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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 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 1.7.2017 do 14.11. 2017. Faktúr za toto obdobie bolo 78.
Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov MÚ je za elektrinu+ verejné osvetlenie 3 680,00 €(Fa. zo
dňa 9.8.2017, Fa. zo dňa 4.9.2017 na 360,00 € + 390,00 €, Fa. zo dňa 4.10.2017 na 413,11 € + 508,80€,
Fa. zo dňa 17.10.2017 651,10 € + 462,04 €.
Vyššie čerpanie je aj za vyúčtovanie plynu Fa. zo dňa 8.11.2017 na 2 398,41 € a za výmenu okien
v KS Jánošík, Fa. zo dňa 14.11.2017 na 2 848,80 €, tiež za údržbu Spoločenského domu(zvody) Fa. zo
dňa 14.8.2017 na 1 150,00 €
Minimálne čerpanie finančných prostriedkov je za hovorné napr. Fa. zo dňa 26.7.2017 na 35,88 €,
Fa. zo dňa 22.8.2017 na 33,48 €, Fa. zo dňa 18.9.2017 na 44,00 €, Fa. zo dňa 20.11.2017 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 vlády 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 hospodárenie s majetkom, prenajímanie majetku, jeho využívanie.
Porovnaním účtovných stavov evidovaných na majetkových účtoch so stavom evidovaným v majetkovej
evidencii k 30.9.2017 rozdiely zistené neboli. Kontrolou existencie vlastníctva majetku a poistenia
majetku nedostatky zistené neboli.

Nehnuteľným majetkom mestskej časti Košice – Vyšné Opátske je:
1. Stavby so zostatkom k 30.9.2017 vo výške 784 131,41 €
2. Pozemky so zostatkom k 30.9.2017 vo výške 14 791,88 €
3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so zostatkom k 30.9.2017 vo výške 249 816,76 €
(Spoločenský dom)
Majetok na sklade mestská časť neeviduje.
Hnuteľným majetkom mestskej časti je:
1. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí so zostatkom k 30.9.2017 vo výške 29 402,74 €
2. Dopravné prostriedky so zostatkom k 30.9.2017 vo výške 13 343,16 €

3. Prenájom majetku MČ Vyšné Opátske
Prenajímaným majetkom MČ je: sála kultúrneho strediska Jánošík, nebytové priestory KS
Jánošík (Potraviny, Hudobníci, Kresťanské spoločenstvo Humenné a iné), reklama STROJZVAR.
Od nájomcov: Greguš Matej, Hybben, Tkáč, KSH – Merganič (stály platcovia).
MČ vyberá nájom, výber nájomného prekontrolovaný so stavom k 30.9.2017.
Neuhradené nájomné bolo zistené u nájomníka KS Jánošík Martina Hybbena v sume 693,00 €, ide
o mesačné nájmy za obdobie marec až november 2017. Menovanému bola zaslaná Výzva na
zaplatenie zo dňa 28.11.2017.
Ostatní nájomníci stanovené platby uhradili tak, ako je to stanovené v zmluvách. Zmluvy sú v súlade
s Pravidlami prenajímania majetku MČ.
Nájomné bolo k 30.9.2017 uhradené celkom vo výške 5 891,28 €.
Podľa zák.č.595/2003 Z. z. v z. n. p. o dani z príjmu pri odpisovaní majetku v roku 2017 je
dôležité poznať pravidlá jeho odpisovania. Je potrebné ho správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť
metódu odpisovania a vyčísliť jeho odpisy. Daňové odpisy nehmotného majetku sú zhodné s účtovnými
odpismi. V prípade hmotného majetku zákon o dani z príjmov stanovuje presné pravidlá jeho
odpisovania. Hmotný majetok sa zaraďuje do 6. odpisových skupín.
V ďalšom období je MČ povinná postupovať podľa týchto zmien uvedených v zákone o dani z príjmu,
prípadne vypracovať novú smernicu o odpisovaní hmotného majetku.
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