
uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

a) berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky

b) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k Hodnotiacej správe programového rozpočtu 
za rok 2018
c) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2019

d) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu na rok 2019

SP 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 hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu 
k 31.12.2018

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol doplnený 
o parlamentom schválenú novelu, ktorá zavádza programové rozpočtovanie v miestnej 
a regionálnej samospráve s účinnosťou od 1.9.2007.
Koncepcia programového rozpočtovania vychádza z procesov prípravy, tvorby, 
monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x počas 
rozpočtovaného roka k 30.6. Monitorovacia správa obsahuje :

a) textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa 
dosiahol

b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa ( výdavku )

MČ Košice -  Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje potreby obyvateľov s transparentným 
a efektívnym manažmentom za pomoci miestnej rady a MZ. Priebeh zasadnutí MZ a MR za 
rok 2018 bol prínosný a bezproblémový.



Účinnú kontrolu úloh schválených v MZ vykonáva kontrolór MČ, ktorý zabezpečuje súlad 
činnosti a rozhodnutí so zákonmi.
Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje profesionálny 
tím pracovníkov -  zamestnancov MČ.

Monitorovanie prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov

Program rozpočtu________ Rozpočet__________ Skutočnosť________ Percento plnenia
1 -  plán., manažment 

kontrola 139 221,00 € 129 490,65 € 93,01
2 -  Sociálne služby 13 500,00 € 9 005,46 € 67,71
3 -  Interné služby 10 000,00€ 7 290,00 € 72,90
4 -  Služby IS, EVO 2 304,00 € 2 034,00 € 88,28
5 -  Doprava 10 200,00 € 3 881,81 € 38,05
6 -  Prostr. pre život 36 844,00 € 36 121,19€ 98,03
7- Bezpečnosť 6 400,00 € 4 536,33 € 70,88
8 -  Duch. a fyz život obyv. 18 290,00 € 15 075,19 € 82,42
9 -  Podporná činnosť 465 792,00 € 457 832,19 € 98,29

Úlohou volených i výkonných zložiek je podľa určených priorít investičnej činnosti 
monitorovať, hodnotiť a poskytovať transparentné informácie o vývoji aktivity v tejto oblasti 
za účelom rozvoja MČ.

2. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2019

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov za I. štvrťrok 2019 predstavuje čiastku 
191 615,09 € čo je 23,28 % z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za obdobie I. štvrťrok 2019 predstavuje sumu 
106 543,82 €, čo predstavuje 14,65 % z plánovaného rozpočtu.

Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a rozpočtovanými výdavkami je 95 753,00 €. 
Zostávajúci prebytok rozpočtu bude použitý na úhradu výdavkov v ďalšom období roku 2019.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu je rovnomerné na 23,28 %
Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 25,00 %.
Na 40,94% sú plnené granty a transfery.

Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 14,65 %. Vyššie čerpanie je za vodné a stočné 
108,63 %, poistné 626,22 €, čo je oproti rozpočtu 208,74 %, za pracovné odevy, obuv 
a pracovné pomôcky 318,23 €, čo je oproti rozpočtu 159,12 %, dialničné nálepky, parkovacie 
karty 50,60 € čo je oproti rozpočtu 101,20 %.



Podľa § 13 ods.2 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
je povinnosťou MČ na základe priebežného sledovania rozpočtovaných príjmov a čerpania 
rozpočtovaných výdavkov vykonávať v rozpočte zmeny a to na strane príjmov i výdavkov 
a podľa toho v prípade potreby vykonávať potrebné zmeny rozpočtu.
Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.

Kapitálový príjem časti kapitálového rozpočtu do 30.3.2019 bol nulový. Kapitálová dotácia 
z MMK bude poskytnutá až po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.
Kapitálové výdavky za obdobie I. štvrťroka 2019 neboli realizované žiadne iba 100,00 € na 
projekty.
Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovni nevyhnutných potrieb a reálnych možností 
mestskej časti.
3. Stanovisko HK k III. zmene rozpočtu za rok 2019

Do III. zmeny rozpočtu je potrebné zapracovať aj dotácie na II. polrok 2019 vo výške, 
ktorá bude schválená na zasadnutí MZMČ dňa 26.6.2019.

V zmene rozpočtu sa zohľadní aj použitie transferu dane za psa. MMK pri 
schvaľovaní rozpočtu mesta Košice prerozdelil časť príjmov z daní za psa mestským častiam. 
Pre MČ -  sídlisko Ťahanovce je to čiastka 10 560,00 €. Tento príjem je rozpočtovaný 
v príjmovej časti rozpočtu. MMK schválil postup čerpania týchto prostriedkov 11.6.2019, 
preto je následne potrebné v programe 6 bežného rozpočtu vykonať jeho zmenu v položke 
bežné výdavky psy v MČ + 10 560,00 €

Súhlasím s navrhovanou zmenou a navrhujem ju prerokovať na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti . dňa 26.6.2019.

4.Poskytovanie prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2019

1. Mestská časť poskytuje finančné prostriedky obyvateľom mestskej časti podľa zákona 
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014 (ďalej len „zák. č. 417/2013 
Z. z.").

Uvedený právny predpis bol naposledy novelizovaný zákonom č. 42/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s účinnosťou od 1. apríla 2019.

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 skratky 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. Prekontrolovaný bol rok 2019 (od januára do 31. mája 2019). Z rozpočtu mestskej časti 
bolo vyčlenených na pomoc občanom v hmotnej núdzi 10.000 €, pričom v tejto sume je 
zahrnutý účelový finančný príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov mestskej časti 
vyplácaný prostredníctvom mestskej časti v zmysle Usmernenia mesta Košice zo dňa 22. 3. 
2019 k čerpaniu uvedeného finančného príspevku, ktorý je následne refundovaný 
Magistrátom mesta Košice.

Najviac prostriedkov bolo vynaložených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
poskytnutých na účel "nevyhnutné ošatenie", čo je jeden zo zákonom uvedených možných 
účelov. Išlo o 14 priznaných jednorazových dávok. Na účel "nevyhnutné vybavenie 
domácnosti" boli poskytnuté 3 jednorazové dávky v hmotnej núdzi (jednotlivé predmety 
v domácnosti sú taxatívne stanovené v zák. č. 417/2013 Z. z.").

Na ďalší možný účel "zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa" zatiaľ neboli 
podané žiadne žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky, nakoľko rodičia nezaopatrených 
detí tieto žiadosti podávajú spravidla po začiatku školského roka v septembri.

Poskytovanie prostriedkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2019

4. Za január až 31.máj 2019 bolo poskytnutých 17 jednorazových dávok v hmotnej núdzi v 
celkovej sume 1.847,04 €.

Najvyššia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 273,90,- €, a to 
na účel "nevyhnutné vybavenie domácnosti". (Išlo o úhradu nákladov na zakúpenie práčky 
pre potreby členov domácnosti žiadateľky o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorou bola 
úplná rodina starajúca sa o tri nezaopatrené deti.)

Najnižšia jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá v sume 48,49 € na účel 
"nevyhnutné ošatenie" pre žiadateľa -  samostatne posudzovanú osobu na účely poskytnutia 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi .

5. Účel a podmienky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi poskytovaná mestskou časťou je 
upravená v ustanovení § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť mestskej časti rozhodovať o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
je vymedzená ustanovením § 27 písm. a) citovaného zákona. Mestská časť vedie konanie vo 
veci jednorazovej dávky podľa § 22 cit. zákona a konanie sa začína na základe písomnej 
žiadosti obsahujúcej nevyhnutné náležitosti, a to osobné údaje žiadateľa a s ním spoločne 
posudzovaných členov jeho domácnosti (tzn. osoby podľa ust. § 3 ods. 1 zák. o pomoci 
v hmotnej núdzi), ako aj odôvodnenie žiadosti.



Prílohu žiadosti tvoria
- právoplatné rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o pomoci v hmotnej 
núdzi občana pozostávajúcej z dávky a prípadne príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
- potvrdenie uvedeného úradu o poberaní pomoci v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti 
o jednorazovú dávku,
- preukázané skutočné výdavky žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb 
v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z.

V podmienkach mesta Košice vychádzajúc z ustanovenia § 25 zákona Slovenskej 
národnej rady o meste Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o deľbe 
pôsobnosti medzi orgánmi miestnej a mestskej samosprávy a následne Štatútu Mesta Košice 
rozhoduje o jednorazovej dávke v zmysle príslušného ustanovenia - § 27 písm. a) zákona č. 
417/2013 Z. z. ako správny orgán mestská časť mesta Košice, a to podľa ustanovenia § 15 
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady o meste Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r.
hlavná kontrolórka


