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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: 

                          

berie na vedomie  

                       

správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 24. riadneho zasadnutia MiZ MČ Košice Nad 

jazerom konaného dňa 30.06.2022 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa o výsledkoch  kontroly. 
___________________________________________________________________________ 

č.m.: MK/04/22 

 

 

 

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 24. riadneho zasadnutia MiZ konaného dňa 30.06.2022. 

 

 

 

 

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 07-09/2022 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 preverené 

jednotlivé čerpania rozpočtu v programoch: 1.Prostredie pre život, 2.Komunikácie a 

parkoviská, ich stav, súlad s účtovnými dokladmi v období 07-09/2022. 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 

75 bankových operácií /dodávateľské faktúry/ a /140/ výdavkových pokladničných 

dokladov za obdobie 07-09/2022. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o finančnej 

kontrole.  
 

      V rámci plánu kontrolnej činnosti bola kontrola v uvedenom období 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.  

       Správa majetku MČ  je súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej 

časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou 

činnosťou. Správca alebo mestská časť sú oprávnení a povinní majetok držať, užívať na 

plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať 

s ním v súlade so zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce, mestská časť tiež v 

súlade so štatútom mesta.  

       Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, 

inak sú neplatné. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v 

prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.  

      MČ je povinná majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Je povinná najmä  udržiavať 

a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 

používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, viesť majetok v 

účtovníctve podľa osobitného predpisu. 
 

     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. 

489/2022, 487/2022, 492/2022, 482/2022, 473/2022, 451/2022, 419/2022, 406/2022, 

366/2022, 364/2022, 364/2022, 350/2022. Uvedené dodávateľské faktúry sa týkali dodávok 

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

MČ. Predmetom dodania boli: sklenené plakety, telekomunikačné služby,  elektrická energia, 

stravné lístky, údržba agility prvkov na venčoviskách, odstránenie havarijného stavu v OC 

Čingov, nákupu pivných setov, nákupu pingpongových stolov, údržby detských ihrísk v 

celkovej výške 22 583,50 €.  
      

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 uzatvorením dodávateľských zmlúv a to: 

Zmluva č. 122/2022, 118/2022, 102/2022 a objednávok 13/197, 13/194, 13/181, 13/178, 

13/166, 13/160. Uvedené zmluvy a objednávky boli uzatvorené za účelom dodania kosby, 

opravy verejného osvetlenia, dodávateľských služieb SMZ KE, čistenia kanalizácie, 

stravovania seniorov, výpočtovej techniky vyradenej Štatistickým úradom SR, dodávka 

kancelárskych potrieb a poistenia majetku v celkovej výške 22 229,70 €.  

        

 

Počas kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 

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

 

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 4 žiadostí, prijaté mestskou časťou v období od 

06-09/2022, celková evidencia, vnútorná smernica, sadzobník úhrad nákladov za 

sprístupnenie informácií, spôsob a lehoty vybavenia konkrétnych žiadostí. Predmetom 

dožiadania fyzickými osobami boli informácie týkajúce sa oblastí: Ročné výnosy 

z hazardných hier, platu prednostu, dátových informácií a dane za psa.  

       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 z časti inej povinnej osobe v zákonom stanovenej lehote.  

 

 

 

 

Patrik Géci 

kontrolór MČ 

19.09.2022 

 

 

 

 


