiavanie postupov pri výkone základnej finančnej kontroly ktorú vykonáva 

štatutárny orgán MČ alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za 

rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy 

finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia starostky MČ a administratívnej 

finančnej kontroly ktorou sa overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti 

s rozpočtom MČ, zmluvami a vnútornými predpismi.   

V rámci možností a prostriedkov boli preverené postupy, ktoré nevykazovali známky 

porušenia konkrétneho právneho predpisu. V rámci kontroly efektívnosti a účelnosti pri 

nakladaní s rozpočtovými prostriedkami bolo v roku 2021 spolu preverených  

• 300    bankových operácií /dodávateľské faktúry/ 

• 555    príjmových a výdavkových pokladničných dokladov 

 

Kontrola v rámci rozpočtových položiek príjmov a výdavkov bola zameraná na 

dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej 

samospráve, na plnenie plánu príjmov a výdavkov schválených rozpočtom pre rok 2021 a 

dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov.  

Ďalej predmetom kontroly bolo plnenie rozpočtu na strane výdavkov v nižšie uvedených 

programoch. Kontrola bola zameraná na čerpanie rozpočtu v niektorých vybraných položkách 

a podpoložkách, na ich účelnosť a hospodárnosť použitia. Cieľom kontroly bolo 

objektivizovať kontrolované skutočnosti ich súlad s príslušnými právnymi predpismi 

a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.  

V rámci jednotlivých správ o výsledkoch kontrol boli preverené vybrané položky 

programov 1,2,5-8,10 pri ktorých odkontrolované jednotlivé čerpania rozpočtu, ich stav, a 

súlad s účtovnými dokladmi počas celého roka 2021 boli v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi.     



Čerpanie uvedených položiek programov rozpočtu bolo primerané časovému obdobiu 

a kontrolou nebolo zistené prečerpanie niektorej z častí programov. 

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na stanovený účel a v súlade so 

schváleným rozpočtom MČ. Všetky presuny medzi jednotlivými položkami ktoré boli zistené 

v rámci schváleného rozpočtu sú realizované podľa rozpočtových pravidiel a finančnej 

disciplíny. Kontrolou neboli zistené nedostatky, všetky finančné operácie boli v súlade s 

účtovným stavom. Kontrolou neboli zistené rozdiely čerpania finančných prostriedkov v 

súvislosti so schváleným rozpočtom.  

 
Dotácie MČ 

 

       V rámci plánu kontrolnej činnosti prebehla kontrola poskytnutia a čerpania dotácií z 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom v  roku 2021.  Účelom kontroly bolo 

dodržiavanie § 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov, ako aj ustanovení VZN č. 44  MČ Košice Nad jazerom. 

Predmetom následnej finančnej kontroly boli dotácie schválené v MiZ MČ Košice Nad 

jazerom. Kontrolou bola preverená celková spisová agenda ktorej súčasťou sú žiadosť, 

identifikačné údaje žiadateľa, uznesenie MiZ, zmluva a účtovné náležitosti súvisiace so 

zaúčtovaním rozpočtovej položky na strane výdavkov.       

       V kontrolovanom období bolo uzatvorených 13 zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

MČ čerpaných vo výške 8 600,- € z celkového schváleného počtu vo výške 10 000,- €. 

Mestská časť Košice Nad jazerom môže v zmysle ustanovení VZN č. 44 poskytnúť dotáciu 

právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta Košice, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Košice, alebo 

poskytujú služby jeho obyvateľom a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo 

v prospech rozvoja územia mestskej časti a mesta. MČ môže poskytovať dotácie za 

podmienok stanovených týmto VZN č. 44. Počas kontroly bolo preverené splnenie 

podmienok za ktorých môže MČ poskytnúť dotácie v súlade s príslušným všeobecne 

záväzným nariadením. 

    Účelom kontroly bolo aj preverenie hospodárnosti a účelnosti pri nakladaní s poskytnutými 

finančnými prostriedkami poskytovateľom dotácie. Tak isto či poskytovateľ pri poskytnutí 

dotácií postupoval v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. V ďalšom kontrolovanom období bude preverené či dotácie neboli použité na iný 

ako schválený účel a či v rámci celého procesu boli dodržané príslušné právne predpisy. 

Kontrolou nebolo zistené porušenie príslušných právnych predpisov.  

 

Jednorazové sociálne príspevky 

 V súlade s plánom kontrolnej činnosti bola v kontrolovanom období vykonávaná aj 

kontrola poskytovania jednorazových sociálnych príspevkov. MČ ako vecne a miestne 

príslušný správny orgán v súlade so zákonom o obecnom zriadení, o meste Košice a zákonom 

o pomoci v hmotnej núdzi, má možnosť poskytnúť /priznať/ občanovi jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi. Kontrola bola zameraná na obdobie v roku 01-09/2021 a preverených bolo 

22 náhodne vybraných  rozhodnutí MČ v súvislosti s priznaním jednorazovej dávky vo výške 

1 520,- € z celkového čerpania v uvedenom období vo výške 2 600,- €. Uvedené čerpanie 

bolo v rozsahu 43,3 % zo schváleného objemu MiZ vo výške 6 000,- €. Dávky sociálnej 

pomoci boli občanom priznávané na zabezpečenie najnutnejších potrieb v súvislosti 

s liečebnými nákladmi, ošatením, obuvou, zabezpečením školských potrieb pre maloletých. 

Kontrolou v kontrolovanom období ani v jednom kontrolnom prípade neboli zistené porušenia 

právnych predpisov a rozpočtových pravidiel.  

 



Hospodárenie s majetkom MČ 

      V rámci schváleného plánu kontrolnej činnosti bola kontrola v r. 2021 zameraná aj na 

hospodárenie s majetkom MČ, na spôsob jeho použitia, prenechanie majetku do správy 

a nájmu právnickým alebo fyzickým osobám, nakladanie s majetkovými právami MČ 

a nakladania s finančnými prostriedkami. V rámci kontroly bol preverený majetok vo 

vlastníctve MČ a jeho hospodárne využívanie. Súčasťou kontroly bolo dodržiavanie zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom MČ. Počas kontroly nebolo 

zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich so správou 

a hospodárením s vlastným alebo cudzím /zvereným/ majetkom. Kontrola bola zameraná aj na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami v 

súvislosti s realizáciou obstarania preverovaných rozpočtových položiek v jednotlivých 

obdobiach.  

 

     V rámci kontroly bol preverený majetok vo vlastníctve MČ a jeho hospodárne využívanie. 

Súčasťou kontroly bolo dodržiavanie zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zásad 

hospodárenia s majetkom MČ.   

     Kontrola bola zameraná aj na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami v súvislosti s dodávateľskými faktúrami a to: č. 

208/2021, 217/2021, 232/2021, 239/2021, 243/2021, 249/2021, 262/2021, 263/2021, 

268/2021, 272/2021, 280/2021. Uvedené dodávateľské faktúry sa týkali dodávok tovarov 

a služieb odvíjajúcich sa od uzavretých zmlúv s MČ resp. objednávok vystavených MČ. 

Predmetom dodania boli: betónové pinpongové stoly, tlač plagátov, tel. poplatky, nákup 

tonerov, montáž parkových lavičiek, stravovanie personálu MOM, údržba kopírky, výpožička 

stavebných strojov, nákup hliníkovej info tabule, audit, dodanie a osadenie gumenej 

zatrávňovacej dlažby v celkovej výške 8 309,- €.  

      

    Kontrola bola zameraná aj na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami v súvislosti s uzatvorením dodávateľských zmlúv a to: 

Zmluva č. 25/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021. Uvedené zmluvy 

boli uzatvorené za účelom dodania výpočtovej techniky, čistiacich prostriedkov, projektovej 

dokumentácie a poskytnutia dotácií schválených MiZ MČ v celkovej výške 21 544,- €.  

        

    V rámci kontroly bola kontrola bola zameraná opäť na dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami v súvislosti s dodávateľskými 

faktúrami a to: č. 373/2021, 387/2021, 389/2021, 391/2021, 398/2021, 404/2021, 425/2021, 

455/2021, 500/2021. Uvedené dodávateľské faktúry sa týkali dodávok tovarov a služieb 

odvíjajúcich sa od uzavretých zmlúv s MČ resp. objednávok vystavených MČ. Predmetom 

dodania boli: tel.poplatky, likvidácia odpadu, kosba areálu MČ, čistiace prostriedky, kosba 

zelene zverenej MČ, betónové koše, tlač plagátov, občastník Jazerčan, deratizácia 

a kancelárske potreby v celkovej výške 11 680,- €.  

     Aj s dodávateľskými faktúrami a to: č. 420/2021, 427/2021, 423/2021, 408/2021, 

398/2021, 405/2021, 404/2021, 340/2021.  Uvedené dodávateľské faktúry sa týkali dodávok 

tovarov a služieb odvíjajúcich sa od uzavretých zmlúv s MČ resp. objednávok vystavených 

MČ. Predmetom dodania boli: stravné lístky, kamera, telefónne poplatky, energie, kosenie, 

oprava schodov, nákup betónových košov, nákup pozinkovaných lavičiek  v celkovej výške 

27 182,- €.  

    Kontrolou boli preverené aj objednávky súvisiace s uzatvorenými zmluvami o dodaní 

tovarov a služieb č. 12/187, 12/206, 12/218, 12/232  v celkovej výške 2 216,- €. Počas 

kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich so 

správou a hospodárením s vlastným alebo cudzím /zvereným/ majetkom.  



     V kontrolovanom období bola vykonaná aj kontrola čerpania a použitia rozpočtových 

prostriedkov z položky propagácia MČ v programe č. 9: Plánovanie, manažment a kontrola. 

Kontrola bola zameraná aj na realizovanie postupov finančnej kontroly, na účelnosť použitia 

finančných prostriedkov a hospodárnosť a efektívnosť ich spotreby. Propagácia 

v podmienkach MČ pomáha utvárať a uspokojovať mimoekonomické záujmy a potreby MČ vo 

vzťahu k potrebám jej obyvateľov. Za reklamné a propagačné predmety v podmienkach MČ 

v súlade s príslušnou smernicou MČ a príslušnými právnymi predpismi, môžeme považovať 

bezplatne poskytované drobné predmety označené názvom MČ s cieľom reprezentácie 

mestskej časti. Počas kontroly boli preverené vybrané nákupy jednotlivých propagačných 

predmetov v rozsahu: 

- pohľadnice, plagáty, info tabuľa, banery, nálepky na medaile. Podstatnou 

charakteristikou propagačných predmetov bolo ich označenie identifikátormi MČ. Na 

základe uvedeného boli preverené položky súvisiace s propagáciou MČ vyčerpané 

v kontrolovanom období 01-09/2021 vo výške 208,21 €, čo predstavuje  6,7 % 

z celkového objemu 3 100,- €.  

Podľa zákonnej úpravy bola skúmaná hospodárnosť a maximálny úžitok v rámci nakladania 

s verejnými finančnými prostriedkami. Kontrolou čerpania uvedených výdavkov nebola 

potvrdená absencia účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. 

 

       Súčasťou kontroly bolo dodržiavanie zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zásad 

hospodárenia s majetkom MČ. Kontrola bola zameraná aj na dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami v súvislosti s dodávateľskými 

faktúrami ktoré sa týkali dodávok tovarov a služieb odvíjajúcich sa od uzavretých zmlúv 

s MČ resp. objednávok vystavených MČ.   
         
        V dôsledku krízy COVID-19 a súvisiacich prijatých reštriktívnych opatrení v I. a v II. vlne bola aj 
MČ vystavená mimoriadnemu finančnému tlaku. Zatiaľ čo výdavky MČ rástli v dôsledku intenzívne 
prijímaných núdzových opatrení, príjmy prudko poklesli. COVID-19 je vysoko infekčné ochorenie. 
Tak ako každý, tak aj MČ nesie zodpovednosť za obmedzenie jeho šírenia a musí uplatňovať 
jednoduché preventívne opatrenia. Na základe uvedeného vzorca aj MČ pristúpila k uplatňovaniu 
jednoduchého pravidla a to chrániť seba, ako aj ľudí vo svojom okolí. 
 

Počas tejto krízy sa MČ medzi prvými intenzívnejšie usilovala podporovať a pomáhať tým, 

ktorí to najviac potrebovali v čase, kedy neexistoval žiadny mechanizmus pomoci 

obyvateľom mesta a MČ a zdieľala svoje finančné zdroje na boj proti šíreniu vírusu.  

V rámci tejto solidarity boli MČ zabezpečované ochranné pomôcky pre obyvateľov MČ s čím 

súviseli aj výdavky z rozpočtu MČ ktoré boli predmetom kontrolnej činnosti.  
 
Predmetom obstarania v I. vlne boli: 

 
Telefónne poplatky                     400,00€ 

Šijacie stroje          628,57€ 

Všeobecný materiál – dezinfekcia    1 205,56€ 

Všeobecný materiál – šitie rúšok    6 304,45€ 

Pracovné odevy, pomôcky      4 561,93€ 

Repre starostka – občerstvenie, strava      342,27€ 

Výdavky spolu                                                                     13 442,78€ 
 



           Uvedené výdavky  vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa vyhlášky MV SR č. 

599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu 

obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

Realizované výdavky MČ boli použité v súvislosti s: 

nákupom dezinfekcie, telefónnymi poplatkami na komunikáciu so seniormi pri zabezpečení 

donášky stravy, nákupom hygienických potrieb, rozvozom jedla pre imobilných a seniorov, na 

nákup materiálu pri výrobe ochranných rúšok v réžii MČ. MČ v uvedenom období obstarala 

šijacie stroje, ktoré slúžili ako výrobný prostriedok pri zhotovení rúšok pre obyvateľov MČ. 

Súčasťou výdavkov bol aj nákup látok a šijacích potrieb nevyhnutných pri výrobe ochranných 

rúšok. Ochranné pomôcky MČ obstarala na zabezpečenie ochrany zamestnancov pri roznáške 

stravy pre seniorov a nákupu potravín.  
 

Počas kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 

súvisiacich so správou a hospodárením s vlastným majetkom. Kontrolou nebolo zistené 

porušenie zásady hospodárnosti, ktorá zabezpečuje čo najlepšie využitie finančných 

prostriedkov. 

 Keďže na jeseň 2020 sme opäť čelili II. vlne rýchlo rastúcemu počtu prípadov, MČ 

sa opäť zapojila do boja s pandémiou a zintenzívnila svoju koordináciu a činnosť s 

cieľom obmedziť šírenie vírusu a podporiť všetky orgány štátnej moci pri boji s COVID 

-19. Poučený v boji z I. vlny proti pandémii spôsobenej koronavírusom MČ svojou 

činnosťou podporila formou rozsiahlych a cielených opatrení opäť obyvateľov MČ. 

Uvedeným boli opäť MČ vynaložené finančné prostriedky slúžiace na dostatočné 

zefektívnenie boja proti pandémii. 

 

        Uvedené výdavky súviseli s vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s celoplošným 

testovaním (,,Spoločná zodpovednosť" v dňoch 22.10 - 1.11.2020) v územnom obvode 

Okresného úradu v Košiciach v meste Košice. Tie vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa 

vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú 

ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, počas vyhlásenej mimoriadnej 

situácie v súvislosti s celoplošným testovaním. 
 
 
Predmetom kontroly v II. vlne boli: 

 
Popis podpoložky Suma v € 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

 

 

Zmluvy o dobrovoľnej činnosti 10 900,00 

Nadčasové hodiny 12 863,86 

SPOLU: 23 763,86 

Poistné a príspevok do poisťovní 

 

 

Odvody organizácie 4 495,92 

SPOLU: 4 495,92 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 

 

 

Germicídne žiariče GRIZZLY 1 790,00 

Všeobecný materiál  



 

Všeobecný materiál-ostatný  

Páska výstražná červeno-biela 99,90 

Predlžovací kábel, lievik, šatňové bloky 161,44 

Predlžovací kábel, lekárnička 210,68 

Elektromateriál, pásky, olej, voda do 

ostrekovača  

 

245,40 

Elektoinštalačný materiál 396,72 

Vrátený materiál(predlžovačky) -85,49 

Flisová deka, kanister, leukoplast, ventilátor 

a pod. 

 

229,37 

Pásky na upevnenie stanov 21,19 

Banery  342,58 

 1 621,79 

Všeobecný materiál - dezinfekcia  

Rozprašovače 47,45 

Rozprašovače 239,25 

Dezinfekčné prostriedky 2 333,15 

 2 619,85 

SPOLU: 4 241,64 

 

Ochranné odevy, overaly, štíty 

 

 

Ochranný odev  774,00 

Vysoké ochranné návleky  48,96 
Overaly 1422,00 

Tvarový štít vysoký 675,00 

SPOLU: 2 919,96 

Občerstvenie 37,18 

 37,18 

Nájomné za nájom – budov, objektov 

alebo ich častí 

 

 

Nájomná zmluva TESCO-prenájom 6,00 

Prenájom stanov 450,00 

Prenájom kontajnerov - KOSIT  218,94 

Prenájom kancelárskych kontajnerov TYP 

20 

1346,18 

Prenájom kancelárskych kontajnerov TYP 

20 

1552,80 

Prenájom kancelárskych kontajnerov TYP 

20 

1552,80 

SPOLU: 5 126,72 

Všeobecné služby 

 

 

Zapožičanie mobilných zábran, mobilných 

toaliet, dovoz, odvoz 

1305,00 

Dopravné značenie 174,00 



Elektroinštalačné práce + materiál 3432,78 

Réžia školy, objekty 364,59 

SPOLU: 5 276,37 

Stravovanie  1 360,00 

 

SPOLU: 
 

49 011,65 

 
Pri realizácii všetkých činností spojených so zabezpečením celoplošného testovania, sa MČ 

podieľala na eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva mestskej časti 

v spojitosti s plnením úloh uložených orgánmi štátnej správy a samosprávy /mesto Košice/. 

Pri všetkých výkonoch MČ zabezpečovala a plnila úlohy súvisiace s zabezpečovaním ochrany 

verejného zdravia.  

Počas kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Kontrolou nebolo zistené porušenie zásady hospodárnosti, ktorá zabezpečuje čo najlepšie 

využitie finančných prostriedkov. 

 

    

    Pokladňa 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., zák. č. 583/2004 Z. z. a zák. č.431/2002 Z.z bola 

v roku 2021 12krát vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa nachádzajú 

v pokladni miestneho úradu.  

Cieľom kontroly bolo overiť fyzický a účtovný stav pokladničnej hotovosti, stravných 

lístkov, cenín ako aj dodržiavanie výšky pokladničného limitu v pokladni. Kontrolami bol 

pravidelne zisťovaný počiatočný stav v hotovosti. Počas kontrol boli preverené príjmové a 

výdavkové finančné operácie. Konečný zostatok pri všetkých kontrolách súhlasili s účtovným 

stavom.  Fyzický stav, všetkých finančných operácii súhlasil s účtovným stavom pokladničnej 

hotovosti v pokladničnom denníku bez zistenia účtovných rozdielov. Presahujúci objem 

finančných prostriedkov bol odvádzaný do príslušného bankového ústavu.              

Kontrolami bol zistený fyzický stav, ktorý súhlasil s účtovným stavom pokladničnej 

hotovosti v pokladničnom denníku bez zistenia účtovných rozdielov.  

 

Reprezentačné výdavky 

V kontrolovanom období bola vykonaná aj kontrola čerpania a použitia rozpočtových 

prostriedkov z  položky reprezentačné výdavky a činnosť MiZ, MR a komisií MČ za 

obdobie 01-09/2021. Kontrola bola zameraná na realizovanie postupov finančnej kontroly, na 

účelnosť použitia finančných prostriedkov a hospodárnosť a efektívnosť ich spotreby. Takisto 

zámerom kontroly bolo overiť všetky účtovné operácie súvisiace so samotným predmetom 

ako aj formu vedenia evidencie a odôvodnenosť konkrétneho čiastkového použitia 

rozpočtovaných finančných prostriedkov. Následná finančná kontrola bola meritórne 

zameraná na dodržiavanie ust. § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, výnosov MF SR.  

Na základe uvedeného boli preverené položky súvisiace s rokovaním MiZ, MiR a komisií 

MiZ vyčerpané pri jednotlivých stretnutiach vo výške 442,55 € v kontrolovanom období, čo 

predstavuje  63,2 % z celkového objemu schváleného rozpočtu vo výške 700,- €. Podľa 

zákonnej úpravy bola skúmaná hospodárnosť a maximálny úžitok v rámci nakladania 



s verejnými finančnými prostriedkami. V prípade čerpania položiek reprezentačné výdavky 

nedošlo  v uvedených položkách k subjektívnemu uplatneniu potrieb. Kontrolou čerpania 

reprezentačných výdavkov nebola potvrdená absencia účinnosti pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami. 

    

      Na základe plánu kontrolnej činnosti bola v roku 2021 vykonaná aj kontrola čerpania 

a použitia rozpočtových prostriedkov z  položky reprezentačné výdavky starostky 

v kontrolovanom období 01-05/2021 a celkovo v predmetnej rozpočtovej položke. Kontrola 

bola zameraná na vykonávanie základnej a administratívnej finančnej kontroly, na účelnosť 

použitia finančných prostriedkov a hospodárnosť a efektívnosť ich spotreby. Takisto zámerom 

kontroly bolo overiť všetky účtovné operácie súvisiace so samotným predmetom ako aj formu 

vedenia evidencie a odôvodnenosť konkrétneho čiastkového použitia rozpočtovaných 

finančných prostriedkov. Kontrola bola zameraná na preverenie položiek repre-starosta. 

        Následnou finančnou kontrolou boli preverené vybrané výdavky /42/realizované 

v priebehu kontrolovaného obdobia za účelom nákupu nealkoholických nápojov, kvetov, 

pochutín, občerstvenia, kávy a ovocia vo výške 349,65 €. Na základe vykonanej kontroly je 

možné konštatovať, že spôsob čerpania a používania konkrétnych finančných prostriedkov 

určených na reprezentačné účely nevykazoval známky porušenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Celkový súčet čerpaných reprezentačných výdavkov bol v objeme 23,3 

% z  rozpočtovaných finančných prostriedkov  vo výške 1 500,- €. Kontrolou nebola 

potvrdená absencia účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. MČ postupovala 

podľa prijatej smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a 

propagačné účely, v rámci ktorej boli uvedené výdavky účelne vynaložené. 

 

 

Výkon činností odd. MÚ MČ 

 

      Vnútorná kontrola bola v období 08-11/2021 zameraná aj na dodržiavanie organizačného 

poriadku, pracovného poriadku a  zákona o výkone práce vo verejnom záujme, pracovné 

zaradenie a zatriedenie zamestnancov podľa katalógu pracovných činností. Počas kontroly 

boli preverené osobné spisy pracovníkov Odd. kultúry, športu a marketingu. Predmetom 

skúmania zákonných náležitostí u všetkých pracovníkov bolo rozhodnutie o plate, pracovná 

náplň, hmotná zodpovednosť za zverený majetok, u vedúcich pracovníkov menovací dekrét. 

Ďalej predmetom kontroly bolo zaradenie zamestnancov na základe zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia 

vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce 

vo verejnom záujme, do jednotlivých platových tried a platových stupňov. Kontrolou nebolo 

zistené porušenie príslušných právnych predpisov. 

      Predmetom kontroly bola pracovná náplň jednotlivých zamestnancov a porovnaná 

s konkrétnou realizáciou počas výkonu práce na pracovisku resp. v MČ.  

      Oddelenie kultúry, športu a marketingu /ďalej oddelenie/ v rámci vlastnej činnosti hlavne 

vytvára podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť v MČ, poskytuje priestory pre účelové 

prenájmy fyzickým a právnickým osobám (napríklad oslavy, predaje, prezentácie), vytvára 

podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť v MČ, zabezpečuje výučbu jazykových kurzov 

pre deti a dospelých, vytvára a zabezpečuje krúžky umenia a športové krúžky pre deti, mládež 

aj dospelých (napr. karate, aerobic, kalanetika, joga, pilates, lady aerobic, mažoretky deti a 

seniori, zumba, brušné tance, cvičenie na loptách Bossu, bodystaling, overball), ponúka 



možnosti filmovej produkcie a prezentácie veľkoplošným plátnom, organizuje kurzy 

fotografovania a pravidelné vernisáže členov foto-klubu, poskytuje priestory pre účelové 

prenájmy, administratívne a organizačne zabezpečuje pravidelné resp. jednorazové prenájmy 

priestorov kultúrneho strediska a Denného centra.                            

    Oddelenie pravidelne navrhuje, organizuje a zabezpečuje vlastné pravidelné, jednorazové 

spoločensko-kultúrne a spoločenské programy, podujatia. Zároveň spolupracuje pri príprave 

športových, kultúrnych, spoločenských podujatí a akcií s mestom Košice, komisiami pri 

miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom aj ďalšími inštitúciami.  

 

    Oddelenie tak isto spolupracuje s predškolskými zariadeniami, so školami a školskými 

zariadeniami pôsobiacimi na území MČ v oblasti kultúry a propagácie prác a zručností, 

pomáha pri propagácii aktivít a podujatí MČ. Oddelenie sa vo významnej miere podieľa na 

príprave materiálov do občasníka Jazerčan, vo veľkej miere sa podieľa na príprave kultúrnych 

podujatí usporadúvaných mestskou časťou. Pri svojej činnosti zabezpečuje predstavenia a 

výchovné koncerty pre školské a predškolské zariadenia v mestskej časti, zároveň 

spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, 

ktoré pôsobia v oblasti kultúry. Oddelenie kultúry vedie komisie pôsobiace pri miestnom 

zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom  k spolupráci pri organizovaní, participácii a 

propagácii kultúrnych a športových podujatí  realizovaných mestskou časťou. 

      Počas kontrolnej činnosti oddelenia a monitorovania vykonávaných prác 

zamestnancami odd. boli skúmané činnosti zamestnancov pri zabezpečení aj chodu 

Kancelárie prvého kontaktu kde zamestnanci zastupovali, počas pretrvávajúcej pandémie sa 

podieľali na testovaní a spolupracovali pri spoločných činnostiach s inými oddeleniami MÚ.   

       V rámci kontrolnej činnosti bola vykonaná aj analýza ľudských zdrojov v rámci 

oddelenia. Kontrolou bola sledovaná schopnosť zamestnancov vykonávať pridelenú prácu, 

zisťoval sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Zároveň sa overoval súčasný stav 

personálnych zdrojov a vyhodnocovala sa potreba alebo prebytok zamestnancov. Kontrolou 

boli skúmané kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých 

pracovných pozíciách, potreba vykonať prípadné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť 

kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné 

pozície, zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach a pod. Kontrolou sa 

posudzovala činnosť zamestnanca v  kritériách a osobnostných predpokladoch, ktoré určujú 

jeho potenciál a poukazujú na možnosti a smery v efektivite jeho pracovnej činnosti. Cieľom 

kontroly bolo získať relevantné informácie a pohľad na zamestnancov, najmä na ich 

schopnosti a perspektívu ďalšieho rozvoja. 

      V kontrolovanom období oddelenie o počte 3 pracovníkov realizovalo v pravidelných 

intervaloch činnosti, ktoré boli predmetom porovnania ich pracovnej náplne vo vzťahu 

k vykonávanej práci v rozsahu činností:  

      Oddelenie po dlhej prestávke pripravovalo Kultúrne stredisko na otvorenie školského roka 

2021/22 v kontexte prípravy zmlúv pre nájomcov v KS Jazero. V rámci realizovaných 

činností zabezpečovalo lektorov na činnosť v stredisku, plus  prípravu dohôd pre lektorov.       

Počas kontroly oddelenie realizovalo prípravu množstva podujatí ako: „Stretnutie 

s pracovníkmi z MOM-ky“ – poďakovanie sa zdravotníkom a administrátorom za ich činnosť 

v boji s pandémiou, Príprava video prezentácií osobností na podujatia Oceňovanie osobností 

MČ a Dobrovoľník roka 2020 čoho súčasťou bola výroba a príprava diplomov, spracovanie  

fotiek od oceňovaných, príprava  a produkcia celého audiovizuálneho diela. 

      V rámci bežnej činnosti odd. realizovalo tvorbu harmonogramu cvičení podľa žiadostí 

jednotlivých subjektov, podľa harmonogramu cvičení sa realizoval predaj vstupeniek a  



permanentiek na jednotlivé aktivity, zároveň odd. priebežne podľa potreby vyrábalo 

informačné tabule COVID automatu a pravidelne zverejňovalo informácie na web stránke 

a FB o aktuálnom Covid – automate. Oddelenie pravidelne realizuje marketing a organizáciu 

k podujatiam organizovaných MČ, pričom v uvedenom období to bolo podujatie Sadenie 

stromčekov, Otvorenie detského ihriska Poludníková,  fit park Baltická, podujatie – Košické 

Vianoce - Vianoce v meste. 

        Monitoring oddelenia bol zameraný hlavne na schopnosť vnímať vzniknuté problémy na 

odd., vnímať ich podstatu, schopnosť produkovať nové prístupy a vedieť odvodzovať závery 

a robiť rozhodnutia na dosiahnutie požadovaného cieľa. Tak isto bol skúmaný postoj k 

hľadaniu nových poznatkov a pripravenosť konať a podávať štandardné výkony. Kontrola 

výkonu práce bola porovnaná so schopnosťou vytvárať sociálne kontakty, komunikovať a 

viesť aktívny dialóg s občanmi a vnímať ich názory. Zároveň bola kontrolou preverená 

schopnosť zvládať nové náročné situácie, pripravenosť prijímať riziko v záťažových 

podmienkach. Ďalej bola skúmaná iniciatívnosť a ochota nadobúdať nové poznatky a 

skúsenosti, snaha zdokonaľovať sa a kompetentnosť pre výkon pracovnej pozície. 

     Na základe výsledkov monitorovania činností príslušného oddelenia a kontroly 

realizovaných prác je možné konštatovať, že kvalita realizovanej práce a plnenie uložených 

úloh boli v požadovanej kvalite. V rámci zrealizovaných činností s prevahou duševnej práce 

ale veľakrát vlastnej manuálnej, bola preukázaná komplexnosť zamestnancov ich presnosť 

v realizácií zadaných úloh s primeraným niekedy až enormným pracovným tempom pri ich 

plnení, vzhľadom na ich množstvo pri minimálnom počte pracovníkov.  

V činnosti oddelenia bola preukázaná nadväznosť na ich pracovnú náplň a kladené nároky, 

stálosť výkonu a jej vyváženosť a samostatná iniciatíva pri riešení problémov. V rámci 

kontroly nebolo zistené porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov  

 

 

       Vnútorná kontrola bola v období 01-05/2021 zameraná aj na dodržiavanie organizačného 

poriadku, pracovného poriadku a  zákona o výkone práce vo verejnom záujme, pracovné 

zaradenie a zatriedenie zamestnancov podľa katalógu pracovných činností. Počas kontroly 

boli preverené osobné spisy pracovníkov Odd. vnútornej správy. Predmetom skúmania 

zákonných náležitostí u všetkých pracovníkov bolo rozhodnutie o plate, pracovná náplň, 

hmotná zodpovednosť za zverený majetok, u vedúcich pracovníkov menovací dekrét. Ďalej 

predmetom kontroly bolo zaradenie zamestnancov na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia 

vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce 

vo verejnom záujme, do jednotlivých platových tried a platových stupňov. Kontrolou nebolo 

zistené porušenie príslušných právnych predpisov. 

        

Predmetom kontroly bola pracovná náplň jednotlivých zamestnancov a porovnaná 

s konkrétnou realizáciou počas výkonu práce na pracovisku resp. v MČ.  

       Oddelenie vnútornej správy v rámci vlastnej činnosti pripravuje starostke na 

rozhodovanie žiadosti  o jednorazové  sociálne dávky, vydáva rozhodnutia a kontroluje účelné 

využívanie poskytnutých dávok, ďalej vytvára podmienky pre činnosť Denného centra a  

zabezpečuje jeho činnosť podľa schváleného rozpočtu, vedie evidenciu  a odsúhlasuje výšku  

príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle schválených zásad, vybavuje celkovú sociálnu 

agendu prislúchajúcu oddeleniu, ktorá vyplýva z kompetencií MČ. Oddelenie ďalej 

zabezpečuje pomoc opusteným občanom a ohrozeným rodinám s deťmi a poskytuje  

poradenskú činnosť v sociálnej a bytovej oblasti, vybavuje  sťažnosti týkajúce sa kompetencií 

 oddelenia, vedie evidenciu obyvateľov mestskej časti a plní ďalšie úlohy vyplývajúce 



z príslušných právnych predpisov. Medzi ďalšiu agendu oddelenia patrí overovanie podpisov 

a osvedčovanie listín, zabezpečenie správy počítačovej siete na miestnom úrade a jej údržbu 

a všetkých činností spojených s IT na MÚ. 

       Počas kontrolnej činnosti oddelenia a monitorovania vykonávaných prác 

zamestnancami odd. boli skúmané činnosti pri zabezpečení aj chodu Kancelárie prvého 

kontaktu kde zamestnanci zastupovali, osvedčovania podpisov a overovania listín, 

zabezpečenia sociálnej agendy pre obyvateľov MČ /stravovanie, jed.soc.výpomoc/ 

a spolupráca pri spoločných činnostiach s inými oddeleniami MÚ.   

       V rámci kontrolnej činnosti bola vykonaná aj analýza ľudských zdrojov v rámci 

oddelenia. Kontrolou bola sledovaná schopnosť zamestnancov vykonávať pridelenú prácu, 

zisťoval sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Zároveň sa overoval súčasný stav personálnych 

zdrojov a vyhodnocovala sa potreba alebo prebytok zamestnancov. Kontrolou boli skúmané 

kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných 

pozíciách, potreba vykonať prípadné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť kompetencie a 

zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné pozície, 

zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach a pod. Kontrolou sa posudzovala 

činnosť zamestnanca v kritériách a osobnostných predpokladoch, ktoré určujú jeho potenciál 

a poukazujú na možnosti a smery v efektivite jeho pracovnej činnosti. Cieľom kontroly bolo 

získať relevantné informácie a pohľad na zamestnancov, najmä na ich schopnosti a 

perspektívu ďalšieho rozvoja. 

 

V kontrolovanom období oddelenie o počte 5 pracovníkov realizovalo v pravidelných 

intervaloch činnosti, ktoré boli predmetom porovnania pracovnej náplne odborných 

referentov vo vzťahu k vykonávanej práci v rozsahu činností: prípravy podkladov o SODB 

2021, spracovania štatistického prehľadu o odovzdaných ochranných pomôckach pre 

obyvateľov MČ, prihlasovania k TP, PP, spracovania dennej pošty, overovania podpisov a 

overovania listín, kompletizácia materiálov a pomôcok týkajúcich sa distribúcie FFP2 a rúšok 

pre obyvateľov, spracovania oznámení (úmrtie, narodenie, odsťahovanie) doručených počas 

kontroly, vyhotovenie dohôd o stravovaní dôchodcov, vyhotovenie zápisníc z MR a MiZ, 

vypracovania správ o povesti pre PZ SR, spravovania IT systémov a celého informačného 

prostredia MÚ. 

Monitoring oddelenia bol zameraný hlavne na schopnosť vnímať vzniknuté problémy na odd., 

vnímať ich podstatu, schopnosť produkovať nové prístupy a vedieť odvodzovať závery a 

robiť rozhodnutia na dosiahnutie požadovaného cieľa. Tak isto bol skúmaný postoj k hľadaniu 

nových poznatkov a pripravenosť konať a podávať štandardné výkony. Kontrola výkonu 

práce bola porovnaná so schopnosťou vytvárať sociálne kontakty, komunikovať a viesť 

aktívny dialóg s občanmi a vnímať ich názory. Zároveň bola kontrolou preverená schopnosť 

zvládať nové náročné situácie, pripravenosť prijímať riziko v záťažových podmienkach. Ďalej 

bola skúmaná iniciatívnosť a ochota nadobúdať nové poznatky a skúsenosti, snaha 

zdokonaľovať sa a kompetentnosť pre výkon pracovnej pozície. 

      

        Na základe výsledkov monitorovania činností príslušného oddelenia a kontroly 

realizovaných prác je možné konštatovať, že kvalita realizovanej práce a plnenie uložených 

úloh boli v požadovanej kvalite. V rámci zrealizovaných činností s prevahou duševnej práce 

bola preukázaná komplexnosť zamestnancov ich presnosť v realizácií zadaných úloh 

s primeraným pracovným tempom pri ich plnení, vzhľadom na ich množstvo pri súčasnom 

počte pracovníkov. V činnosti oddelenia bola preukázaná nadväznosť na ich pracovnú náplň 

a kladené nároky, stálosť výkonu a jej vyváženosť a samostatná iniciatíva pri riešení 

problémov. V rámci kontroly nebolo zistené porušenie príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  



Slobodný prístup k informáciám 

              

       V súlade s plánom kontrolnej činnosti boli preverené postupy pri prijímaní a vybavovaní 

žiadosti obyvateľov  v rámci slobodného prístupu k informáciám, kde ako povinná osoba 

vystupuje MČ. Počas kontroly boli preverené 3 žiadostí, prijaté mestskou časťou v období od 

01-05/2021, celková evidencia, vnútorná smernica, sadzobník úhrad nákladov za 

sprístupnenie informácií, spôsob a lehoty vybavenia konkrétnych žiadostí. Predmetom 

dožiadania fyzickými, ale aj právnickou osobou boli informácie týkajúce sa oblastí: 

územného konania, vo veci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a vo veci predbežnej 

ochrany obcou podľa § 5 Občianskeho zákonníka.  Ďalej počas kontroly bolo preverených 6 

žiadostí, prijatých mestskou časťou v období od 06-11/2021, celková evidencia, vnútorná 

smernica, sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií, spôsob a lehoty vybavenia 

konkrétnych žiadostí. Predmetom dožiadania fyzickými, ale aj právnickou osobou boli 

informácie týkajúce sa oblastí: Protestu prokurátora, platu starostky, externých zdrojov 

financovania, občasník Jazerčan, očkovania v MČ a finančných prostriedkov použitých na 

opravu komunikácií v MČ. 

       V rámci kontroly nebolo zistené porušenie zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. Všetky žiadosti boli sprístupnené žiadateľom v plnom rozsahu, resp. jedna 

bola odstúpená inej povinnej osobe v zákonom stanovenej lehote.  

 

Paušálne platené mobilné telefónne linky  

Počas kontroly telefónnych poplatkov všetkých telefónnych liniek v r. 2021 boli 

preverené fakturačné obdobia od 01-09/2021 zamestnancov MČ, starostky MČ ako 

využívateľov mob. telefónnych liniek a ostatných zamestnancov pri používaní pevných liniek 

v celkovej výške  3 501,06 €. V uvedenom období došlo k čerpaniu finančných prostriedkov v 

primeranom objeme z celkovo rozpočtovaných a upravených vo výške 5 990,- €. V uvedenom 

období došlo k čerpaniu finančných prostriedkov v objeme 65,20 % z celkového rozpočtu 

danej položky. Po prípadnom prekročení limitu sú zamestnanci povinní vedúcemu 

pracovníkovi odôvodniť účelnosť a opodstatnenosť rozdielov nad stanovenú hranicu. V 

kontrolovaných prípadoch nedošlo k prekročeniu stanovených limitov resp. čiastkové 

prekročenia boli odôvodnené zabezpečovaním činností realizovaných nad rámec bežnej 

organizačnej činnosti jednotlivých oddelení. V uvedenom období nedošlo zo strany všetkých 

užívateľov k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem MČ 

pri dodržiavaní zásad hospodárneho, efektívneho a účelného nakladania s verejnými 

prostriedkami. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o finančnej kontrole a neboli 

zistené rozdiely čerpania finančných prostriedkov v súvislosti so schváleným rozpočtom. 

 

 

Finančné príspevky 

 

             V rámci kontrolnej činnosti prebehla v kontrolovanom období aj kontrola 

poskytovania finančných príspevkov starostkou MČ z rozpočtu Mestskej časti Košice - 

Nad jazerom v prvom polroku 2021. Účelom kontroly bolo dodržiavanie zákona 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj 

ustanovení Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 

účely MČ Košice – Nad jazerom a smernice o Vykonávaní finančnej kontroly.  Predmetom 

finančnej kontroly boli finančné príspevky poskytnuté starostkou v maximálnom rozsahu 

2000,- € / 2021 schválených MiZ MČ. Kontrolou bola preverená celková spisová agenda 

ktorej súčasťou sú žiadosť, identifikačné údaje žiadateľa, rozhodnutie starostky MČ, platobný 



poukaz, vyúčtovanie žiadateľa  a účtovné náležitosti súvisiace so zaúčtovaním rozpočtovej 

položky na strane výdavkov.  

       V kontrolovanom období boli poskytnuté 2 finančné príspevky v celkovej výške 600,- € 

na propagáciu a reprezentáciu MČ ale aj na podporu kultúrno-spoločenských športových akcií 

v rámci MČ a mesta Košice. Uvedené čerpanie v kontrolovanom období predstavovalo spolu 

30,0 % z celkového objemu 2 000,- €. Účelom ďalšej kontroly bude preverenie hospodárnosti 

a účelnosti pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami žiadateľmi a ich 

následným vyúčtovaním MČ.  Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o finančnej 

kontrole a smernice MČ a neboli zistené rozdiely čerpania finančných prostriedkov v 

súvislosti so schváleným rozpočtom. 

 

 

 

 

 

V Košiciach, Patrik Géci 

                      kontrolór MČ 

                      08.02.2022 

 

 

 


