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Správa kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever 

o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.4.2022 do 15.6.2022 
 

V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám správu o kontrolnej činnosti za 

obdobie 1.4.2022 – 15.6.2022 (začiatok pracovného pomeru vo funkcii kontrolórky MČ KE Sever). 

 

Správa poskytuje súhrnnú informáciu o vykonávaní kontrolnej činnosti, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou systému riadenia samosprávy mestskej časti Košice – Sever a jej hospodárenia s verejnými 

prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. 

 

Správa obsahuje nasledovné oblasti činnosti: 

 kontrolná činnosť kontrolórky 

 odborná činnosť kontrolórky – príprava tvorba materiálov pre rokovanie zastupiteľstva 

 ostatná činnosť hlavného kontrolóra 

 

V priebehu hodnoteného obdobia som sa oboznamovala s vnútornými smernicami mestskej časti 

(ostatná činnosť): 
 

1. ORGANIZAČNÝ PORIADOK MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-

SEVER, vydaný 14.9.2015 a jeho dodatky, celkovo 15; prílohy k OP, celkovo 2: Obsahové 

vymedzenie pôsobností oddelení MÚ a Organizačná štruktúra MÚ) 
 

2. ROKOVACÍ PORIADOK MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA, schválený 21.6.2018 a jeho 

dodatky, celkovo 2 – schválené 22.3.2018 a 21.6.2018 
 

3. ROKOVACÍ PORIADOK MIESTNEJ RADY, schválený 3.11.2015  
 

4. ŠTATÚT komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, účinný od 

3.11.2015 
 

5. ZÁSADY ODMEŇOVANIE POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ NEPOSLANCOV, 

ktoré nadobudli účinnosť dňom platnosti uznesenia, nie je uvedený dátum. K týmto zásadám 

boli prijaté zmeny a doplnky – uznesenie č. 151/2016 zo dňa 23.3.2016 

 

V rámci kontrolnej činnosti som si vyžiadala podklady z kontrolnej činnosti predchádzajúceho 

kontrolóra. Bol mi doručený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022, bez ďalších podkladov, 

rozpracovaných správ, alebo návrhov správ z kontrolnej činnosti. Miestny úrad nedisponuje 

žiadnymi oznámeniami o vykonaní kontrol, ktoré boli schválené v pláne. Z tohto dôvodu som sa 

rozhodla požiadať MZ MČ KE Sever o úpravu návrhu na 2. polrok. Tento návrh je predmetom 

rokovania dňa 24.6.2022. 

 

V odbornej činnosti som v období od nástupu (1.4.2022) do 15.6.2022 (termín na odovzdanie) 

spracovala Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021, ktorý je tiež predmetom prerokovania 

dňa 24.6.2022. 
 

 

        Ing. Ľubomíra Borošová 

                   kontrolórka MČ KE - Sever                                                                                                                   

V Košiciach, dňa. 15.6.2022                               

 


