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D ô v o d o v á   s p r á v a 

k stanovisku kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

k Záverečnému účtu MČ Košice - Sever za rok 2015 

 

Stanovisko k Záverečnému účtu  MČ Košice - Sever za rok 2015 (ďalej len 

„záverečný účet“) predkladám  na základe ustanovenia  § 18f ods. 1  písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“). 

Obsahom môjho stanoviska k záverečnému účtu sú predovšetkým výsledky overenia 

jeho súladu s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení,  zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o meste Košice), zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy“ a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.  

Predložené stanovisko je vypracované na základe nasledujúcich dokumentov 

predložených Mestskou časťou Košice - Sever:  

1) Čerpanie programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever k 31.12.2014, 

ktorý obsahuje údaje o schválenom rozpočte, upravenom rozpočte  a skutočnosti 

k 31.12.2015 

2) Záverečný účet za rok 2014 s prílohou Hodnotiaca správa programového rozpočtu 

Mestskej časti Košice - Sever  k 31.12.2015 

3) Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015  zo 

dňa 13. júna 2016 

 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015 neobsahuje: 

a) hodnotenie prekročenia rozpočtovaných výdavkov na niektorých položkách programového 

rozpočtu  a  

b) nesprávny postup mestskej časti pri financovaní opráv, údržby, rekonštrukcií  a výstavbe 

detských a športových ihrísk. 

 Prekročenie rozpočtovaných výdavkov na niektorých položkách v programe č. 6: 

Sociálne služby a v programe č. 7: Podporná činnosť považujem za dôvodné alebo 

nevýznamné, z hľadiska ich výšky v peňažných jednotkách a vplyvu na celkové plnenie 

výdavkov v uvedených programoch a na výsledkoch plnenia príjmov a výdavkov mestskej 

časti, a preto tieto skutočnosti neuvádzam v stanovisku k návrhu záverečného účtu 

a nenavrhujem uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu výrokom „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje s výhradami“.  

 Okrem toho, tieto odchýlky bolo možné vysporiadať rozpočtovým opatrením starostu 

k 31.12.2015, ak by starosta mestskej časti  mal zastupiteľstvom schválený primeraný rozsah 

schvaľovania zmien rozpočtu. 

 Rozsah schvaľovania zmien rozpočtu na rok 2015 starostom mestskej časti bol určený 

takto: starosta vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 

0,1 %  rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom, bez zmeny príjmov a výdavkov 

v rozpočte, ktoré neumožnilo starostovi mestskej časti konať operatívne pri nevyhnutných 

zmenách rozpočtu.  Pre rok 2016 zastupiteľstvo schválilo zmenu rozsahu úprav rozpočtu, 

ktoré môže vykonávať starosta. 

Dňa 16.02.2016 som spracoval písomnú informáciu pre Miestny úrad Mestskej časti 

Košice - Sever z overenia súladu vybraných Zmlúv o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri 
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zabezpečovaní opráv, údržby, rekonštrukcií  a výstavbe  športových a detských ihrísk v MČ 

Košice - Sever v roku 2015, ktoré boli uzatvorené podľa ustanovenia § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka s Správou mestskej zelene, Košice (príspevková organizácia mesta 

Košice). 

Mestská časť Košice - Sever v roku 2015 uzatvárala zmluvy o spolupráci a finančnej 

spoluúčasti pri zabezpečovaní opráv a údržby detských ihrísk, ktoré sú v skutočnosti 

zmluvami o dielo. Predmetom týchto zmlúv je oprava, údržba, rekonštrukcia a výstavba 

športových a detských ihrísk, spolu v sume  64 022,78 €.  

 Mestská časť na základe zmlúv o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní 

opravy, údržby a rekonštrukcie športových a detských ihrísk použila finančné prostriedky 

vlastného rozpočtu v sume 64 022,78 € na úhradu výdavkov spojených so zhodnocovaním 

majetku alebo obstaraním nových prvkov na majetku, ktorého nie je správcom ani 

vlastníkom. Postup je nesprávny. 

V tejto súvislostí poznamenávam, že takýto spôsob financovania sa realizoval aj 

v predchádzajúcich rokoch, a to nielen v Mestskej časti Košice - Sever, ale aj v iných 

mestských častiach mesta Košice.   

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov z rozpočtu obce (mestskej 

časti) sa uhrádzajú výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce 

(mestskej časti) a majetku iných osôb, ktorý obec (mestská časť) užíva na plnenie úloh podľa 

osobitných predpisov (napr. zákon o majetku obcí – zmluva o zverení správy majetku alebo 

zákon o prenájme a podnájme nebytových priestorov – nájomná zmluva).  

V citovanej informácií som odporučil v roku 2016 postupovať tak, aby mestská 

časť neuhrádzala zo svojho rozpočtu výdavky spojené so zhodnocovaním, udržiavaním 

a obstarávaním majetku, ktorého nie je vlastníkom alebo ho neužíva na plnenie svojich 

úloh podľa osobitných predpisov. 

Miestny úrad mestskej časti predložil na dnešné rokovanie zastupiteľstva návrh VZN 

o dotáciách, prostredníctvom ktorého sa budú v roku 2016 z rozpočtu realizovať výdavky 

spojené s opravou, údržbou, rekonštrukciou a obstarávaním nového majetku ktorý nie je 

majetkom mestskej časti a nie je to ani majetok iných osôb, ktorý mestská časť užíva na 

plnenie svojich úloh podľa osobitných predpisov.  

Považujem to za opatrenie na odstránenie mnou zistených nedostatkov pri realizácií 

výdavkov na opravy, údržbu, rekonštrukciu a obstarávanie nového majetku, ku ktorému 

mestská časť nemá žiaden vzťah.  

 Na základe vyššie uvedených skutočností nenavrhujem uzatvoriť prerokovanie 

záverečného účtu výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“.  

 Návrh uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu výrokom „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje s výhradami“ je podľa môjho názoru dôvodný vtedy, ak z hodnotenia návrhu 

záverečného účtu vyplývajú závažné nedostatky, na ktoré mestská časť primeraným 

spôsobom nereaguje a preto sa odporúča výrok „celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

s výhradami“, aby na odstránenie nedostatkov prijalo miestne zastupiteľstvo opatrenia. 

   Opatrenia na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov sú v realizácii a preto som 

predložil vo svojom odbornom stanovisku návrh uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu 

výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ .   

 

 

V Košiciach dňa 15.06.2016                                                          Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                                      

 

 


