
uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
a) berie na vedomie

správu o činnosti hlavnej kontrolórky
b) berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2019

S P R Á V A  
o činnosti hlavnej kontrolórky MC

V zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce .

V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

1. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za III. Q 2019

Plnenie rozpočtu MC v oblasti príjmov za III. Q 2019 predstavuje čiastku 642 969,05 € 
čo je 68,91% z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za obdobie III. Q 2019 predstavuje sumu 511 500,21 
€, čo predstavuje 64,61 % z plánovaného rozpočtu.

Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a skutočnými výdavkami je 396 341,03 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu i e rovnomerné.
Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 75,00 %.
Nedaňové príjmy sú plnené na 51,44 % (36 005,46 €), z toho najviac naplnený je príjem za 
vodné a stočné na 230,04% čo je 2 300,38 €. Najväčší príjem je z výťažkov lotérií a iných 
hier 19 768,24 € (79,07%) a tiež za správne poplatky 10 981,50 € (84,47%).
Granty a transfery sú plnené na 78,61 % čo je 55 074,49 €.

Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 64,61 %>. Vyššie čerpanie je za audítorské služby 
98,82%) (840,00 €), za výkony špeciálne služby -  poskytovanie služieb a dohľadu spojených 
s ochranou osobných údajov 129,60%) (1 296,00 €), príspevok ostatným neštátnym soc. 
subjektom - staroba 78,95 %>, za materiál CO 70,19 %>, poplatky bankám 71,93 %>.

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.



V kapitálovej časti rozpočtu bol príjem z transferu mesta Košice 10 647,10 € (14,59%). 
Zvyšná časť kapitálovej dotácie z MMK bude uhradená po úhrade dodávateľských faktúr. 
Príjem do kapitálového rozpočtu predstavuje i grant od podnikateľa v sume 4 999,00 €, ktorý 
bol presne určený na kapitálový výdavok „Rekonštrukcia DI Aténska 13“.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo čerpanie na 20,08 % (25 197,76 €). Najviac 94,22 % 
(5 653,10 €) bolo hradených na bezbariérový prechod Ázijska trieda, na rekonštrukciu 
detského ihriska Aténska 13 86,20% (6 894,94€) a zriadenie florbalového ihriska v športovom 
areáli MČ na Bruselskej ulici 79,06 % (5 534,00 €).
Podrobné členenie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu za 
rok 2019.
Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovní nevyhnutných potrieb a reálnych možnosti 
MČ.

2. Kontrola správnosti uzatvárania dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer 
za rok 2019.
Tieto dohody upravuje zák. práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 226 
a nasl. (ide o dohody o vykonaní práce).
Dohôd o vykonaní práce bolo uzatvorených celkom 21. Pritom 10 dohôd bolo uzatvorených 
na doručovanie oznámení voličom o čase a mieste konania volieb prezidenta SR dňa 
16.2.2019 a 11 dohôd na roznášanie oznámení o voľbách do európskeho parlamentu.
Pri uzatvorení týchto dohôd boli dodržané všetky ustanovenia zákonníka práce: rozsah práce, 
pracovná úloha, dohodnutá odmena, doba pracovnej úlohy.

3. Plnenie úloh, ktoré boli dané poslancami vo forme interpelácií MZ MČ.
Interpelácie poslancov boli vznesené na MZ MČ dňa 30.1.2019, 27.2.2019, 17.7.2019, 

22.5.2019, 26.6.2019, 24.7.2019, 19.8.2019, 25.9.2019.
- dňa 30.1.2019 bolo vznesených 7 interpelácií ( týkali sa investičných akcií, platu 

asistentky starostu, školení, kamerového systému,parkovania, zimnej údržby, ihriska 
skateparku MČ, pasáže na Budapeštianskej ulici...).

- Dňa 27.2.2019 boli vznesené 3 interpelácie (stav oporných múrov MČ, audiozvukový 
záznam MZ... )

- Interpelácie boli vznesené 17.7.2017(5) 22.5.2019(2), 26.6.2019(11), 24.7.2019(2), 
25.9.2019(3)
Bližší obsah interpelácií je zverejnený na internetovej stránke MČ 

1. Podľa čl.14 „Rokovacieho poriadku MZ“ boli interpelácie poslancami podané písomne 
a interpelovaný im odpovedal v termíne do 30 dní po rokovaní MZ.
Úlohy, ktoré vyplynuli z interpelácií boli podľa reálnych možností MČ splnené, resp. sa plnia.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r. 
hlavná kontrolórka


