
V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predkladá miestny  kontrolór Miestnemu zastupiteľstvu  Mestskej časti Košice – Sever  

 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti  kontrolóra za obdobie od 1. mája 2021 

  

Kontrolór realizoval kontrolnú činnosť v uvádzanom období v súlade s Plánom kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra MČ na 2. polrok 2021 v súlade so schváleným uznesením Miestneho zastupiteľ-

stva č. 276 zo dňa 28.06.2021. 

 

A Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch: 

- Miestny úrad Mestskej časti  Košice – Sever ( ďalej MČ ), 

 

B           Zhrnutie kontrolnej činnosti: 

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas sledovaného obdobia bolo vykonanie kontroly VZN vyda-

ných MČ, ich súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi, vnútornými normami riadenia a  ich 

aktuálnosti. 

MČ má vydaných celkom 9 VZN, ktoré boli vydané MČ jednak  v rámci jej samosprávnej pôsobnosti 

a jednak  vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy (prenesený výkon štátnej správy). Pri vydávaní 

VZN MČ tiež prihliada k rozdeleniu samosprávnych pôsobností medzi mesto Košice a mestské časti. 

Po vykonanej kontrole som odporučil prehodnotiť všetky VZN vydané MČ a takéto komplexné prehod-

notenie pravidelne realizovať jeden krát za volebné obdobie. Z 9 VZN som odporučil novelizovať prí-

padne doplniť 5 VZN. Uvádzam niektoré kontrolné zistenia a odporúčania: 

Vo VZN č. 44/2009 o čistote a verejnom poriadku odporúčam: 

Presnejšie vymedziť základné pojmy týkajúce sa verejného priestranstva vo VZN, 

Neumožniť umiestňovanie zberných nádob alebo kontajnerov na verejnom priestranstve (mimo kontaj-

nerovísk ) okrem nevyhnutného času pred ich odvozom (vyprázdnením). Zakázať umiestňovanie kom-

posterov a obdobných zariadení na verejnom priestranstve. 

Zosúladiť § 5 „Užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch „ s VZN mesta Košice č. 70 

a zosúladiť obmedzenia používania zábavnej pyrotechniky v § 7 s obmedzeniami stanovenými mestom 

Košice. 

Pri kontrole  VZN č. 46/2013 o symboloch Mestskej časti Košice – Sever  bolo zistené, že symboly MČ 

nie sú zapísané v Heraldickom registri SR, ktorý predstavuje centrálnu evidenciu heraldických znamení 

používaných v SR. V registri sú evidované symboly 15-tich MČ mesta Košice. 

Pri kontrole VZN č. 49/2015, ktoré má informačný charakter – informuje o tom, že MČ poskytuje elek-

tronické služby prostredníctvom  integrovaného informačného systému mesta a jeho mestských častí „ 

www.esluzbykosice.sk  „ a prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy „www.slovensko.sk „ . 

Podľa názoru kontrolóra toto VZN  v plnom rozsahu nenapĺňa definíciu nariadenia podľa zákona o obec-

nom zriadení, pretože obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia by mali byť právne povin-

nosti, t.j. pravidlá správania požadované MČ od fyzických osôb a právnických osôb na území MČ. 

Z tohto dôvodu som odporučil, aby MČ zvážila  novelizáciu tohto VZN, prípadne ho zrušila. 



VZN č. 51 /2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever som  odporučil nove-

lizovať vzhľadom k tomu, že zužuje oproti zákonu možnosti  poskytovania dotácií len na poskytovania 

dotácií na všeobecne prospešné účely a na verejne prospešné účely. 

Ešte viac sú vo VZN obmedzené možnosti poskytnutia  ďalšími podmienkami uvedenými v § 3 VZN , 

podľa ktorých je možné poskytovať dotácie len na účely ochrany a tvorby životného prostredia a na 

zabezpečovanie realizácie výstavby a obnovy verejne prístupných zariadení a objektov slúžiacich oby-

vateľstvu MČ. 

Ako príklad je možné uviesť, že pri dogmatickom výklade podľa § 2 a § 3 VZN by prakticky každá 

z dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2019, bola poskytnutá neoprávnene. 

Za nedostatok je možné považovať tiež to, že vo VZN nie je uvedené najmä na úhradu akých výdavkov 

môže byť dotácia použitá, resp. na aké výdavky nesmie byť použitá (napr. alkohol, odmeny organizáto-

rov, platy zamestnancov, úhradu iných záväzkov z minulých rokov) a tiež to, ktorí žiadatelia sú auto-

maticky vylúčení (napr. tí, ktorí nemajú zaplatené miestne dane, majú záväzky voči MČ). Tiež som 

odporučil, aby  všetky poskytnuté dotácie boli zverejňované na webovej stránke MČ. 

Vo všeobecnosti som MČ odporučil: 

Prehodnotiť všetky vydané VZN z pohľadu, či sú potrebné pre výkon samosprávnych činností MČ alebo 

či je ich nutné vydať na zabezpečenie štátnej správy. 

Pri vyhlasovaní VZN na VZN  pred jeho vyvesením na všetkých VZN vyznačovať  dátum jeho schvá-

lenia v MZ a č. uznesenia MZ, dátum jeho vyvesenia, dátum jeho zvesenia z úradnej tabule a dátum 

jeho účinnosti. 

Na VZN zverejnených na webovej stránke MČ zverejňovať dátum schválenia VZN v MZ, číslo uzne-

senia a aj dátum, kedy VZN nadobudlo účinnosť. 

Novelizovať všetky do úvahy prichádzajúce VZN MČ, u ktorých došlo ku zmene právnych predpisov 

alebo kde je potrebná priama novelizácia z dôvodu zmien ich obsahu. 

Pri tvorbe a novelizácii VZN podporne využívať §§ 5 a 6 zákona o tvorbe právnych predpisov č. 

400/2015 Z. z. aj keď sa priamo nevzťahuje na tvorbu nariadení samosprávy, ale na tvorbu všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR. 

 

C Podnety 

Okrem vykonanej kontroly miestny kontrolór riešil dva podnety občanov týkajúce sa MČ. 

Prvý podnet  sa týkal pridelenia trhového miesta na trhoviskách v MČ. Podnet bol vyriešený starostom 

MČ. 

Druhý podnet sa týkal rušenia nočného kľudu pri kultúrnom podujatí organizovanom v lokalite Červený 

Breh na pozemku v súkromnom vlastníctve. Dňa 08.08.2021 sa na miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Košice - Sever obrátil občan Mestskej časti Košice – Sever s podnetom, ktorý sa týkal rušenia nočného 

kľudu v lokalite Červený breh.  Podnet bol po preverení opodstatnený, pretože pri schvaľovaní tohto 

podujatia nebol dodržaný Štatút mesta (išlo o podujatie miestneho charakteru, ktoré mala schváliť MČ) 

a bol odborným útvarom mesta daný súhlas na konanie podujatia aj po 22.00 hod. Na nedostatky bol 

upozornený riaditeľ Magistrátu a o podnete bol informovaný starosta MČ. 

 

D Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákonov a iných predpisov 

- účasť na niektorých rokovaniach komisií MZ , 

- spracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu MČ za rok 2020, 



- spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2021, 

- stretnutia , odborné konzultácie a oboznamovanie sa s aktuálnymi podmienkami pre výkon kon-

trolnej činnosti na území MČ. 

 

 

Spracoval: Ing. Pavol  Gallo, miestny kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 

       

 V Košiciach 14.09.2021 


