
 

Miestny kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 

 

 

 

Stanovisko  

 kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2022 a  viacročného 

rozpočtu  na roky 2022 – 2024  

 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 

2022 – 2024 a k návrhu programového rozpočtu  mestskej časti na rok 2022: 

 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti na roky 2022 – 2024 

a k návrhu programového rozpočtu mestskej časti na rok 2022 (ďalej len „ stanovisko“) bolo 

spracované na základe  predložených návrhov rozpočtov, ktoré boli spracované zodpovednými 

zamestnancami  v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní  stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu  a  návrhu rozpočtu  z nasledovných hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade najmä s nasledovnými zákonmi: 

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa ktorého obec pri výkone 

samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je podľa § 9 ods. 1 základom jej 

finančného hospodárenia, 

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. , 

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“), ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu a  členenie rozpočtu obce, 

- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších 

predpisov, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri 

zostavovaní rozpočtu dodržiavať, 

- ďalšími právnymi predpismi mesta resp. MČ. 

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ 

  

Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli a na webovej stránke 

Mestskej časti (ďalej MČ) v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením Miestnym 

zastupiteľstvom MČ v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   



 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá 

je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia MČ v roku 2021, predpokladaného vývoja 

hospodárenia v najbližšom období a z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022 – 

2024  (oblasť transferov z rozpočtu mesta) . 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  v členení podľa § 9 ods. 1 

citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2023, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2024. 

Viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok. Rozpočty pre zvýšenie ich informačnej 

hodnoty sú zostavené ako programové s tým, že sú členené do ôsmych programov.  

Rozpočet MČ na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva 

rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa budú spresňovať 

v ďalších rozpočtových rokoch.  

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je prebytkový 

a kapitálový rozpočet je schodkový, s tým že celkový schodok rozpočtu je  riešený  príjmovými 

finančnými operáciami (prevodom prostriedkov z rezervného fondu). 

 
 
Graf 1 Vývoj rozpočtu MČ od roku 2018 

 
 
 
 
 



 

 
Tab.1 Viacročný rozpočet MČ na roky 2022 – 2024 

 
2022 2023 2023             Porovnanie 2022/2021 

Názov položky Návrh Návrh Návrh Očakávanie 2021 Index 22/21 

Bežný rozpočet - výsledok 9 259 0 0 -122 810 -0,08 

Z toho: Bežné príjmy 2 420 501 2 336 810 2 087 930 2 330 538 1,04 

             Bežné výdavky 2 411 242 2 336 810 2 087 930 2 453 348 0,98 

Kapitálový rozpočet - výsledok -152 000 0 0 -92 249 1,65 

Z toho: Kapitálové príjmy 0 0 0 50 751 0,00 

             Kapitálové výdavky 152 000 0 0 143 000 1,06 

Finančné operácie - príjmy 142 741 0 0 215 059 0,66 

Finančné operácie - výdavky 0 0 0 0 0,00 

Finančné operácie - výsledok 142 741 0 0 215 059 0,66 

Príjmy rozpočtu celkom 2 563 242 2 336 810 2 087 930 2 596 348 0,99 

Výdavky rozpočtu celkom 2 563 242 2 336 810 2 087 930 2 596 348 0,99 

Rozpočet bez fin. operácií  -142 741 0 0 -215 059 0,66 

Rozpočet vrátane fin. operácií 0 0 0 0 0,00 

 
 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 

Bežné príjmy MČ sú rozpočtované oproti očakávaniu za rok 2021 vyššie o 3,8  %. Zvýšenie 

vyplýva z nárastu daňových príjmov o 10 % a to podielu na dani z príjmov fyzických osôb  a hlavne 

50 % podielu z miestneho poplatku za rozvoj. 
 
G 2 Skladba príjmov MČ 

 
 
 

 Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov je možné konštatovať, že bol 

zostavený s náležitou opatrnosťou vzhľadom k tomu, že nebol schválený ešte rozpočet mesta 

Košice. Návrh reaguje na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu a predpokladaný vývoj slovenskej 

ekonomiky. Je však potrebné upozorniť, že rozpočet je zostavený v období, kedy sa stále ešte 

v plnom rozsahu neprejavili ekonomické dopady spôsobené pandémiou koronavírusu. 



 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

 Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie 

výkonu samosprávnych pôsobnosti MČ, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy a čiastočne financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou majetku. 

 
Graf 3 Vývoj celkových výdavkov MČ 

 

 
Tab2  Výdavky MČ podľa programov – vývoj 

        Očakávanie Rozpočet Index  

P R O G R A M 2018 2019 2020 2021 2022 22/21 

  
     

  

Bežné výdavky spolu: 1 419 710 1 755 112 1 927 278 2 453 348 2 411 242 0,98 

Program 1:   Služby občanom 21 865 21 516 59 663 182 386 33 517 0,18 

Program 2:   Odpadové hospodárstvo 0 235 4 654 10 000 13 000 1,30 

Program 3:   Komunikácie 738 35 025 9 813 100 000 56 000 0,56 

Program 4:   Kultúra a šport 43 295 34 140 14 782 42 500 54 500 1,28 

Program 5:   Prostredie pre život 5 566 8 460 7 307 28 124 24 300 0,86 

Program 6:   Sociálne služby 754 632 964 262 1 100 804 1 253 926 1 439 510 1,15 

Program 7:   Podporná činnosť 581 193 656 684 698 734 784 814 789 950 1,01 

Program 8:  Voľby, referendá 12 421 34 790 31 521 51 598 465 0,01 

              

Kapitálové výdavky spolu:  83 927 85 322 39 414 143 000 152 000 1,06 

Program 1:   Služby občanom 0 0 0 26 000 20 000 0,77 

Program 2:   Odpadové hospodárstvo 0 0 0 0 0 0,00 

Program 3:   Komunikácie 5 722 17 0 0 0 0,00 

Program 4:  Kultúra a šport 0 950 0 0 0 0,00 

Program 5:   Prostredie pre život 76 377 68 387 10 964 100 000 132 000 1,32 

Program 6:   Sociálne služby 0 0 26 500 17 000 0 0,00 

Program 7:   Podporná činnosť 1 828 15 968 1 950 0 0 0,00 

Program 8:  Voľby, referendá 0 0 0 0 0 0,00 

 



 

Rozpočet výdavkov v rámci jednotlivých programov reaguje na infláciu a na predpokladané ďalšie 

zvyšovanie cien hlavne v oblasti energií .V rozpočte sú novo plánované prostriedky na vybudovanie 

2 detských ihrísk, jedno športovisko ale aj na vybudovanie kontajnerovísk a tiež zriadenie nových 

parkovacích miest v MČ. 

   

E. ZÁVER 
 

 Vzhľadom k  prognózam očakávaného ekonomického vývoja, ktorý môže mať vplyv na 

rozpočet mesta Košice a hlavne na rozpočet MČ v príjmovej  aj výdavkovej časti, je treba počítať 

s tým, že tento rozpočet nie je definitívny a že už v priebehu 1. polroka 2022 ho bude nutné 

upravovať. Vyplýva to aj z rýchleho tempa rastu cien tovarov, služieb a tiež energií na Slovensku 

a pripravovaných legislatívnych zmien. 

   

             Konštatujem, že návrh viacročného rozpočtu MČ na roky 2022 – 2024 a  návrh rozpočtu 

MČ na rok 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími 

platnými normami.  

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v MČ spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m  Miestnemu zastupiteľstvu MČ  Košice – 

Sever : 

 

- návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024  zobrať na vedomie, 

- návrh rozpočtu na rok 2022  schváliť. 

 

 

 

 

V Košiciach  09.12.2021    

 

 

 

                                                                                    

            ---------------------------------- 

 Ing. Pavol  Gallo 


