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   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 2021. 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Mestskej časti Košice - Sever za rok 2021, Hodnotiacej správy programového rozpočtu 

a prehľadného čerpania programového rozpočtu mestskej časti v tabuľkovej forme.  Návrh 

bol zverejnený dňa 31.5.2022 na  úradnej tabuli na webovom sídle obce. 

 

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sever za rok 2021 bol spracovaný 

v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. 

n. p. a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Vo svojom stanovisku hodnotím náležitosti návrhu záverečného účtu obce podľa § 16 

ods. 5 z. č. 583/2004 Z. z., a to: 

- údaje o plnení rozpočtu  

- bilanciu aktív a pasív 

- stav a vývoj dlhu 

- prehľad  o poskytnutých  dotáciách podľa § 7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom 

- hodnotenie plnenia programov mestskej časti 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Mestská časť Košice Sever postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona 

finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 

poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym 

fondom, rozpočtom  iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh  

záverečného účtu mestskej časti obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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, údaje o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti a 

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa  jednotlivých príjemcov. 

 

Mestská časť v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p. 

 

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. 

 



Kontrolórka Mestskej časti Košice – Sever, Ing. Ľubomíra Borošová 
 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2021 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 

 

Mestská časť Košice - Sever spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti 

plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných 

kategórií.  

 

   

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie mestskej časti Košice - Sever sa riadilo rozpočtom, ktorý bol 

schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ KE Sever, číslo č. 151/2021 zo dňa 

12.03.2021, vo výške 2 391 472 Eur. 

 

Schválený rozpočet mestskej časti Košice - Sever  bol v priebehu roka upravovaný na základe 

uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných 5 rozpočtových opatrení, z toho 1 bolo 

vykonané starostom, ktorému túto právomoc schválilo miestne zastupiteľstvo. 

 

Podľa §14 zákona 583/2004, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

vykonáva obec zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami ktorými sú: 

     a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

         celkové príjmy a celkové výdavky, 

     b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 

     c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných 

príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako 

použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8. 

Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v 

priebehu rozpočtového roka. 

 

Prehľad rozpočtových opatrení: 
 

1. rozpočtové opatrenie  - uznesenie č.157/2021, zo dňa 7.6.2021 

2. rozpočtové opatrenie  - uznesenie č.170/2021, zo dňa 28.6.2021 

3. rozpočtové opatrenie  - uznesenie č.178/2021, zo dňa 24.9.2021 

4. rozpočtové opatrenie  - uznesenie č.190/2021, 191/2021 191 zo dňa 20.12.2021 

5. rozpočtové opatrenie  - zo dňa 31.12.2021 – vykonané starostom v rozsahu 

splnomocnenia MZ 

 

Zhodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu:   

 

V príjmovej časti programového rozpočtu za rok 2021dosiahla mestská časť Košice – Sever 

celkovo výšku 2 573 058 €, z toho bežné príjmy vo výške 2 500 399 €, kapitálové príjmy vo 

výške 42 209 €, finančné operácie vo výške 30 450 €. 

Na bežných príjmoch rozpočtu mestskej časti sa najvýznamnejšou mierou v roku 2021 

podieľali granty a transfery, vo výške 1 465 569,25€, čo tvorí 58,62% celkových bežných 

príjmov a boli naplnené na 98,31%.Celú túto sumu tvoria transfery v rámci verejnej správy, 

predovšetkým OS, ZOS, testovanie obyvateľov a údržba majetku. 

Významnou položkou v hospodárení mestskej časti sú daňové príjmy, z toho  hlavne 

podielové dane. Daňové príjmy boli naplnené na 100 %, čo predstavuje 706 321,00 € a tvorí 

28,25% celkových bežných príjmov.  

Nedaňové príjmy sa podieľajú na celkových príjmoch 13,14%, boli naplnené na 91,85% 

rozpočtu a predstavujú celkovo 328 507,35€. Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria vo 
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výške 272 770,80 € administratívne a iné poplatky, predovšetkým príjmy OS, ZOS, 

overovanie, hazardné hry a stravné. 

 

V časti kapitálových príjmov dosiahla mestská časť príjem vo výške 33 751€ za predaj jaslí 

a 8 458€ transfer na výstavbu detského ihriska, celkovo 42 209,36€. Kapitálové príjmy tvoria 

1,6% celkových príjmov mestskej časti v roku 2021. 

 

V rámci finančných operácií zapojila mestská časť do rozpočtu nevyčerpané dotácie z roku 

2020 a naplnila tak schválený rozpočet do výšky 14,74%. Rezervný fond nebo použitý. 

 

 

Rozpočet  

rok 2021  

Bežný rozpočet  Kapitálový rozpočet  Finančné operácie  Rozpočet celkom  Rozdiel 

celkom  

 Príjmy  Výdavky  Príjmy Výdavky Príjmy  Výdavky  Príjmy Výdavky  

Schválený 

rozpočet  

2 170 662  2 233 472  50 751  158 000  170 059  0  2 391 472  2 391 472  0  

1. zmena MZ  115 430  115 430  0  - 15 000  - 15 000  0  100 430  100 430  0  

2. zmena MZ  0  15 000  0  0  15 000  0  15 000  15 000  0  

3. zmena MZ  44 446  89 446  0  0  45 000  0  89 446  89 446  0  

4. zmena MZ  191 146  - 7 958  8 458  0  - 8 458  0  191 146  - 7 958  199 104  

5. zmena 

starostu  

33 124  0  0  0  0  0  33 124  0  33 124  

Upravený 

rozpočet  

2 554 808  2 445 390  59 209  143 000  206 601  0  2 820 618  2 588 390  232 228  

 

 

Zhodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu: 

 

Mestská časť spracovala Hodnotiacu správu programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: 

programové plnenie a finančné plnenie rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie 

cieľov programov, podprogramov a aktivít, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte 

na rok 2021 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s 

uvedením prehľadov schváleného a upraveného rozpočtu, skutočnosti k 31.12.2021 a percenta 

plnenia.  

Mestská časť Košice Sever má schválený programový rozpočet, členený na programy: 

1. Služby občanom (9 podprogramov) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 94,52% 

Plnenie v kapitálových výdavkoch: 99,69% 
 

2. Odpadové hospodárstvo (2 podprogramy) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 91,09% 
 

3. Komunikácie (2 podprogramy) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 45,53% 
 

4. Kultúra a šport (8 podprogramov) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 49,73% 
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5. Prostredie pre život (6 podprogramov) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 39,16% 

Plnenie v kapitálových výdavkoch: 19,92% 

 

6. Sociálne služby (5 podprogramov) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 96,61% 

Plnenie v kapitálových výdavkoch: 0% 
 

7. Podporná činnosť (5 podprogramov) 

Plnenie v bežných výdavkoch: 88,16% 
 

8. Voľby, referendá (2 podprogramy) 

 Plnenie v bežných výdavkoch: 99,10% 

 

Každý program a jeho podprogramy sú prehľadne zosumarizované a dôvody nižšieho 

čerpania aj slovne precízne zhodnotené. Niektoré plánované výdavky (bežné i kapitálové) 

neboli uskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení, prijaté rozpočtové 

opatrenia reagovali na tieto skutočnosti a výdavková časť rozpočtu bola primerane upravená. 

 

V rámci finančných operácií zapojila mestská časť nevyčerpané prostriedky zo štátneho 

rozpočtu z predchádzajúceho roka 2020 na zariadenie opatrovateľskej služby €) a sčítanie 

domov a bytov. 

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Záverečný účet mestskej časti Košice – Sever uvádza prehľad aktív a pasív k 31.12.2021 

v prehľadnej tabuľke s vyčíslením za bežné obdobia a bezprostredne predchádzajúce obdobie, 

čím spĺňa ďalšiu z náležitosti podľa §16 ods. 5 tohto zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

Mestská časť Košice – Sever evidovala celkové záväzky k 31.12.2021 vo výške 175 962,03€, 

z toho dlhodobé záväzky 8 273,62€. Svoje záväzky mestská časť spláca v lehotách splatnosti 

a  neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Mestská časť Košice – Sever nemá príspevkovú organizáciu. 

 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH  

PODĽA § 7 ODS. 4  V  ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV 

 

Mestská časť Košice – Sever poskytla v roku 2021 dve dotácie na kapitálové výdavky pre 

Správu mestskej zelene na výstavbu dvoch ihrísk, v súlade s VZN MČ Košice – Sever č. 51 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever. Obe dotácie boli k 31.12.2021 

vyúčtované. 
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VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

 

Mestská časť Košice – Sever v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

Výsledok  hospodárenia mestskej časti Košice – Sever za rok 2021: 

 

 

Hospodárenie Mestskej časti Košice – Sever  Skutočnosť k 31.12.2021 (v €)  

Bežný rozpočet            290 130,24 

Kapitálový rozpočet  - 3 631,87 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu             286 498,37 

Vylúčenie z prebytku           - 232 693,33 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu               53 805,04 

Finančné operácie  30 450,60 

PRÍJMY SPOLU            2 573 057,56 

VÝDAVKY SPOLU            2 256 108,59 

Výsledok rozpočtového hospodárenia                316 948,97 

Vylúčenie z prebytku              - 232 693,33 

Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia  84 255,64 

 

Ku dňu 31.12.2021 bol stav finančných prostriedkov na bežných účtoch vo výške 316919,62€ 

a v pokladni vo výške 29,35 €, čo spolu predstavovalo 316 948,97 €. 

 

Vykazovaný výsledok hospodárenia mestskej časti Košice - Sever bol zistený v súlade 

s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 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. 

 

Z prebytku rozpočtu mestskej časti pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR (sčítanie obyvateľov 

a odmeny ZOS a OS), nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu so ŠR. 

 

         Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2021 v objeme 84 255,64€ je súčasťou 

návrhu záverečného účtu – celý prebytok je navrhnutý na tvorbu rezervného fondu (najmenej 

však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného fondu). 
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ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice - Sever za rok 2021  

- je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 

ods. 5 citovaného zákona. 

- v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní na webovom sídle 

obce 

- účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z. n. p. a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu mestskej časti Košice - Sever k 31.12.20xx a výsledok hospodárenia 

za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 

odporúčam miestnemu zastupiteľstvu MČ KE Sever uzatvoriť prerokovanie návrhu 

záverečného účtu za rok 2021 výrokom 

 

 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

        

        Ing. Ľubomíra Borošová 

                 kontrolórka MČ KE Sever 

 

 
                                                                                                                             

V Košiciach, dňa. 14.6.2022                               

 


