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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Vyšné Opátske

Miestny úrad mestskej časti Košice- Vyšné Opátske
SPRÁVA
o činnosti hlavnej kontrolórky MČ za uplynulé volebné obdobie
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 MiZ MČ
Košice – Vyšné Opátske.
V tomto období som svoju činnosť zamerala na:
1.

Kontrola správnosti a včasnosti účtovnej evidencie.
Správnosť použitia finančných prostriedkov

Prekontrolované boli faktúry MÚ od 1.1.2017 do 30.3. 2017. Faktúr za toto obdobie bolo 38.
Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov MÚ je za elektrinu, vyúčtovanie za rok 2016
celkom 2 552,50 € ( napr. 2x Fa. zo dňa 16.1.2017 na 1 164,12 € a zo dňa 18.1.2017 na
1 388,28). Platby za EE 1-2/2017 3 473,00 € + verejné osvetlenie 1 782,54 €(Fa. zo dňa
8.2.2017, 2x z 15.2.2017).
Minimálne čerpanie finančných prostriedkov je za hovorné napr. Fa. zo dňa 20.1.2017 na
44,62 €, Fa. zo dňa 8.2.2017 na 44,00 €.
Všetky finančné operácie sú zúčtované včas a riadne, účtovníctvo je zrozumiteľné, umožňuje
spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov ( § 4 ods. 7 zák. č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve ).
Všetky faktúry / zaplatené / a objednávky boli zverejnené na webovom sídle
www.vysneopatske.sk tak, ako to ukladá zákon 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v z.n.p., Občiansky zákonník a Nariadenie vláda SR 498/2011, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv.
MČ zverejňuje na svojom webovom sídle faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia a objednávky
do 10 dní odo dňa vyhotovenia.
2. 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 1.4.2017 ( deň kontroly ) boli ohľadom KS Jánošík uzatvorené 4 stále zmluvy, ide o prenájom
sály pre Nehodovú Blanku 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 od spoločnosti Lakom – Labanc ( 70,00 € za
mesiac). Ďalej prenájom pivnice pre Hybbena Martina ( 77,00 € za mesiac).
Jednorazových zmlúv za prenájom KS bolo uzatvorených celkom 7 a vybraná čiastka bola
384,00 €. Za prenájom potravín pre Mateja Greguša je stanovená platba 66,00 € / mesiac.
Za prenájom hrobového miesta k uvedenému dátumu bolo uzatvorených 11 zmlúv.
K 1.4.2017 za prenájom KS Jánošík bolo uhradených 1 761,00 €, za prenájom cintorína
550,00 € / 11 nájomcov. Všetko v súlade s platnými cenníkmi a zmluvou.
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