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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
a)

berie na vedomie

správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Vyšné Opátske
b)

berie na vedomie

stanovisko HK k záverečnému účtu MČ – Vyšné Opátske za rok 2018

Miestny úrad mestskej časti Košice- Vyšné Opátske
SPRÁVA
o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
V zmysle § 18 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov , podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania MZ MČ
Košice – Vyšné Opátske .
V tomto období som svoju činnosť zamerala na:
1.Kontrola prenajímania majetku MČ
Prenajímanie majetku MČ sa riadi Sadzobníkom za prenájom KS Jánošík a cenníkom služieb za
cintorín. V prenájme sú aj potraviny pri MÚ, jeho podmienky upravuje zmluva o nájme.
K 31.5.2019 ( deň kontroly ) boli ohľadom KS Jánošík uzatvorené 3 stále zmluvy, ide o prenájom sály
pre Nehodovú Blanku na športové aktivity 5,00 € za hodinu 2x týždenne. Najväčší prenájom KS bol pre
Kresťanské spoločenstvo Michal Merganič – prednášky 2 x týždenne (400,00 € za mesiac). Za prenájom
skladu hudobných nástrojov pre Slavomíra Tkáča ( 70,00 € za mesiac).
Jednorazových zmlúv za prenájom KS bolo uzatvorených celkom 7 a vybraná čiastka bola 585,00 €. Za
prenájom potravín pre Mateja Greguša je stanovená platba 66,00 € / mesiac.
Za prenájom hrobového miesta k uvedenému dátumu bolo uzatvorených 10 zmlúv.
K 14.5.2019 za prenájom KS Jánošík bolo uhradených 3 269,00 €, za prenájom cintorína 355,00 € / 10
nájomcov. Všetko v súlade s platnými cenníkmi a zmluvou.
2. Kontrola plnenia uznesení MZ a vybavovanie sťažností MČ
Prekontrolované boli všetky uznesenia prijaté od ustanovujúceho MZ dňa 10.12.2018 k 30.4.2019,
v počte 22. Obsahovali potrebné náležitosti : schválenie predkladaného návrhu, jeho odôvodnenie,
podpisy za správnosť aj zapisovateľky.
Pri prijímaní uznesení MZ sa dôsledne dodržiava § 12 ods. 2 zák. NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je uznesenie MZ možné prijať so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny poslancov i § 12 ods. 6 podľa ktorého uznesenia MZ podpisuje starosta
najneskôr do 10 dní od ich schválenia MZ. Všetky uznesenia sú na web stránke MČ a rozposielajú sa
poslancom.
MÚ prijíma sťažnosti a vedie o nich evidenciu na sekretariáte MÚ. Evidencia sťažností obsahuje
potrebné náležitosti: dátum podania, meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, predmet sťažnosti,
výsledok prešetrenia, dátum vybavenie sťažnosti(vybavenie sťažnosti je ukončené odoslaním
písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažovateľovi).
Vybavovanie sťažností upravuje zák.č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
V zákone je uložená povinnosť orgánom verejnej správy upraviť si vybavovanie sťažností vnútorným
predpisom. MÚ ho má „Zásady vybavovania sťažností“ zo dňa 28.1.2010.
V roku 2019 sťažnosti mestská časť neprijala žiadne.

3.Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu MČ Košice – Vyšné Opátske
za rok 2018
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu bolo vykonané podľa § 18 f ods. 1 pís. c) zák. SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozpočet MÚ ako základný nástroj finančného hospodárenia MČ, jeho obsah, tvorbu, použitie
upravuje zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet je členený podľa § 10 ods. 3 tohto zákona na :
-

Bežný rozpočet, ktorého obsahom sú bežné príjmy a bežné výdavky
Kapitálový rozpočet, ktorého príjem pozostáva z dotácie od MMK a výdavky sú hradené
i z prostriedkov rezervného fondu
Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov MČ

Plnenie bežného rozpočtu v roku 2018 bolo nasledovné :
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Príjmy

333 336,00 €

398 050,39 €

119,00

Výdavky

331 724,00 €

331 639,98 €

100,00

Príjmová časť bežného rozpočtu bola realizovaná na 119,00 % čo ovplyvnili nedaňové príjmy
z prenájmu KD, potravín, administratívne a správne poplatky, príjmy z poistného plnenia, tieto všetky
boli sume 28 232,74 €.
Bežné príjmy boli vytvorené :
A) Daňové príjmy z výnosu dane z príjmov činili 285 214,00 €
B) Nedaňové príjmy(administratívne a iné poplatky) činili 28 232,74 €,
C) Granty a transfery zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva, náklady na voľby boli
2 820,87 €. Z Európskeho soc. fondu(aktivačné činnosti) činili 10 784,78 €
Transfery od MMK boli 70 998,00 € na športoviská a psov (väčšinou použité na bežné
výdavky+kapitálové)
Výdavková časť bežného rozpočtu bola čerpaná na 100,00 % a predstavuje čiastku 331 639,98 €.
Pozostáva z výdavkov verejnej správy, výdavkov na správu a údržbu majetku, výdavkov na akcie vo
verejnom záujme, aktivačné činnosti.. Nerozpočtované výdavky zahrnuté do bežných výdavkov
predstavujú 13 605,65 € ide o dotáciu na financovanie evidencie obyvateľstva zabezpečenie volieb,
mzdy a pomôcky pre aktivačných zamestnancov.
V kapitálovej časti rozpočtu príjmy pozostávali z dotácie od MMK vo výške 4 932,00 €. Výdavky
kapitálového rozpočtu predstavujú čiastku 4 932,00 €.Výdavky boli vynaložené na realizáciu detských
ihrísk.
Rozpočet finančných operácií. Príjmové finančné operácie sú nulové. Výdavkové finančné operácie sú
nulové

ZÁVER:
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení MF SR, porovnaním príjmov a výdavkov
bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií, rozdiel tvorí prebytok :
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok

398 050,39 €
331 639,98 €
66 410,41 €

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok

4 932,00 €
4 932,00 €
0,00€

Rozpočet finančných operácií
Príjmy
Výdavky
Prebytok

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia prebytok hospodárenia MČ
Košice – Vyšné Opátske činí :

66 410,41 €
Vykázaný prebytok hospodárenia MČ navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu a následne na
úhradu kapitálových výdavkov.
Ročná účtovná závierka bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Výročná správa za rok 2018 je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. §
o účtovníctve.
Podľa § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách ma MČ, ako súčasť záverečného
účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018.
Účtovná závierka a hospodárenie MČ za rok 2018 boli v súlade s § 9 ods. 4 zák. o obecnom zradení a
§ 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách overené auditom.
Na základe uvedených skutočnosti, ktoré verne zobrazujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia
MČ Košice – Vyšné Opátske odporúčam podľa § 11 ods. 4 pís. b) zák. č. 369/1990 Z. z. O obecnom
zriadení s použitím § 16 ods 10 zák. č.. 583/2004 Z. z. Záverečný účet MČ Košice – Vyšné Opátske
za rok 2018 uzatvoriť výrokom

Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r.
hlavná kontrolórka

