
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SEVER 

 

 

 

 

                                                S t a n o v i s k o  
 

kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever k návrhu Programového rozpočtu 

Mestskej časti  Košice - Sever na roky  2015 - 2017 

 

 

 

 

             V súlade s ust. § 18f odst. 1 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór vypracúva odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,  predkladám 

odborné stanovisko k návrhu  Programového rozpočtu  Mestskej časti Košice- Sever  na  roky  

2015 – 2017. 

 

            Predložený návrh rozpočtu som posudzovala predovšetkým z hľadiska zákonnosti 

a z hľadiska metodickej správnosti. 

 

            Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2015 – 2017  bol 

vypracovaný podľa týchto právnych predpisov : 

              1. Zákon NR SR číslo 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,  

              2. Zákon  NR SR č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, 

              3. Zákon č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

              4. Zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov,    

              5. ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti  

              6. Štatút mesta Košice a všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti  

                  Košice - Sever. 

              7. ostatné právne predpisy 

      

           Návrh rozpočtu mestskej časti  je spracovaný  podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 

 v členení podľa § 9odst.1 , na : 

 a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2015     

 b/ rozpočet  na rok  nasledujúci po rozpočtovom roku 2015  /  t. j. rok  2016 / 

 c/  rozpočet  na  rok  nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b 

     / rok 2017 / 



Viacročný rozpočet  na roky 2015 - 2017  je v súlade s § 10 odst.3 až 7zákona č. 583/2004 Z.z. 

v z.n.p., vnútorne je členený na : 

 a / bežný rozpočet ,  t.j. bežné príjmy a výdavky 

 b/  kapitálový rozpočet, t.j.  kapitálové príjmy a výdavky, 

 c/  finančné operácie 

       

     Rozpočet mestskej časti na rok 2015 je záväzný,  rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové 

roky nie  sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa  spresňujú v ďalších 

rozpočtových rokoch. 

 

     Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov /§ 4 ods. 6/ ako aj 

ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti / čl. 9 ods. 1/, bolo 

zadefinované, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne 

na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 

a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

 

          Pri posudzovaní predloženého návrhu programového rozpočtu MČ Košice - Sever na 

roky 2015 – 2017 konštatujem, že predložený návrh obsahuje skutočnosť plnenia 

predchádzajúcich dvoch rokov / rozpočty  v rokoch  2012 , 2013/, schválený rozpočet roka 

2014 a jeho skutočné plnenie, návrh rozpočtov na roky 2015, 2016 a 2017.  

 

       Návrh programového rozpočtu pre roky 2015 – 2017 obsahuje v textovej časti očakávané 

zámery a ciele mestskej časti v roku 2015,  aj nasledujúcich dvoch rokoch. 

Uvedené sú aj porovnateľné údaje so skutočnosťou predchádzajúceho roka 2013 a očakávané 

zámery a ciele roka 2014. Programové pravidlá, ktorými sú zámery, ciele, výstupy, merateľné 

ukazovatele sú spracované prehľadne, transparentne. 

     

           Pre rok 2015 je rozpočtovaných 7 programov, rovnako ako v predchádzajúcom roku. 

   Podstatou programového rozpočtovania je skutočnosť,  že popri klasickom rozpočte v zákonom   

   určenej štruktúre sa do rozpočtového procesu zavádza  ďalší systém plánovania, rozpočtovania,   

   monitorovania a hodnotenia,  ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať a sledovať hospodárnosť,   

   efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov.       

 

           Podľa platných právnych predpisov musí byť rozpočet zostavený v minimálnom rozsahu     

rozpočtovej klasifikácie, príjmy a výdavky musia byť členené podľa funkčnej a ekonomickej  

klasifikácie.          

   Návrh rozpočtu bol vypracovaný podľa  platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením   

MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,  ktorá je záväzná pri  

zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 

Porovnanie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa dosiahnutej  skutočnosti v rokoch 

2012, 2013, schválený rozpočet 2014, skutočnosť 2014 a návrh na rok 2015. 
 

Ukazovateľ       skutočnosť 2012    skutočnosť 2013  schválený 2014  skutočnosť 2014    návrh 2015 

Celkové príjmy           1 324 979  €       1 436 748 €         1 440 319 €         1 441 719 €         1 445 816 €   

Celkové výdavky        1 317 027  €      1 354  392 €         1 440 319 €         1 391 157 €         1 445 816 €  

Výsledok hospodárenia  +  7 952 €      +   82 356  €                      0 €           +  50 562 €                        0 €      



V tom :          bežný rozpočet 

 
Ukazovateľ          skutočnosť 2012   skutočnosť 2013  schválený 2014  skutočnosť 2014  návrh 2015   

  
Bežné príjmy           1 204 564  €       1 355 873 €            1 298 619 €            1 364 338  €       1 330 946 €  

Bežné výdavky        1 197 479  €       1 273 517 €            1 298 619  €           1 317 775  €       1 330 446 €    

Rozdiel                     +     7 085 €         + 82 356 €                           0 €            +  46 563 €           +    500 € 

 

                     kapitálový rozpočet  

 
Ukazovateľ       skutočnosť 2012   skutočnosť 2013  schválený 2014  skutočnosť 2014  návrh 2015      

 
Kapitálové príjmy         87 264 €           41 861 €                  57 300 €         33 950 €              50 000 € 

Kapitálové výdavky    119 548 €           80 875 €                141 700 €         73 382 €            115 370 €  

Rozdiel                        - 32 284 €        - 39 014  €               - 84 400  €      - 39 432 €            - 65 370 € 

       

                Finančné operácie  
Príjmy/ rezervný fond /  33 151 €           39 014 €                  84 400 €         43 431 €              64 870 €       

         

 

 

Súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 

 

    Návrh programového rozpočtu na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je 

prebytkový. Prebytok je vo výške 500 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo  výške 

65 370 € je krytý prebytkom z bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, čo je 

v súlade s § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

 

 

Analýza návrhu príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 
 

 Bežné príjmy.  

 

1. Daňové príjmy. 

 

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu tvorí v rámci bežných príjmov významnú 

rozpočtovú položku.  Navrhovaná výška príjmov 492 145 € je v porovnaní s rokom 2014 vyššia 

o 35 488 €. Aj tak zastávam názor, že spôsob prerozdeľovania podielových daní jednotlivým 

mestským častiam v rámci mesta Košice je pre mestskú časť Košice Sever veľmi nevyhovujúci.  

 

2. Nedaňové príjmy. 

Nedaňové príjmy v navrhovanej výške 400  415  €  sú oproti skutočnosti roka 2014, ktorá 

bola vo výške  418 010 €  nižšie o 17 595  €. Niektoré navrhované položky kopírujú 

skutočnosť roka 2014, iné sú navrhnuté v nižšej čiastke. 

 

3.Granty a transféry  

Sú navrhované vo výške 438 386 €. Táto suma je nižšia v porovnaní so schváleným 

rozpočtom  roka 2014, aj skutočnosťou roka 2014, /  rok 2014  ovplyvnil očakávaný príjem  

z verejnej zbierky na detské ihriská a skutočnosť roka 2014 navýšili nerozpočtované finančné 

prostriedky na voľby/. 



Kapitálové príjmy. 

 

V rozpočte sú navrhované príjmy z rozpočtu MMK vo výške 30 000 € na realizáciu 

parkovacích miest. MČ očakáva zo ŠR 20 000 € na vybudovanie kamerového systému. 

 

Finančné operácie. 

 

Na  vykrytie schodku kapitálového rozpočtu je navrhovaná čiastka 64 870 €  prevodom 

finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

 

 

Výdajová časť rozpočtu: 

 
         Návrh rozpočtu  vo výdajovej časti je rozpočtovaný do 7 programov, v ktorých sú 

obsiahnuté aktivity mestskej časti . Programy obsahujú zámery a ciele, vrátane merateľných 

ukazovateľov, delia sa  na podprogramy, prvky.    

 

Programy:   1. Služby občanom 

                    2. Odpadové hospodárstvo 

                    3. Komunikácie. 

                    4. Kultúra a šport. 

                    5. Prostredie pre život. 

                    6. Sociálne služby. 

                    7. Podporná činnosť.           

 

          Návrh Programového rozpočtu na roky 2015 – 2017 bol predložený na prerokovanie 

jednotlivým komisiám Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever a na rokovanie miestnej 

rady. Spracovateľ a predkladateľ návrhu programového rozpočtu podrobne vysvetlil okrem 

príjmovej časti rozpočtu, aj  navrhované rozpočtové položky v každom programe výdajovej 

časti rozpočtu. 

 

Záver:      
         Predložený návrh rozpočtu som posudzovala predovšetkým z hľadiska zákonnosti  

 a z hľadiska metodickej správnosti. Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 

 2015 – 2017 boli právne predpisy dodržané.  

           

         Návrh rozpočtu je od 3. marca 2015 zverejnený na internetovej stránke mestskej časti, 

 na informačných tabuliach, v zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením. 

        To znamená, že v čase  rokovania o rozpočte dňa 18. marca 2015 bude z úrovne mestskej  

 časti splnená podmienka v zmysle § 9 odst. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

 neskorších predpisov. 

 

      Na základe môjho stanoviska predložený návrh Programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Sever na roky 2015 –  2017 

o d p o r ú č a m 

 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Sever  s c h v á l i ť . 

 

Košice, 10. marec 2015                                                         Ing. Jana Nováková       

                                                                                                  kontrolórka MČ  


