
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

 

Správa 

o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - DH  

za obdobie od 07.12.2017 do 07.03.2017. 

 

Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 

1. Kontrola plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 

13.12.2017. 

2. Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií. 

3. Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2017. 

4. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas 

poslaneckých dní od 30.06.2017 do 31.12.2017. 

5. Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona 

NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2017. 

 

 

 

Ad 1/ 

Kontrola plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa         

13.12.2017  je samostatným bodom rokovania MiZ MČ Košice - DH. 

 

Ad 2/ 

Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií. 

Kontrolné zistenia: 

Za správnosť vedenia evidencie sťažností bola zodpovedná  do 31.12.2017 pani Helena 

Hricová a od 01.01.2018 je to p. Silvia Georgieva. Za sledované obdobie od 07.12.2017 do 

07.03.2018 MČ Košice - DH nezaevidovala žiaden podnet občana/ov, ktorý by spĺňal  

potrebné náležitosti zákona č.9/2010  Z. z. o sťažnostiach resp. zákona č.85/1990 Z. z. 

o petičnom práve.  

 



-2- 

Ad 3/  

Kontrola poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi za rok 2017. 

 

Právny rámec:  

Zákon NRSR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Zákon NR SR č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Zákon č 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. 

Smernica č.1/2014 o poskytovaní jednorazových dávok zo dňa 02.01.2014. 

 

V zmysle § 17 ods. 1 cit. zákona „ Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu 

mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 

nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, 

vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, 

mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb“. 

 

V zmysle § 17 ods. 2 cit. zákona „ Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo 

do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky 

v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety“. 

 

Podľa § 27 cit. zákona „Obec  

a) rozhoduje o jednorazovej dávke, 

b)  poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze. 

 

Kontrolné skutočnosti a zistenia:  

V zmysle internej smernice č.1/2014, ktorá upravuje poskytovanie JDHN v podmienkach MČ 

Košice - DH platí nasledovné: 
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Jednorazovú dávku  na úhradu mimoriadnych výdavkov možno poskytnúť  najviac:  

 

a) na nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv max. do výšky 100 ,- €  

b) na nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička sporák atď.) 

do výšky preukázaných výdavkov, max. do výšky trojnásobku životného minima, 

c) na  mimoriadne liečebné náklady do výšky preukázaných skutočných nákladov, max. 

do výšky  100.-€ 

d) na nákup školských potrieb do výšky preukázaných skutočných nákladov,  max. do   

výšky: pre žiaka ZŠ                       35,- € 

                  pre študenta SŠ a VŠ         85,- €    

 

 

 
 

Graf č.1: Celkový počet žiadateľov a počet poskytnutých JDHN za jednotlivé roky. 
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Graf č.2: Porovnanie rozpočtov a skutočného čerpania JDHN za jednotlivé roky v Eur 

V roku 2017 bolo vydaných 102 rozhodnutí o priznaní dávky v hmotnej núdzi. V jednom 

prípade bolo konanie prerušené a jedna žiadosť bola prenesená z roku 2016. Ako si môžeme 

všimnúť v jednotlivých grafoch počet žiadateľov ako aj počet poskytnutých JDHN  má 

klesajúcu tendenciu. Rozpočet nebol ani v jednom prípade prekročený. Rok 2017 v porovnaní 

s ostatnými rokmi môžeme považovať za priepastný, čo sa týka  skutočného čerpania 

rozpočtu. Domnievam sa, že  je vhodné túto položku skutočného čerpania sledovať aj v tomto 

roku a v prípade opätovného nenaplnenia rozpočtovanej sumy, navrhujem upraviť 

rozpočtovanú sumu  na nasledujúce roky. 

 

Väčšina dávok v roku 2017 bola použitá na nákup ošatenia, ale aj školské potreby ,lieky 

a podobne. Všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky pre priznanie ,bola jednorazová 

dávka v hmotnej núdzi poskytnutá. Pri kontrole náhodne vybraných spisov konštatujem ,že 

spisy obsahujú všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona a internej smernice. MČ Košice-

DH má za povinnosť pri posudzovaní žiadosti postupovať v súlade so zákonom NRSR č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj 

smernicou č.1/2014 o poskytovaní jednorazových dávok zo dňa 02.01.2014. 

 

Záver: 

Vykonanou kontrolou zo strany kontrolného orgánu neboli zistené nedostatky v zmysle 

zákona NR SR č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov . 

 

Ad 4/ 

Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní 

od 30.06.2017 do 31.12.2017. 

Kontrolné zistenia: 

Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 15:30 do 16:30 hod., 

v zasadačke Miestneho úradu MČ KE-DH, Dvorkinova 7. Na organizačno - právnom 

oddelení  Miestneho úradu MČ KE -DH je vedený zošit určený pre poslancov mestskej časti 

slúžiaci práve na zapisovanie vznesených pripomienok občanov. Súčasťou uvedeného zošita 

je taktiež harmonogram poslaneckých dní na celý kalendárny rok. 

V období od 30.06.2017 do 31.12.2017 boli počas poslaneckých dní vznesené iba 2 

pripomienky resp. žiadosti. 

13.9.2017 
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Pani M.P  žiada vyznačiť zákaz parkovania v určitých lokalitách na Exnárovej ulici a zároveň  

žiada zvýšenie kontrol parkovania na daných miestach Mestskou políciou. 

 

Stav: 

V uvedenej veci MČ momentálne komunikuje aj s mestom Košice o najlepšom možnom 

riešení. Do úvahy prichádza napr. zjednosmernenie ulice Exnárová. 

 

 

25.10.2017 

Pán J.M. žiada MČ KE-DH o riešenie situácie ohľadom výskytu a pohybu hlodavcov na 

Buzuluckej ul. 

Stav: 

Situáciu boli na základe podnetu prešetriť aj zamestnanci MÚ. Celoplošnú deratizáciu na 

sídlisku DH zabezpečuje 2x do roka mesto Košice. Druhá deratizácia  kalendárneho roka 

2017 prebehla následne po podanom podnete od J.M. v mesiaci november 2017.  

 

Ad 5/ 

Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

a príslušných interných smerníc za rok 2017. 

Cieľ kontroly:  

 Príslušnosť osôb na vybavovanie žiadostí a vedenie evidencie  

 Kontrola registrácie došlých podaní o sprístupnenie informácií a vedenie evidencie 

 Kontrola zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí 

 Dodržiavanie postupu pri vybavovaní žiadostí a vyhotovenie príslušných písomností  

 

Právny rámec: 

 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov 

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 Interná  smernica č. 3/2011,  ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií 

v podmienkach mestskej časti 

 



-6- 

Kontrolné zistenia: 

Evidencia prijatých a vybavených žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. je vedená na 

sekretariáte starostu v budove MÚ MČ Košice – DH, Dvorkinova 7, pavilón B, 1. poschodie, 

č. d. 21. Do 02.11.2017 ju viedla vedúca sekretariátu starostu p. Katarína Amoros ,od 

03.11.2017 p. Helena Hricová. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, mailom, alebo 

iným technicky vykonateľným spôsobom. Na základe prijatej žiadosti založí spis a 

k vybaveniu žiadosti si vyžiada stanovisko vecne príslušného organizačného útvaru alebo 

zamestnanca mestskej časti. 

 

Centrálna evidencia obsahuje : 

a) dátum podania žiadosti obsah žiadosti, 

b)  formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie výsledok, 

c)  výsledok, formu a dátum vybavenia  žiadosti,  

d)  podanie opravného prostriedku 

Zamestnanec vybaví žiadosť do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom. Predĺžiť 

lehotu najviac o osem pracovných dní môže zo závažných dôvodov ( § 17 ods. 2 zákona ) 

starosta mestskej časti. 

 V kontrolovanom období  od 01.01.2017 je zaevidovaných 14 žiadostí o sprístupnenie 

informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

 Žiadosť č. 1. Sprístupnenie informácie „akou najväčšou kultúrno-spoločenskou sálou 

disponuje MČ“. 

 Žiadosť č. 2. Investičný plán mestskej časti pre rok 2017. 

 Žiadosť č. 3. Počet zamestnancov mestskej časti. 

 Žiadosť č. 4. Plán verejných obstarávaní. 

 Žiadosť č. 5. Zverejnené informácie na internetovej stránke. 

 Žiadosť č. 6. Výsadba a starostlivosť o zeleň. 

 Žiadosť č. 7. Určenie potomstva na matrike. 

 Žiadosť č. 8. Evidencia mačiek a psov. 

 Žiadosť č. 9. Sprístupnenie kópie sťažnosti. 

 Žiadosť č. 10. Informácia o rekreačných a kultúrnych možnostiach v mestskej časti. 

 Žiadosť č. 11. Vydávanie osvedčenia v súvislosti s nadobudnutím poľ. pôdy. 

 Žiadosť č. 12. Podklady a povolenia v súvislosti so zateplením obytného domu na 

Clementisovej ulici. 

 Žiadosť č. 13. Postup MÚ pri riešení sťažností. 

 Žiadosť č. 14. Opakovaná žiadosť o podklady a povolenia v súvislosti so zateplením 

obytného domu na Clementisovej ulici. 
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 Žiadosti boli podané: 

- 8x podaných mailom, 

- 2x poštou  

- 4x osobne. 

 

 

 Vybavovanie žiadosti prebiehalo: 

- 7x mailom 

- 3x poštou 

- 4x osobne 

 

Lehoty na vybavenie žiadostí v zmysle § 17 ods. 1) cit. zákona, boli pri každej 

vybavovanej žiadosti dodržané. Zo  spomenutých 14 žiadostí  o sprístupnenie informácii 

bolo 11 sprístupnených .Tri žiadosti boli odstúpené ďalej príslušným orgánom verejnej 

správy. 

 

Záver: 

Vykonanou kontrolou zo strany kontrolného orgánu neboli zistené nedostatky v zmysle 

zákona NR SR č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov . 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 06.03.2018 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


