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Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2014 

 

V zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákona o obecnom zriadení) predkladám odborné stanovisko 

k záverečnému účtu Mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov za rok 2014. 

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

K  ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTSTKEJ  ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH 

HRDINOV 

 

Východiskami pre spracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Mestskej časti 

Košice-Dargovských hrdinov boli: 

a) Súlad so všeobecnými záväznými predpismi 

Návrh záverečného účtu za rok 2014 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

a inými súvisiacimi právnymi normami. 

b) Splnenia povinností zo strany mestskej časti 

Zverejnenie záverečného účtu v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov, overenie účtovnej závierky v zmysle § 16zákona č. 583/2004 v znení neskorších 

predpisov. 

c) Metodická správnosť predloženého záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu za rok 2014 obsahuje povinné súčasti a náležitosti podľa 

§ 16 zákona č.583/2004. Údaje o plnení rozpočtu sú podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42. 
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II. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Záverečný účet za rok 2014 obsahuje v súlade s § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách  

všetky potrebné náležitosti: 

1. Úvod 

2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2014 

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov 

6. Bilancia aktív a pasív(Súvaha) 

7. Inventarizácia majetku 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

9. Prehľad pohľadávok 

10. Hodnotenie plnenia programov. 

Záverečný účet bol zverejnený na tabuliach v mestskej časti a webovej stránke MČ dňa 

9.6.2015. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet bol prerokovaný na komisiách 

v dňoch 9.6.2015 a 10.6.2015.Do rady MiZ bol predložený dňa 15.6.2015.  

Účtovná závierka bola posúdená a overená nezávislým audítorom. Podľa názoru audítora, na 

základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje 

,že Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie účtovnej jednotky Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k 31.12.2014 

a výsledky hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve. V dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. konštatuje, že účtovné informácie vo výročnej 

správe Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov poskytujú vo všetkých významných 

súvislostiach verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014, a sú v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

a) Rozpočtové hospodárenie 

Finančné hospodárenie Mestskej časti Košice –Dargovských hrdinov sa riadilo 

rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MiZ č.158/2013 zo dňa 17.12.2013. V zmysle 

§ 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien mestská časť vykonala dve 

úpravy rozpočtu na rok 2014. 

Prvá úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 23.06.2014 uznesením 

č. 188/2014. 

V  úprave rozpočtu č.1 boli celkové príjmy a výdavky  rozpočtované vo výške                

1 098 675 €, z toho bežné príjmy boli vo výške 1 010 757 €, kapitálový príjem vo výške 

10 000 € a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €. Výdavky bežného rozpočtu 

boli plánované vo výške 932 987 €, kapitálové výdavky vo výške 43 800 € a finančné 

operácie výdavkové vo výške 121 888 €. 

Druhá úprava rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice – DH dňa 29.09.2014 uznesením 

č. 201/2014. 
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Zapracovaním spomenutých úprav boli celkové príjmy rozpočtované vo výške 1 106 823 

€, z toho bežný príjem bol vo výške 1 017 155 €, kapitálový príjem vo výške 11 750 € 

a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €, výdavky bežného rozpočtu boli 

plánované vo výške 930 385 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 54 550 € 

a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. 

Dňa 10.11.2014 boli rozhodnutím starostu vykonané presuny v rámci schváleného 

rozpočtu, ktoré celkový rozpočet nezmenili. 

Dňom 10.11.2014 boli zrealizované nasledovné zmeny rozpočtu na rok 2014 v zmysle § 

14 ods. 1 a ods. 2 zákona 583/2004 Z.z.  

Príjmy 

1. Zvýšenie príjmov o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na 

zabezpečenie volieb konajúcich sa v roku 2014. 

2. Úprava zdrojov – príjmy z ÚPSVaR – aktivační zamestnanci. 

 

Výdavky 

1. Zvýšenie výdavkov o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na 

zabezpečenie volieb, konajúcich sa v roku 2014 

2. Úprava zdrojov – výdavky ÚPSVaR – aktivační zamestnanci. 

Po zmenách celkové príjmy a výdavky boli plánované vo výške 1 155 928 €. Bežný 

príjem sa rozpočtoval vo výške 1 066 260 €, kapitálový príjem vo výške 11 750 € 

a finančné operácie príjmové vo výške 77 918 €. 

Výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 983 490 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo 

výške 50 550 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. 

K 31.12.2014 celkové príjmy boli vykázané   vo výške 1 095 051,39 €, čo je  94,73 % 

a celkové výdavky boli vo výške 1 080 227,18 €, čo je 93,45 %. Príjmy bežného 

rozpočtu boli vo výške 1 072 239,60 €, čo je 100,56 % a výdavky bežného rozpočtu boli 

vo výške 909 141,27, čo je 92,44 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 11 751 

€, čo je 100,01 % a výdavky vo výške 49 201,54 €, čo je 97,33  %.  Finančné operácie 

príjmové boli vo výške 11 060,79 €, čo je 14,2 % a finančné operácie výdavkové vo 

výške 121 884,27 €, čo je 100,0 %. 

Mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového 

rozpočtu a finančné operácie výdavkové. 

V rámci ostatných finančných operácií bolo rozpočtované vrátenie nevyčerpaných 

finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu na úseku bývania a OS v teréne. 

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené štátu a Mestu Košice. Prevod finančných 

prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol plánovaný vo výške 66 857 €, nebolo 

potrebné zrealizovať. Všetky výdavky mestskej časti boli vykryté príjmami bežného 

rozpočtu.  

Výsledok hospodárenia roku 2014 je prebytok vo výške 14 824,21 € .  

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2014 je vo výške +163 098,33 €, 

výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2014 je vo výške –37 450,64 €. Vo 

finančných operáciách boli rozpočtované splátky pre ŠFRB a SFK v zmysle uzatvorenej 

dohody o splátkach a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na prenesenú 

kompetenciu na úseku bývania a OS v teréne.  
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V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: -

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 226,66 € na prenesenú kompetenciu na 

úseku bývania. 

Po vylúčení spomenutých finančných prostriedkov mestská časť navrhuje prebytok 

hospodárenia vo výške 12 597,55 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Tabuľka č. 1                                                                                                                        v € 

 Rozpočet 

2014 

Úprava č.1 

2014 

Úprava č.2 

2014 

Spolu RS Plnenie 

k 31.12.2014 

Miera 

plnenia 

Príjmy celkom 1 037 710 1 098 675 1 106 823 1 155 928 1 095 051,39 94,73% 

Výdavky celkom 1 037 710 1 098 695 1 106 823 1 155 928 1 080 227,18 93,45% 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 14 824,21  

 

Tabuľka č. 2                                                                                                                                    v € 

Bežný rozpočet Rozpočet 

2014 

Úprava č.1 

2014 

Úprava č.2 

2014 

BP RS Plnenie 

k 31.12.2014 

Miera 

plnenia 

Bežné príjmy 965 454 1 010 757 1 017 155 1 066 260 1 072 239,60 100,56 

% 

Bežné výdavky 868 122 932 987 930 385 983 490 909 141,27 92,44 % 

Výsledok hospodárenia 97 332 77 770 86 770 82 770 163 098,33  

 

Tabuľka č. 3                                                                                                                                  v € 

Kapitálový rozpočet Rozpočet 

2014 

Úprava č.1 

2014 

Úprava č.2 

2014 

KP RS Plnenie 

k 31.12.2014 

Miera 

plnenia 

Kapitálové príjmy 0 10 000 11 750 11 750 11 751 100,01 

% 

Kapitálové výdavky 47 700 43 800 54 550 50 550 49 201,54 97,33  

% 

Výsledok hospodárenia -47 700 -33 800 -42 800 -38 800 -37 450,64  

 

Tabuľka č. 4                                                                                                                                   v €  

Finančné operácie Rozpočet 

2014 

FOP 

Úprava č. 1 

FOP 

Úprava č.2 

FOP RS Plnenie 

k 31.12.2014 

Miera 

plnenia 

FO príjmové 72 256 77 918 77 918 77 918 11 060,79 14,2 % 

FO výdavkové 121 888 121 888 121 888 121 888 121 884,27 100,0 % 

Výsledok hospodárenia -49 632 -43 970 -43 970 -43 970 -110 823,48  
 

Historické porovnanie bežného rozpočtu ,kapitálového rozpočtu, celkového rozpočtu 

a finančných operácií. 
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b) Bilancia aktív a pasív 

Záverečný účet obsahuje všetky potrebné údaje o stave  majetku a záväzkoch, 

nezinkasovaných pohľadávkach a neuhradených záväzkoch a celkovej ekonomickej situácii 

mestskej časti. Celkový majetok na strane aktív a vlastné imanie a  záväzky na strane pasív sú 

vykázané vo výške 3 926 339,01 €. Celkovú ekonomickú situáciu mestskej časti a plnenie 

rozpočtu výrazne ovplyvňuje splácanie záväzkov voči ŠFRB a SFK. Tieto záväzky vznikli 

nedokončením výstavby nájomných bytov „NA HORE“. 

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Všetky záväzky mestskej časti sú v lehote splatnosti. V záverečnom účte je spomenutý celý 

proces vzniku a postupného splácania záväzku voči ŠFRB a SFK.  

K 31.12.2014 eviduje mestská časť záväzok vo výške 982 022,65 € voči ŠFRB a 608 470,51 

€ voči SFK. V roku 2014 mestská časť Košice- Dargovských hrdinov poukázala splátky voči 

ŠFRB a SFK v zmysle uzatvorenej dohody o splácaní a Dodatku č. 2. 

III. ZÁVER 

Záverečný účet Mestskej časti Košice –Dargovských hrdinov za rok 2014 je spracovaný 

v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods.5. 

Záverečný účet v zmysle zákona § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 

ods. 9 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 

najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2014 je v súlade so zákonom 432/2002 Z.Z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov za posledné roky ukážkovo hospodári 

s finančnými zdrojmi čoho relevantným ukazovateľom je aj kladný hospodársky výsledok za 

roky 2011-2014 uvedený v  grafe č. 3. V zmysle § 1 ods. 2  zákona 369/1990 Zb. je  

základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. Napriek výraznému odlevu finančných prostriedkov poukázaných 

na úhradu záväzkov voči ŠFRB a SFK každoročne, mestská časť zrealizovala a participovala 

na značnom množstve investičných akcií uvedených vo výročnej správe za rok 2014.  

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

MiZ uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za 

rok 2014 výrokom: „Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V Košiciach 17.06.2015 

Ing. Mgr. Martin Farkašovský 

              kontrolór 


