
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mestskej časti  

Košice-Sídlisko  Ťahanovce za rok 2021 

  

     Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu bolo vykonané podľa § 18  f ods. 1 pís. c) zák. 

SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

     Rozpočet MÚ ako základný nástroj finančného hospodárenia MČ, jeho obsah, tvorbu, 

použitie upravuje zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet je členený podľa § 10 ods. 3 tohto zákona na : 

 

- Bežný rozpočet, ktorého obsahom sú bežné príjmy a bežné výdavky 

- Kapitálový rozpočet, ktorého príjem pozostáva z dotácie od MMK a výdavky sú 

hradené aj z prostriedkov rezervného fondu 

- Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov MČ 

 

Osobitným zdrojom a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky súvisiace s 

prenájmom pozemkov a nehnuteľného majetku, predsadená občianska vybavenosť, ihriská 

a šatne OLYMPIA. Tieto sa riadia Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku, 

schválenými mestským zastupiteľstvom. 

Výnosy z tejto činnosti sú 33 987,66 €. Náklady na túto činnosť činia 9 370,49 €. Výnosy 

sú teda tak, ako je to uvedené v Dôvodovej správe ....... celkom 24 617,17 €. MČ navrhuje  zisk 

z tejto činnosti použiť na úhradu spoločenskej hodnoty porastu, ktorý je potrebné odstrániť 

v súvislosti s investičnou akciou prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – 

Ázijská v sume 24 100,00 €. 

 

Plnenie bežného rozpočtu  v roku 2021 bolo nasledovné : 

 

                        Rozpočet                                            Skutočnosť                            % plnenia 

 

Príjmy             935 466,00 €                                       988 841,08 €                               105,71 

 

Výdavky         933 347,00 €                                       859 299,30 €                                  92,07 

 

Príjmová časť bežného rozpočtu bola realizovaná na 105,71%.  

 

 

Bežné príjmy boli vytvorené : 

 

A) Daňové príjmy z výnosu dane z príjmov FO činili 756 792,00 € + dane za známky        

pre psov  143 €. 

B) Nedaňové príjmy(administratívne a iné poplatky) činili 118 687,09 €, plnené                  

na 104,20%. 

Granty a transfery činili 113 218,99 € . 

 

Výdavková časť bežného rozpočtu bola čerpaná na 92,07 % a predstavuje čiastku 859 299,30 

€. Pozostáva z výdavkov verejnej správy v sume 717 857,91 € a výdavkov ostatných kapitol 

v sume 141 441,39 €. Nerozpočtované výdavky zahrnuté do bežných výdavkov predstavujú 

70 603,05 € ide o dotáciu na financovanie evidencie obyvateľstva, výdavky na sčítanie 

obyvateľov, výdavky na testovanie COVID-19. Celkové bežné výdavky tak predstavujú sumu 

929 902,35 €. 



 

V kapitálovej časti rozpočtu príjmy pozostávajú z kapitálovej dotácie od MMK vo výške 

57 934,13 €. Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú čiastku 143 583,69 €. Najväčšie 

výdavky boli vynaložené na: komplexnú rekonštrukciu fontány v parku na Americkej triede 

(35 263,95 €), výstavbu nových chodníkov(22 980,00 €), výstavbu bezbariérových prístupov 

na Pekinskej 1-31(22 607,62 €), projekty a porealizačné zamerania (11 592,45 €) a iné. 

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu.  

 

Rozpočet finančných operácií. Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 75 077,58 € 

a pozostávajú z prebytku rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky, z ktorých bol 

vytvorený rezervný fond, z ktorého uvedená suma bola prevedená na kapitálové výdavky. 

Výdavkové finančné operácie predstavujú sumu 44,00 €, ide o splátky za mobily. 

Ďalšie kapitálové výdavky boli hradené z prebytku bežného rozpočtu. 

  

      

    Z rozpočtu príjmov a výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky na SODB, pandémiu 

COVID-19, finančné prostriedky z MV SR, MF SR. Zároveň je potrebné vyčleniť nedaňové 

príjmy z vedľajšej činnosti, tak ako je to uvedené v dôvodovej správe k záverečnému účtu. 

 

Vyčíslenie celkového prebytku je tak nasledovné: 

 

Bežný rozpočet 

 

Príjmy            913 604,36 € 

Výdavky        872 072,01 € 

Prebytok          41 532,35 € 

  

Kapitálový rozpočet 

 

Príjmy              57 934,13 € 

Výdavky        143 583,69 € 

Schodok    -     85 649,56 € 

 

Rozpočet finančných operácií 

 

Príjmy              75 077,58 € 

Výdavky                 44,00 € 

Prebytok          75 033,58 € 

 

ZÁVER 

 

41 532,35 – 85 649,56 + 75 033,58 = 30 916,37 € 

 

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia prebytok 

hospodárenia MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce činí : 

 

30 916,37 € 

 

Vykázaný prebytok hospodárenia MČ navrhujem previesť do rezervného fondu. 

 



Ročná účtovná závierka bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Výročná správa za rok 2021 je vypracovaná v zmysle zákona 

č.431/2002 Z. z. § 20 o účtovníctve. 

 

Podľa § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách ma MČ, ako súčasť 

záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021, nevykazuje žiadne dlhy 

a záruky. 

 

Účtovná závierka a hospodárenie MČ za rok 2021 boli v súlade s § 9 ods. 4 zák. o obecnom 

zradení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách overené auditom. 

 

Na základe uvedených skutočnosti, ktoré verne zobrazujú finančnú situáciu a výsledky 

hospodárenia MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce odporúčam podľa § 11 ods. 4 pís. b) zák. č. 

369/1990 Z. z.  O obecnom zriadení s použitím § 16 ods. 10 zák. č..  583/2004 Z. z.  Záverečný 

účet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za rok 2021 uzatvoriť výrokom 

                             

 

Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ľudmila Slunečková   v. r.                                   

         Hlavná kontrolórka mestskej  časti 

 

 

 

 

 

 


