Mestská časť Košice - Sever, Festival. námestie č. 2 ,Košice
Ing. Jana Nováková, kontrolórka Mestskej časti Košice – Sever

Podľa § 18f, odst.1 písmena d, zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice Sever

Správu o činnosti kontrolórky v období od 07. 03. 2012 do 20. 06. 2012
1/ Vypracovala som „ Zásady vykonávania finančnej kontroly pri hospodárení
s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice Sever “, ktoré predkladám MZ.
2/ Vypracovala som Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ.
3/ Vypracovala som odborné stanovisko k Návrhu Záverečného účtu za rok 2011, pred
jeho rokovaním v zastupiteľstve
4/ Vykonala som kontrolu Trhovísk
Predmetom kontroly bolo overiť dodržiavanie VZN MČ Košice Sever č. 29 o predaji
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v MČ Košice – Sever a VZN č. 30
„ Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy.“, vrátane
dodatkov.
Kontrola bola vykonaná za účasti správcu miestneho trhoviska – p. Anna Sejnová,
pracovníčka právneho oddelenia miestneho úradu MČ Košice – Sever.
Kontrola bola vykonaná v dvoch rôznych termínoch. Prvý termín kontroly bol tesne pred
veľkonočnými sviatkami 4.4.2012, druhý termín bol 22.5.2012.
Na trhovisku Merkúr bolo z 33 predajných stolov v prvý deň kontroly obsadených len 20.
Predajcovia najmä z Ukrajiny odcestovali domov pred veľkonočnými sviatkami. V druhom
termíne kontroly obsadennosť stolov bola podobná, pretože niektorí stabilní predávajúci
boli na jarmokoch.
Podľa VZN č. 30 § 1 odsek 2/e sú minimálne dve predajné miesta vyhradené pre
drobnopestovateľov. Na danom trhovisku v čase kontroly bolo niekoľko
drobnopestovateľov. Podľa Cenníka trhových poplatkov si drobnopestovatelia môžu
prenajať aj 1/2, resp. 1/4 predajného stola. Mnohí poskytnuté zvýhodnenie aj využívajú.
Na trhovisku Mier v čase kontroly bolo pár drobnopestovateľov, niekoľko
podnikateľských subjektov, predávajúcich ovocie a zeleninu, bižutériu a predajcovia vajec.
Kontrola bola zameraná na : platnosť povolení na predaj na trhovisku, ktoré vydáva MČ,
potvrdenie o zaplatení za predajné miesto,
potvrdenie o vykonanej fiškalizácie registračných pokladní,
platnosť zdravotných preukazov predajcov potravinových produktov
Kontrolou povolení na predaj na trhovisku, ktoré vydáva starosta MČ konštatujem, že
predajcovia mali platné povolenia na predaj, ktoré im vydal súčasný starosta. Povolenia,
ktoré vydáva súčasný starosta sú časovo obmedzené do 31. 12. 2012. Pár predajcov malo
povolenie na predaj vydané bývalou starostkou, tieto povolenia boli časovo neohraničené.
Povolenia na predaj na trhovisku je žiadúce zjednotiť kvôli prehľadu, kapacitným
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možnostiam trhovísk a časovo ohraničiť. Správkyňa trhovísk pani Sejnová oslovila
predajcov, aby požiadali o nové povolenie na predaj. Niektorí predajcovia aj požiadali
a bolo im vydané nové, časovo limitované povolenie na predaj, vydané súčasným
starostom.
Predajcovia sa preukázali dokladom o zaplatení za predajné stoly. Väčšina trhovníkov si
platí každý deň za predajný stôl. Podnikatelia, predávajúci ovocia a zeleninu , využili
cenové zvýhodnenie za predajné stoly a predplatili si predajné stoly na celý mesiac.
Predajcovia vajec, platia v štvrťročných splátkach za predajné miesto.
Predávajúce podnikateľské subjekty musia mať fiškalizáciu registračnej pokladne. Počas
kontroly preukázali všetci potvrdenie o vykonanej fiškalizácii pokladne.
Podnikateľka, ktorá začína predávať na trhovisku, požadované doklady nemala. Bolo jej
vysvetlené, čo všetko musí mať a dostala náhradný termín, aby ich predložila.
Podnikateľské subjekty, predajcovia ovocia, zeleniny, vajec predložili platný zdravotný
preukaz, ktorý platí dva roky.
Príjmy za trhoviská v roku 2012 schválené 31 000 €
Skutočnosť k 22. 5. 2012 , trhovisko Merkúr 7 130,50 €
Trhovisko Mier
2 450, 89 €
Spolu
9 581,39 € / 30,9% zo schválených príjmov/
Stanovením nových trhových poplatkov v roku 2011 sa príjmy na trhoviskách zvýšili. Časť
týchto zvýšených príjmov odporúčam použiť na údržbu, výmenu predajných stolov, ktoré
sú v chátrajúcom stave.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. Správca trhovísk sleduje dokumentáciu
všetkých predajcov, ktorým bolo vydané povolenie na predaj na trhovisku.
Z vykonanej kontroly som vyhotovila záznam o kontrole.
5/ Vypracovala som Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012, ktorý
predkládám na rokovanie MZ.
6/ Zúčastňovala som sa na zasadaniach MR , MZ, komisií MZ.
7/ Zúčastnila som sa na pracovnom rokovaní Košickej regionálnej sekcie
Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, ktoré sa konalo 27. marca 2012.
8/ Vykonávala som ďalšie činností spájané s funkciou kontrolóra MČ.
V Košiciach, 20. jún 2012

„podpísaná“
Vypracovala : Ing. Jana Nováková
miestna kontrolórka
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