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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
a) berie na vedomie
stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu – Vyšné Opátske k 31.8.2018
b) berie na vedomie
stanovisko HK k monitorovacej správe MČ – Vyšné Opátske za I. polrok
c) berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu
k 30.6.2018
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol doplnený o parlamentom
schválenú novelu, ktorá zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve
s účinnosťou od 1.9.2007.
Koncepcia programového rozpočtovania vychádza z procesov prípravy, tvorby, monitorovania
a hodnotenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x počas rozpočtovaného roka
k 30.6. Monitorovacia správa obsahuje :
a) textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa dosiahol
b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa ( výdavku )
Skutočné výdavky rozpočtu k 30.6.2018 predstavujú čiastku 122 091,75 €, čo činí 36,80 % oproti
plánovanému rozpočtu. Takéto čerpanie je vyrovnané.
MČ Košice – Vyšné Opátske zabezpečuje potreby obyvateľov s transparentným a efektívnym
manažmentom za pomoci MZ. Priebeh zasadnutí MZ za I. polrok 2018 bol prínosný a bezproblémový.
Účinnú kontrolu úloh schválených v MZ vykonáva kontrolór MČ, ktorý zabezpečuje súlad činnosti
a rozhodnutí so zákonmi.
Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje profesionálny tím
pracovníkov – zamestnancov MČ. Štatutár MČ nie je zamestnancom MČ. MZ pozostáva z 5 poslancov.
Monitorovanie prostredníctvom merateľných
ukazovateľov
Program rozpočtu
Rozpočet
1 – plán., manažment
a výkon verejnej správy 257 412,00 €
2 – Bezpečnosť
právo a poriadok
1 700,00 €
3 – Interné služby obce
1 525,00 €
4 – Komunálne služby
63 050,00€
5 – Spoločenské a kultúrne
aktivity
20 740,00 €

Skutočnosť

Percento plnenia

102 757,25 €

39,91

452,00 €
121,36 €
15 508,00€

26,58
7,09
24,50

3 252,34 €

15,68

Kapitálový rozpočet k 30.6.2018 čerpaný nebol.
Úlohou volených i výkonných zložiek je podľa určených priorít investičnej činnosti monitorovať,
hodnotiť a poskytovať transparentné informácie o vývoji aktivity v tejto oblasti za účelom rozvoja MČ
v zmysle Plánu rozvoja MČ.

2. Kontrola autodopravy MÚ
MČ vlastní motorové vozidlá: FIAT DUCATO, valník 7-miestny, ŠPZ KE – 089ID, RENAULT
THALIA(osobné motorové vozidlo), ŠPZ KE – 356HY. MÚ má v prevádzke aj kosačku a pílu, central.
MČ vedie záznamy o prevádzke toho-ktorého motorového vozidla (evidencia o jazdách), ktoré obsahujú
náležitosti potrebné na preukázanie výdavkov spojených s používaním vozidla: označenie vozidla
a vodiča, dátum začiatku cesty s uvedením miesta a hodiny odchodu a príchodu, cieľ cesty, počet
najazdených KM, stav počítadla kilometrov. Prílohou záznamov sú paragony potvrdzujúce čerpanie
PHM, ktoré sú prikladané k účtovným dokladom a finančnú kontrolu ktorých vykonávajú prednostka
úradu a pracovníčka pani Magdaléna Fedorová. Záznamy o prevádzke za schválenie potvrdzuje
prednostka úradu.
Kontrolou bolo zistené, že priemerná spotreba motorového vozidla FIAT DUCATO za obdobie 1.1.30.6.2018 je 13l/100km pri následnej úspore za ten-ktorý mesiac. Spotreba je adekvátna na základe
jazdenia krátkych trás(časté štartovanie), nakoľko sa s FIAT DUCATO robí údržba MČ, zelene,
likvidácia odpadu, údržba komunikácii...

V zimnom období je to zimná údržba, posyp komunikácií...
Vodičom vozidla FIAT DUCATO je p. Štefan Sedlák, ktorý vykonáva túto činnosť na základe Dodatku
k pracovnej zmluve, od 15.2.2014, v ktorom má stanovenú údržbu a prevádzku tohto služobného
motorového vozidla.
Priemerná spotreba osobného motorového vozidla RENAULT THALIA za 1-6/2018 bola 7,6l/100KM,
pri následnej úspore za ten-ktorý mesiac. Týmto osobným motorovým vozidlom sa vykonáva monitoring
MČ (krátke trasy).
Do motorovej kosačky bolo za obdobie 1-6/2018 spotrebovaných 120 litrov PHM. Do píly 25 litrov
PHM.
3. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu k 31.8.2018
Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov k 31.8.2018 predstavuje čiastku 214 787,62 € čo je 42,00 %
z ročného schváleného rozpočtu.
Výdavková časť rozpočtu za obdobie k 31.8.2018 predstavuje sumu 161 204,03 €, čo predstavuje
31,65% z plánovaného rozpočtu.
Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a skutočnými výdavkami rozpočtu je k31.8.2018 350 131,97 €
Zostávajúci prebytok rozpočtu bude použitý pri predpokladanom naplnení rozpočtu na úhradu výdavkov
v ďalšom období roku 2018, podľa schváleného rozpočtu, respektíve bude zo zvyšku tvorený rezervný
fond.
Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu
Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 66,66 %.
Nedaňové príjmy sú realizované na 84,83 %.
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa plnia na 27,27 %
Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná na 48,66 %. Vyššie čerpanie je za: výpočtovú
techniku(100%), údržba výpočtovej techniky(75%), poplatok za odpady(98,28%).Podrobné členenie
výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.
V kapitálovej časti rozpočtu bolo k 31.8.2018 neboli čerpané žiadne prostriedky.
Tvorba kapitálových príjmov k 31.8.2018 je 178 000,00€ ( prebytok hospodárenia + 33 000,00 € transfer od MMK).
Výsledok hospodárenia k 31.8.2018 je celkom 53 583,59 €.
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