
S P R Á V A
o činnosti hlavnej kontrolórky MČ

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 2021

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov za III. Q 2021 predstavuje čiastku 720 705,42 € 
čo je 73,13% z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za obdobie III. Q 2021 predstavuje sumu 525 988,34 €, 
čo predstavuje 56,36 % z plánovaného rozpočtu.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu je rovnomerné.
Priebežne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 75,00 %.
Nedaňové príjmy sú plnené na 48,55 %(55 292,90 €). Väčší príjem je z výťažkov hazardných 
hier, lotérií...11 746,32 €(25,54%), ďalšie prostriedky sa očakávajú v 12/2021, za správne 
poplatky 9916,000 € (76,28%) a príjmy z prenájmu budov 21 202,26€(68,39%).
Granty a transfery sú plnené na 135,27 % čo je 87 483,62 €.

Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 56,36 %. Vyššie čerpanie je za všeobecný materiál 
na nákup farieb, na nátery zábradlí, plotov, prístreškov vo výške 1 424,09€(142,41%) za 
výdavky súvisiace so psami v MČ 3 659,12 €(135,52%)

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.

Na základe priebežného sledovania plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových 
výdavkov je povinnosťou MČ vykonávať v rozpočte zmeny a to tak na strane príjmov aj 
výdavkov, vrátane zmien rozpočtu MČ (zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z.n.p. ).

V kapitálovej časti rozpočtu bol príjem z transferu mesta Košice 10 210,90€(20,42%) Zvyšná 
časť kapitálovej dotácie z MMK bude uhradená po úhrade dodávateľských faktúr.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo čerpanie na 20,98 % (43 258,29 €). Najviac 100%(1 000 €) 
bolo hradených na výstavbu rímsko - katolíckeho kostola, fary a kultúrneho centra, 
99,75%(7 980€) na rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5, na zabezpečenie 
kybernetickej bezpečnosti MÚ, 87,13%(20 040,00 €).
Podrobné členenie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu za 
rok 2021.

Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovní nevyhnutných potrieb a reálnych možnosti MČ

2 .Poskytovanie prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2021



1. Mestská časť poskytuje finančné prostriedky obyvateľom mestskej časti na základe zákona 
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 417/2013 Z. z.“), a to v rámci správneho konania o 
priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Účel a podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi poskytovanej 
mestskou časťou sú upravené v ustanovení § 17 zák. č. 417/2013 Z. z. Jednorazová dávka je 
určená na úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti posudzovaných spoločne podľa 
uvedeného zákona, ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Jednorazovú dávku možno poskytnúť najmä na účel zabezpečenia nevyhnutného 
ošatenia, bielizne, obuvi, zabezpečenia mimoriadnych liečebných nákladov, školských potrieb 
alebo nevyhnutného vybavenia domácnosti.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných 
skutočných výdavkov členov domácnosti, najviac do výšky trojnásobku sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky 
v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu uvedenú v predchádzajúcej vete.

2. Poskytovanie prostriedkov MČ eviduje v operatívno-technickej evidencii, a to :
a) podľa mien osôb, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi v 

jednotlivých rokoch, pričom v tejto mennej evidencii sú osoby zaradené podľa abecedy s 
uvedením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu osoby, čísla a dátumu vydania 
rozhodnutia, výšky poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a účelu v zmysle 
predmetného zákona, na ktorý bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

b) podľa jednotlivých mesiacov v roku, v ktorých bola poskytnutá jednorazová dávka v 
rámci pomoci v hmotnej núdzi, pričom v tejto mesačnej evidencii sú osoby zaradené podľa 
poradia podania žiadosti s uvedením opäť mena, priezviska a adresy trvalého pobytu osoby, 
výšky poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a účelu, na ktorý bola poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

V tomto druhu evidencie sa eviduje tiež počet podaných žiadostí, žiadostí vybavených 
priznaním a žiadostí vybavených nepriznaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, a to za 
daný mesiac osobitne a v každom nasledujúcom mesiaci aj súhrnne za celé predchádzajúce 
obdobie od začiatku daného kalendárneho roka.

3. Prekontrolované bolo obdobie od 1. januára do 18. novembra 2021. Z rozpočtu mestskej 
časti na rok 2021 bola vyčlenená na pomoc občanom v hmotnej núdzi suma 7.000 €, ktorá bola 
upravená na sumu 5.000 € v rámci 3. zmeny rozpočtu na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
konanom dňa 23. 6. 2021.

Najviac prostriedkov vynaložených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi bolo 
poskytnutých na účel „nevyhnutné ošatenie“, čo je jeden zo zákonom uvedených možných 
účelov. Išlo o 13 priznaných jednorazových dávok. Na účel „nevyhnutné vybavenie 
domácnosti" boli poskytnuté 2 jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Na ďalší možný účel 
„mimoriadne liečebné náklady" boli poskytnuté 2 jednorazové dávky v hmotnej núdzi a na 
účel „školské potreby pre nezaopatrené dieťa“ boli poskytnuté 4 jednorazové dávky v hmotnej 
núdzi.
4. Od 1. januára do 18. novembra 2021 bolo poskytnutých 21 jednorazových dávok v hmotnej 
núdzi v celkovej sume 1.029,29 €.

Najvyššia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 95,- €, a to na účel 
"nevyhnutné ošatenie", pričom išlo o úhradu výdavkov pre osamelého rodiča starajúceho sa o 
nezaopatrené školopovinné dieťa.



Najnižšia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 10,- €, a to na účel 
"nevyhnutné ošatenie", pričom išlo o úhradu výdavkov pre osamelého rodiča starajúceho sa o 
nezaopatrené školopovinné dieťa.

5. Pôsobnosť obce rozhodovať o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je 
vymedzená ustanovením § 27 písm. a) zák. č. 417/2013 Z. z., pričom ide o samosprávnu 
pôsobnosť obce.

V podmienkach mesta Košice vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady o meste 
Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov z ustanovenia § 25 o deľbe pôsobnosti 
medzi orgánmi miestnej a mestskej samosprávy, v súlade s ustanovením § 15 ods. 3 citovaného 
zákona a následne Štatútu Mesta Košice ako správny orgán rozhoduje o poskytnutí 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výške v zmysle ustanovenia § 27 písm. a) zákona č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mestská časť mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce v zastúpení starostom mestskej časti ako jej štatutárnym orgánom.

Výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zákon neustanovuje, určuje len jej 
maximálnu výšku, ktorú stanovuje na trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu.

Mestská časť vedie konanie vo veci poskytnutia jednorazovej dávky podľa § 22 cit. 
zákona ako správne konanie, ktoré sa začína na základe písomnej žiadosti obsahujúcej 
nevyhnutné náležitosti, a to osobné údaje žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných členov 
jeho domácnosti, odôvodnenie žiadosti, preukázané skutočné výdavky žiadateľa a s ním 
spoločne posudzovaných fyzických osôb na účely pomoci v hmotnej núdzi, potvrdenie Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o poberaní pomoci v hmotnej núdzi príjemcom pomoci, 
ktoré je aktuálne v čase podávania jeho žiadosti o jednorazovú dávku a rozhodnutie uvedeného 
úradu o priznaní pomoci v hmotnej núdzi osobe v prípadoch, ak ho úrad práce v zmysle zákona 
vyhotovil.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r. 
hlavná kontrolórka



P L Á N
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce 

na rok 2022

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
Termín: január 2022

2. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚ.
Termín: tak ako to ukladá zákon o účtovníctve

3. Kontrola správnosti a .včasnosti účtovnej evidencie, správnosť, hospodárnosť 
a efektívnosť vynaložených prostriedkov, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok 
podľa zákona číslo 546/2010 Z.z. v znení zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka.

Termín: priebežne

4. Kontrola dodržiavania zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v.z.n.p. a zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p.

Termín: priebežne

5. Kontrola záväzkov a pohľadávok a ich vymáhanie
Termín: február, marec 2022

6. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce za rok 2021 Termín: apríl, máj 2022

7. Odborné stanovisko k monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2021 
Termín: jún 2022

8. Odborné stanoviska k plneniu rozpočtu a jeho zmenám i čerpaniu
Termín: júl 2022 a priebežne

9. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2022
Termín: júl, august 2022

10. Kontrola individuálnych právnych aktov - interné predpisy
Termín: august, september 2022

11. Kontrola zmien rozpočtu Termín: priebežne, najneskôr do septembra 2022

12. Kontrola hospodárenia s majetkom, inventarizácia majetku MČ
Termín: október, november 2022

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za III. Q 2022 i k jeho zmenám 
Termín: december 2022

Košice, 14.12.2021 JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r. hlavný kontrolór




