
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 posledného zasadnu-

tia Miestneho zastupiteľstva 

  

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

miestneho kontrolóra MČ na 2. polrok 2021  schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva 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 dodržia-

vania zákona o finančnej kontrole a audite so zreteľom najmä na výkon základnej finančnej kontroly 

zodpovednými zamestnancami a povereným vedúcim zamestnancom/štatutárom . 

     MČ pri vykonávaní finančnej kontroly do 09.09. 2021 postupovala podľa Smernice o vykonávaní 

finančnej kontroly č.1/2016, ktorá bola účinná od 1.7.2016. Smernica č.1/2016 nebola spracovaná v sú-

lade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov (napr. 

nepresné definovanie predmetu finančnej kontroly, chýbajúce definovanie finančnej kontroly na mieste, 

administratívnej kontrole nepodliehali niektoré dotácie, smernica neobsahovala obligatórne prílohy).  

Vzhľadom ku  neúplnosti Smernice č.1/2016 a ku zmenám v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kon-

trole a audite bola nahradená novou smernicou, ktorá nadobudla platnosť a účinnosť od 10.09.2021. 

 Smernica č. 2/2021 upravujúcu výkon finančnej kontroly s účinnosťou od 10. 09. 2021 (ďalej len 

„smernica“) upravuje postup, základné pravidlá, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnan-

cov pri vykonávaní finančnej kontroly.  

Kontrole boli podrobené náhodne vybrané spisy za obdobie roka 2021 – nájomné zmluvy, pracovné 

zmluvy a platové dekréty, faktúry .....objednávky, pokladničná agenda. 

Pri kontrole bolo zistené, že do vydania novej smernice nebola stanovená presná forma tlačiva pre vy-

konávanie základnej finančnej kontroly, pretože nebol určený vzor. V niektorých prípadoch chýbali na 

základnej finančnej kontrole podpisy vedúceho zamestnanca. 

Nedostatky boli odstránené vydaním novej smernice.  

Kontrolou dokumentácie neboli zistené ďalšie  nedostatky. 

 

C Podnety 

Okrem vykonanej kontroly miestny kontrolór riešil 2 podnety občanov týkajúce sa MČ. 

Prvý podnet  sa týkal dlhodobo odstavených vozidiel v MČ. V tejto súvislosti odporúčam zaviesť evi-

denciu nahlásených a zistených vozidiel a túto zverejňovať na webovej stránke MČ a prípadne pre oby-

vateľov MČ pripraviť informáciu o spôsobe nahlasovania takýchto vozidiel. V spolupráci s Mestskou 

políciou odporúčam všetky dlhodobo odstavené vozidlá začať označovať výveskami s vyznačením upo-

zornenia na odstránenie vozidla do určeného termínu a upozornením, že bude vyrubená daň za zabratie 

verejného priestranstva. 

Druhý podnet sa týka riešenia vytvorenia trvalých parkovacích miest na mieste terajších provizórnych 

v niektorých lokalitách MČ. Táto otázka je riešená koncepčne Miestnym úradom a kontrolór sa týmto 

problémom zaoberá dlhodobo smerom ku ÚHA. 



D Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákonov a iných predpisov 

- účasť na niektorých rokovaniach komisií MZ, 

- spracovanie odborného stanoviska k programovému rozpočtu MČ na rok 2022 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2022 - 2024, 

- spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022, 

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

trolnej činnosti a monitorovanie celkovej situácie na území MČ. 

 

 

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

 V Košiciach 6.12.2021 


