
SPRÁVA

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:

l.Kontrola prijatých VZN a individuálnych právnych aktov

Individuálne právne akty boli vydané podľa § 17 ods. 1 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.

Týmito individuálnymi právnymi aktmi sú :

Organizačný poriadok MU
Pracovný poriadok MU
Spisový a škartačný poriadok, nový registratúrny plán účinný od 1.1.2010
Zásady odmeňovania volených orgánov - prijaté podľa zákona 401/1990 Zb, nie
Zákonníka práce
Zásady na obeh účtovných dokladov
Zásady hospodárenia s majetkom MČ - zákon 138/1990 Zb. o majetku obcí
Zásady pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní



Všetky tieto organizačné normy boli prijaté v súlade so zákonníkom práce, zákonom o výkone 
prác vo verejnom záujme, zákonom o obecnom zriadení a majetku obci a po predchádzajúcom 
súhlase ZV SLOVES schválené a vydané starostom MČ.

Predchádzajúci súhlas ZV SLOVES sa vyžaduje iba pri pracovnom poriadku miestneho 
úradu mestskej časti, pri ostatných nie.

Platné prevádzkové normy sú:

- Prevádzkový poriadok KS MČ Kultúrneho strediska mestskej časti
- Zásady pre zverejňovanie informácií v občasníku MČ

Nad týmito právoplatnými právnymi aktmi MČ vykonáva dozor formou previerok Mestská 
prokuratúra Košice a kontrolu hlavná kontrolórka MČ.

1/ V aktuálnom volebnom období bola schválená novelizácia všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti číslo 3/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta na vylepovanie volebných 
plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo novelizované v súlade s novelou zákona číslo 
181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických 
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, kde v ustanovení o umiestňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti bola doplnená aj volebná 
kampaň pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

2/ V tomto volebnom období bolo novelizované aj všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice- 
Sídlisko Ťahanovce a to z dôvodu postupnej novelizácie zákona NR SR číslo 177/2018 
Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 
ktorým bolo ustanovené, že orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné 
a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy 
a vyhotovovať si z nich výpisy. Na účely tohto zákona sú určené informačné systémy verejnej 
správy, medzi ktoré patrí aj register právnických osôb, podnikateľov a verejnej moci, register 
trestov alebo aj informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa nedoplatkov na 
poistnom na sociálne poistne a systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie 
pohľadávok po splatnosti.

Tieto informácie predkladali žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti, 
avšak v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení mestská časť nemá zákonné 
oprávnenie vyžadovať od žiadateľa dotácie tieto doklady. Vzhľadom na viaceré novelizácie 
tohto všeobecne záväzného nariadenia starosta mestskej časti bol splnomocnený k vydaniu 
úplného znenia tohto nariadenia.



2 .Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2022

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti bežných príjmov za I. polrok 2022 predstavuje čiastku 
488 148,63 € čo je 47,41% z ročného schváleného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu za I. polrok 2022 predstavuje sumu 405 617,77 €, čo 
predstavuje 41,34% z plánovaného rozpočtu.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu

Podielová daň poskytovaná od MMK je plnená na 50,00 %. Dotácia na evidenciu obyvateľstva 
bola plnená na 99,22%. Ostatné druhy príjmov sa plnia priebežne.

Bežná a kapitálová dotácia od MMK sa uskutočnila čiastočne po úhrade dodávateľských faktúr 
refundáciou v sume 17 517,41 €. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol prijatý transfer 
z rozpočtu MlaRRal - grand WIFI PRE TEBA vo výške 9 120,00 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná na 41,34%. Vyššie čerpanie je za audítorské 
služby 100,00 % (1 100,00 €), vysporiadanie pozemkov na území MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce 99,69% (30 007,00 €), za všeobecný materiál 97,65% (1 952,98 €), výdavky 
súvisiace so psami v MČ sú za kynologický výcvik 100% ( 1 000,00 €).

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.

V kapitálovej časti rozpočtu za I. polrok 2022 bolo čerpaných 34 311,01 € a to:

na projekty a po realizačné zamerania 2 078,98 €, na vysporiadanie pozemkov v MČ 8 999,64 
€, komplexná rekonštrukcia fontány na Americkej triede 11 714,62 €, uzamykateľné stanovištia 
kontajnerov 8 517,77 €, a kapitálový transfer pre rímsko-katolícku cirkev 3 000,00 €.

3 . Stanovisko HK k II. zmene rozpočtu

I I. zmena rozpočtu v príjmovej časti sa navyšuje o 6 878,00 € ide o prijaté prostriedky 
z Okresného úradu Košice, ako úhrada nákladov vynaložených na záchranné práce počas 
COVID-19 z roku 202-2021.

Výdavková časť rozpočtu v II. zmene navyšuje bežné výdavky o 17 678,00 €, ide o :



- navýšenie o 1 000,00 € „ Program 3 - Interné služby MČ“ (materiálové náklady na
toner z dôvodu prípravy volieb)

- navýšenie o 1 200,00 € „ Programe 4 - Služby občanom“ (podpora rozšírenie 
registratúry)

- o 11 000,00 € „ Programe 6 - Prostredie pre život“ ( 9 860,00 €) terénne úpravy - viď 
dôvodová správa, 1 140,00 € - projekt úpravy pasáže)

- navýšenie o 4 478,00 € - „Program 9 - Podporná činnosť“ ( 378,00 € stravné, 3 500,00 
€ náhrada na strate príjmu - nemocenské dávky, 600,00 € všeobecný materiál - viď. 
dôvodová správa)

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navyšuje o 10 000,00 € z dôvodu preplatenia faktúr od 
mesta Košice, ktoré boli predložené na preplatenie ako kapitálové výdavky a vo výdavkovej 
časti 4 500,00 € na projektovú dokumentáciu( viď. dôvodová správa).

Zníženie kapitálových výdavkov MČ navrhuje:

- v programe č.5 Doprava - 3500,00 € (viď dôvodová správa)
- v programe č.6 Prostredie pre život - 13 500,00 €(- 2500,00 € na revitalizáciu asfaltovej

plochy dopravného ihriska Pekinská, -11 000,00 € uzamykateľné kontejneroviská (viď 
dôvodová správa)

- Celková zmena kapitálového rozpočtu je: Kapitálové príjmy +10 000,00 €, kapitálove 
výdavky -12 500,00 €.

Celkový výsledok hospodárenia MČ po týchto zmenách je vo výške 1 700,00 €, takže rozpočet 
MČ je v miernom prebytku, preto súhlasím s navrhovanými zmenami a navrhujem ich 
prerokovať na MZ MČ dňa 5.9.2022

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r.

hlavná kontrolórka


