Miestny kontrolór Mestskej časti Košice - Sever

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sever za rok 2020.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného
účtu Mestskej časti Košice - Sever (ďalej MČ) za rok 2020. Návrh bol zverejnený dňa
13.6.2021 na webovej stránke MČ.
Návrh záverečného účtu MČ za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej zákon
o rozpočtových pravidlách). Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a ostatné súvisiace právne
normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu MČ,
-

údaje o plnení rozpočtu,
aktíva a pasíva,
stav a vývoj dlhu,

-

poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MČ v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách splnila povinnosť dať si
overiť účtovnú závierku podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. Účtovnú závierku MČ overila nezávislá audítorka, ktorá na základe overenia dodržiavania
povinností MČ podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že MČ konala v súlade s
požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
MČ spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia programového
rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií, položiek a
podpoložiek. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia programového rozpočtu výdavkov
1

spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni program, podprogram a
projekt podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
MČ postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách a po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu
MČ. V súlade s § l6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu, k subjektom, ktoré jej poskytli prostriedky a k rozpočtu mesta Košice.
Predložený návrh záverečného účtu MČ obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie MČ sa riadilo programovým rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 86/2020 prijatým na riadnom zasadnutí MZ dňa
24.2.2020.
výdaj
1 927 277,76
39 413,73
0
1 966 691,49

príjem

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia -prebytok –

2 039 392,25
37 463,73
0
2 076 855,98

Rozdiel
112 114,49
-1 950
0
110 164,49

Schválený programový rozpočet MČ bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
miestneho zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Uznesením č . 97/2020 a č. 98/2020 zo dňa 22.5.2020
Uznesením č . 105/2020 a č. 106/2020 zo dňa 29.6.2020
Zmena schválená starostom MČ dňa 2.7.2020
Uznesením č . 119/2020 zo dňa 25.09.2020
Uznesením č. 132/2020 zo dňa 14.12.2020
Zmena schválená starostom MČ dňa 31.12.2020

1. zmena rozpočtu,
2. zmena rozpočtu,
3. zmena rozpočtu,
4. zmena rozpočtu,
5. zmena rozpočtu,
6. zmena rozpočtu

Rozpočtové opatrenia v roku 2020
Názov položky

Schválený rozpočet

1. zmena

2. zmena

3. zmena

4. zmena

5. zmena

6. zmena

22.5.2020

29.6.2020

2.7.2020

25.9.2020

14.12.2020

31.12.2020

Upravený rozpočet

Bežné príjmy

1 931 211

50 000

40 166

0

-11 247

36 103

0

2 046 233

Bežné výdavky

1 931 211

50 000

40 166

0

-11 247

36 103

0

2 046 233

0

0

0

0

0

0

0

15 600

40 000

0

0

-425

-14 475

0

40 700
40 700

Bežný rozpočet - výsledok
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet - výsledok
Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky

0

42 000

93 500

0

0

-425

-94 375

0

-26 400

-79 900

-79 900

-79 900

-79 900

0

0

26 400

53 500

0

0

0

-79 900

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 400

79 900

79 900

79 900

79 900

0

0

Príjmy rozpočtu celkom

1 973 211

2 116 711

2 156 877

2 156 877

2 145 205

2 086 933

2 086 933

2 086 933

Výdavky rozpočtu celkom

1 973 211

2 116 711

2 156 877

2 156 877

2 145 205

2 086 933

2 086 933

2 086 933

Finančné operácie - výsledok

Rozpočet - výsledok

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozpočet 2020
Názov položky

Schválený

Bežný rozpočet - výsledok

Upravený

Plnenie rozpočtu
Skutočnosť

v€

Porovnanie 2020/2019

v%

Skutočnosť 2019

Index 20/19

0

0

112 114,00

112 114

75 829

1,48

1 931 211

2 046 233

2 039 392,00

-6 841

99,7

1 830 941,00

1,11

Bežné výdavky

1 931 211

2 046 233

1 927 278,00

-118 955

94,2

1 755 112,00

1,10

Kapitálový rozpočet - výsledok

-26 400

0

-1 950,00

-1 950

-1 934

1,01

15 600

40 700

37 464,00

-3 236

92,0

83 388,00

0,45

96,8

85 322,00

0,46

483

0,00

Z toho: Bežné príjmy

Z toho: Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

42 000

40 700

39 414,00

-1 286

26 400

0

0,00

0

26 400

0

0,00

0

0,0

483,00

0

0

0,00

0

0,0

0,00

Príjmy rozpočtu celkom

1 973 211

2 086 933

2 076 856,00

-10 077

99,5

1 914 812

Výdavky rozpočtu celkom

1 973 211

2 086 933

1 966 692,00

-120 241

94,2

1 840 434

1,07

-26 400

0

110 164,00

110 164

73 895

-1,49

0

0

110 164,00

110 164

74 378

1,48

Finančné operácie - rozdiel
Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky

Rozpočet bez fin. operácií - výsledok
Rozpočet vrátane fin. operácií

0,00
100,00
1,08

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku ................. 665 645,00
120 Dane z majetku........................................................ 0
130 Dane za tovary a služby.......................................... 8 711,00
150 Poistné .................................................................. 0
190 Iné dane................................................................... 0
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku...................... 47 628,22
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.............. 262 100,12
230 Kapitálové príjmy ...............................................................0,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.................19,06
290 Iné nedaňové príjmy...........................................................27 631,05
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery.............................1 036 368,80
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery ....................37 463,73
Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania........1 016 981,51
620 Poistné a príspevok do poisťovní................................................381 225,02
630 Tovary a služby ..........................................................................497 776,13
640 Bežné transfery............................................................................31 295,10
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom ........................................0,00
700 Kapitálové výdavky..............................................39 413,73
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Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjm y z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí (len istín)..............0,00
420 Zo splátok zahraničných úverov , pôžičiek a návrat. fin. výpomocí ( len istín ) .....0,00
430 Z predaja majetkových účastí......................................................................................0,00
450 Z ostatných finančných operácií..................................................................................0,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci............................................0,00
520 Zahraničné úvery........................................................................................................0,00
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín.................................................................0,00
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a §
10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách a podľa opatrenia MF SR č.
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a VÚC.
Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky 31.12.2020 bol finančný majetok MČ
nasledovný:
- zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 na všetkých bankových účtoch
a v pokladni MČ vykazuje vo výške 288 354,65 € ,
- zostatok finančných prostriedkov v pokladnici vo výške 959,22 € a
- ceniny vo výške 4 146 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia MČ za rok 2020 je prebytok 110 164,49 € a po
jeho úprave o nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 79 713,89 €.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške 79 713,89 € je súčasťou
návrhu záverečného účtu, ktorý znie:
- celý upravený prebytok rozpočtu vo výške 79 713,89 použiť na tvorbu rezervného
fondu.
(podľa § 16 ods. 6 zákona najmenej 10 % z prebytku rozpočtu zisteného – do rezervného
fondu). Zostatok rezervného fondu MČ k 31.12.2020 bol 175 088,35 €

MČ ešte tvorí sociálny fond ako ďalší peňažný fond MČ, jeho zostatok k 31.12.2020
bol 4 061,03 €.
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Miestne
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
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1. Bilancia aktív a pasív v €
Ukazovateľ
a
Aktíva MČ
Aktíva ostatných subjektov MČ
Aktíva MČ spolu

Účtovný stav k 31.12.2020
Brutto
Netto
1
2 305 695,57
2305695,57

2
1 120 472,12
0
1 120 472,12

Percen.
nezohľad.
v účtovníctve
3

Reálna
hodnota
k 31.12.2020
4=2+3

0
0
0

1 056 137,49
0
1 056 137,49

2.Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
MČ eviduje k 31.12.2020 dlhodobé pohľadávky vo výške 497,91 € a krátkodobé pohľadávky
vo výške 27 053,43 €. Súčasne eviduje dlhodobé záväzky vo výške 6 551,04 € a krátkodobé
záväzky vo výške 139 028,49 €.
3. Ostatné dôležité informácie
3.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 MČ prijala granty a transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 228 842,49 €
a z rozpočtu mesta Košice vo výške 807 526,31 €.U transferov zo štátneho rozpočtu išlo
o finančné príspevky na ZOS, na voľby, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti, na aktivačnú činnosť, finančné prostriedky na záchranné práce, na celoštátne
testovanie, dotácie súvisiace s pandémiou Covid-19 a pri transferoch z rozpočtu mesta Košice
išlo o transfery a účelové finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, stravovanie
seniorov, na ZOS, na výdavky súvisiace s Covid-19, na výstavbu športoviska, kúpu
motorového vozidla a na rozvojové projekty.
3.2 Poskytnuté dotácie
MČ poskytla v roku 2020 v súlade s VZN č. 51 MČ jednu dotáciu na kapitálové výdavky
Správe mestskej zelene vo výške 10 963,73 €.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
MČ v roku 2020 neprijala a nemá žiadne návratné zdroje financovania vo forme úveru,
pôžičky alebo výpomoci a nemá ani iné finančné povinnosti.

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MČ nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
V. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
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Návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
VI. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách bol rozpočet na rok 2020 zostavený ako
programový rozpočet, výdavky rozpočtu MČ boli plánované, rozpočtované a hodnotené
v členení do 8 programov, 34 podprogramov, ktoré sa ďalej členili do projektov. Na plnenie
jednak príjmov rozpočtu, ale aj výdavkov v jednotlivých programoch v roku 2020 mala
mimoriadna situácia a núdzový stav vyhlásený v SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou
ochorením COVID-19.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu MČ za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu MČ za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách bol zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v MČ obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie MČ za rok 2020 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách boli
overené audítorom.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. a postup účtovania bol vypracovaný v súlade s metodickým
usmernením vydaním MF SR MF č. 16786/2007 – 31 k uzatvoreniu účtovníctva za účtovné
obdobie 2020 pre ROPO a obce, VÚC a ŠF.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách a vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti odporúčam miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a uzatvoriť návrh
záverečného účtu MČ za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Košiciach, dňa 22.06.2021

Ing. Pavol Gallo
podpis miestneho kontrolóra:
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