
Miestny úrad mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

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 ostatného rokovania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k hodnotiacej správe plnenia programového 
rozpočtu k 31.12.2021

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 plnenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x 
počas rozpočtovaného roka k 30.6. Hodnotiaca správa sa vyhotovuje k 31.12. a 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 ) 
Skutočné výdavky rozpočtu k 31.12.2021 predstavujú čiastku 1 002 883,00 €.

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje potreby obyvateľov 
s transparentným a efektívnym manažmentom za pomoci miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti a miestnej rady mestskej časti. Priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady 
za I. polrok 2021 bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou v SR v súvislosti s pandémiou 
COVID-19.

Účinnú kontrolu úloh schválených v miestnom zastupiteľstve vykonáva hlavný 
kontrolór mestskej časti, ktorý zabezpečuje súlad činnosti a rozhodnutí so zákonmi.

Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje 
profesionálny tím pracovníkov - zamestnancov mestskej časti. Štatutár mestskej časti - 
starosta - a jeho zástupca nie sú zamestnancami mestskej časti.

Monitorovanie prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov-bežné výdavky

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

95,96kontrola 200 610,00 € 192 512,00 €
2 - Sociálne služby 13 400,00 € 5 750,00 € 42,91
3 - Interné služby 22 010,00€ 11 019,00 € 50,07
4 - Služby občanom 3 885,00 € 3 299,00 € 84,92
5 - Doprava 31 000,00 € 30 850,00 € 99,51
6 - Prostredie pre život 45 660,00 € 40 531,00 € 88,77
7- Bezpečnosť 11 000,00€ 7 514,00 € 68,31



8 - Duch. a fyz život obyv. 21 910,00 €11 546,00 €52,70
9- Podporná činnosť 583 872,00 €556 277,00 €95,27

Monitorovanie prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov-kapitálové výdavky

Program rozpočtu Rozpočet Skutočnosť Percento plnenia
1 - Plán., manažment 

kontrola 53 300,00 € 15 204,00 € __________ 28,53
2 - Sociálne služby 0,00 € 0,00 € ___________ 0,00
3 - Interné služby 15 640,00 € 15 592,00 € __________ 99,69
4 - Služby občanom 0,00 € 0,00 € ___________ 0,00
5 - Doprava 23 000,00 € 22 980,00 € __________ 99,91
6 - Prostredie pre život 111 250,00 € 86 032,00 € 77,33
7- Bezpečnosť 2 800,00 € 2 776,00 € __________ 99,14
8 - Duch. a fyz život obyv. 1 000,00 € 1 000,00 € _________ 100,00
9- Podporná činnosť 0,00 € 0,00 € ___________ 0,00

Oblasť rozpočtovaných daňových príjmov bola plnená na 100,01%. V roku 2021 
z prostriedkov mesta Košice bola poukázaná daň z príjmov fyzických osôb v plnej výške. 
Transfery bežné a kapitálové od mesta Košice boli poukázané v sume 109 909,00 €, čo činí 
10,50 % rozpočtu.

Celkové príjmy za rok 2021 činili 1 046 775,00 € (106,22%). Prebytok hospodárenia 
činí 43 892,00 €.

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 mestskej časti.

2. Kontrola pohľadávok a správnosť ich vymáhania za rok 2021

Kontrole boli podrobené pohľadávky, ktoré MČ- Sídlisko Ťahanovce vykazovala k 31.3.2022. 
Ide o pohľadávky:

- pohľadávka voči FO Štefanovi Zeleňákovi za neuhradené faktúry za poplatok z predaja 
alkoholu a tabakových výrobkov z roku 2007 v sume 6 529,14 €. Táto pohľadávka bola 
daná na vymáhanie v exekúcii. Menovanému boli zaslané výzvy, na ktoré nereagoval. 
Sociálna poisťovňa opätovne dala na vedomie MČ, že menovaný má prihlásené iné 
pohľadávky, pričom prednostných pohľadávok pred MÚ MČ- Sídlisko Ťahanovce je 
20. Medzičasom menovaný zomrel. Po doručení oznámenia o ukončení exekúcie bude 
pohľadávka daná na odpis.

- pohľadávka voči FO Ing. Mackovi Jozefovi za odber tepla v POV 357,82 € z roku 2009. 
MÚ MČ bol po predchádzajúcom neúspešnom vymáhaní podaný návrh na exekúciu, 
exekučné konanie bolo neúspešné. Po oznámení o ukončení exekúcie bude pohľadávka 
daná na odpis.

Ďalšie neúspešné exekučné konania v konaní u JUDr. Zahorjana, v prípade ktorých 
MČ čaká na oznámenia o ukončení exekúcie:



- Vojtech Šipoš - CABLESERVIS ( za teplo) nedoplatok z roku 2009 v sume 79,41 €, 
za vodné a stočné z roku 2009 suma 4,48 €, za nebytové priestory 203,46 €.

- Ladislav Lenárt - za daň z nehnuteľnosti 121,79 € z roku 2000
- Peter Voščinár - za zaujatie verejného priestranstva(parkovanie), z roku 2003, suma 

265,55 €
- Poplatky za psov FO z roku 2003-2004 v sume 1 035,37 €

Aj v týchto prípadoch po ukončení neúspešných exekučných konaní budú tieto pohľadávky 
dané na odpis do miestneho zastupiteľstva.
Mestská časť bude postupovať podľa zák.č. 511/1992 Z.z. v v z.n.p. a Zásad hospodárenia 
s majetkom MČ.

K 31.3.2022 neboli uhradené pohľadávky:
- Ing. Tomáš Petráš (nájomné za pozemok rok 2022) v sume 3 720,00 €. Dňa 6.4.2022 

menovanému bola zaslaná výzva na zaplatenie. Zaplatil 27.4.2022 sumu 1240 € - 
alikvotnú čiastku z predpísanej sumy za rok 2022.

- Stanislav Jurač (vodné, stočné) v sume 11,05 €, zaslaná výzva 6.4.2022.
- Peter Šariščan nájomné za prevádzku na Budapeštianskej č.2(reštaurácia). Dlžná suma 

od 1.8.2020 do 31.5.2021 na základe zmluvy „Uznanie záväzku a splátkový kalendár“ 
zo dňa 31.5.2021 je 5 761,88 €, na základe splátok uvedených v zmluve k 31.3.2022 
bolo uhradených spolu 1 300,00 €. Zostáva uhradiť 4 461,88 €. Postupne spláca.

- Peter Šariščan (nájomné lahôdky) na Budapeštianskej č.24. Dlžná suma od 1.8.2020 do 
31.5.2021 na základe zmluvy o „Uznaní záväzku a splátkový kalendár“ zo dňa 
31.5.2021 je 3 042,42 €, na základe splátok uvedených v zmluve k 31.3.2022 bolo 
uhradených 700,00 €. Zostáva uhradiť 2 342,42 €. Postupne spláca.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu za rok 2022

1. zmena rozpočtu vychádza z potrieb a zmien, ku ktorým došlo v priebehu roka 2022.

A) navýšenie bežných príjmov

a) Na základe zmeny rozpočtu mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 
16.12.2021 bol navýšený podiel dane z príjmov FO pre MČ, konkrétne pre MČ Košice 
Sídlisko-Ťahanovce je potrebné navýšiť rozpočet príjmov o sumu 1 508,00 €.

b) Nedaňové príjmy v časti Príjmy z podnikania - prevod zisku z vedľajšej činnosti za rok 
2021 spolu o 29 100,00 € o ktoré je navrhnutých v záverečnom účte navýšiť bežné príjmy.

c) Granty a transfery boli navýšené o 6 240,00 €.

B) navýšenie kapitálových príjmov

Zostávajúca časť grantu „WIFI pre TEBA“ od ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie v sume 9 120,00 €.
Preplatená výška grantu je 9 120,00 €, prostriedky boli čerpané v roku 2021.
Celkové navýšenie príjmovej časti vrátane čerpania rezervného fondu je o 47 968,00 €.



A1) navýšenie výdavkov BR

V BR sa navyšujú bežné výdavky:
a) v programe 6: Prostredie pre život o 20 600,00 €, tak ako je to uvedené v dôvodovej 

správe k I. zmene rozpočtu.
b) v programe 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov o 200,00 €
c) v programe 9: Podporná činnosť o 500,00 €. Všetko, ako je to uvedené v dôvodovej 

správe...

B1) V kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti dochádza k navýšeniu o 26 000,00 €, a to 
15 000,00 € príprava územia pre športové ihrisko K PARK, 6 000,00 € na vybudovanie 
chodníka k športovému ihrisku K PARK a o 5 000,00 € sa navyšuje rozpočet na výstavbu 
prepojovacej komunikácie na Hanojskej ulici, navýšenie je potrebné z dôvodu zvýšenia cien 
stavebných materiálov.

Súhlasím s navrhovanými zmenami, nakoľko celkový výsledok hospodárenia pri využití 
prostriedkov RF sa predpokladá vo výške 2 223,00 €.

JUDr. Ľudmila Slunečková v. r.
Hlavná kontrolórka mestskej časti


