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Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Odborné stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov k Záverečnému účtu za rok 2019 

 

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 2019. 

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: 

• Súlad so všeobecnými záväznými predpismi 

Záverečný účet za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR 

SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 
zákonom NR SR č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a inými 

súvisiacimi právnymi predpismi. 
 

• Splnenie informačnej povinnosti  

Záverečný účet bol zverejnený zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov spôsobom v MČ Košice-DH  obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením a to: 

 - zverejnenie na webovom sídle www.košice-dh.sk dňa 27. 5. 2020. 

 - vyvesenie na úradnej tabuli dňa 27. 5. 2020 (v skrátenej forme). 

 

• Splnenie povinnosti auditu  

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov má obec povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Tú overuje 

podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve audítor. Účtovnú závierku MČ Košice- 
DH overila ku dňu 20. 5. 2020 spoločnosť EKONAUDIT SERVICES s. r. o. 

http://www.košice-dh.sk/
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• Metodická správnosť predloženého záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu za rok 2019 obsahuje povinné súčasti a náležitosti 

podľa § 16 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, 
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
f) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4, 
g) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
h) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

 

II. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Záverečný účet MČ Košice -DH za rok 2019 je zostavený v zmysle zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a obsahuje všetky potrebné náležitosti.  

Účtovná závierka bola posúdená a overená nezávislým audítorom v zmysle medzinárodných 

štandardov. Audítor ďalej konštatuje, že Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov. V správe audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou v zmysle zákona NR SR č. 540/2007 Z. z. konštatuje, že účtovné 

informácie vo Výročnej správe Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú v súlade s 
účtovnou závierkou k 31. 12. 2019 a taktiež sú v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

• Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019 a výsledok hospodárenia 

K 31.12.2019 celkové príjmy boli vykázané vo výške 1 459 713,44 €, čo je 90,41 % a celkové 

výdavky boli vo výške 1 401 328,07 €, čo je 89,72 %. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 

1 334 592,90 €, čo je 102,13 % a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 1 064 035,38 €, čo 

je 87,54 %. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 119 164,25 €, čo je 99,74 % a 

výdavky vo výške 215 404,65 €, čo je 86,16 %. Finančné operácie príjmové boli vo výške     
5 956,29 €, čo je 3,70 % a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888,04 €, čo je 100,0 

%. Mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového 

rozpočtu a finančné operácie výdavkové. Rezervný fond použitý nebol. 
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Tabuľka č. 1                                                                                                                      v € 

Bežný 
rozpočet 

Rozpočet 

2019 
I. zmena 
rozpočtu 
RS 2019 

II. zmena 
rozpočtu 

2019 

III. zmena 
rozpočtu 

RS 
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

Bežné 

príjmy 
1 237 984   1 269 485   1 305 143   1 306 746   1 334 592,90   

Bežné 

výdavky 
1 153 604   1 181 705   1 214 363   1 215 446   1 064 035,38   

Výsledok 

hospodárenia 
+84 380   +87 780   +90 780   +91 300   +270 557,52   

 

Tabuľka č. 2                                                                                                                        v € 

Kapitálový 

rozpočet 
Rozpočet 

2019 
I. zmena 
rozpočtu 

RS 
2019 

II. zmena 
rozpočtu 

2019 

III. zmena 
rozpočtu 

RS 
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

Kapitálové 
príjmy 

0 20 000   120 000   119 480   119 164,25   

Kapitálové 

výdavky 
 123 600 147 000   250 000   250 000   215 404,65   

Výsledok 

hospodárenia 
-123 600 -127 000   -130 000   -130 520   -96 240,40   

 

Tabuľka č. 3                                                                                                                        v € 

Finančné 
operácie 

Rozpočet 

2019 
I. zmena 
rozpočtu 

RS 
2019 

II. zmena 
rozpočtu 

2019 

III. zmena 
rozpočtu 

RS 
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

FO príjmové 161 108   161 108   161 108   161 108       5 956,29 
FO 

výdavkové 
121 888   121 888   121 888   121 888   121 888,04 

Výsledok 

hospodárenia 
+39 220   +39 220   +39 220   +39 220   -115 931,75 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4                                                                                                                        v € 



4 
 

 Rozpočet 

2019 
I. zmena 
rozpočtu 

RS 2019 

II. zmena 
rozpočtu 

2019 

III. zmena 
rozpočtu   

RS 2019 

Plnenie 
k 31.12.2019 

Príjmy celkom  1 399 092   1 450 593   1 586 251   1 587 334   1 459 713,44   

Výdavky celkom  1 399 092   1 450 593   1 586 251   1 587 334   1 401 328,07   

Výsledok 

hospodárenia  
0 0 0 0 +58 385,37   

 

                                                                                                                      

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu za rok 2019 je vo výške +270 557,52 €, výsledok 

hospodárenia kapitálového rozpočtu za rok 2019 je vo výške -96 240,40 €. Výsledok 

hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +174 317,12 €. Mestská časť v 

roku 2019 vykryla prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu schodok kapitálového 

rozpočtu. 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 262,63 € na prenesenú kompetenciu na úseku 

bývania. 
Výsledok hospodárenia za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo 

výške 174 054,49 €.  
Vo finančných operáciách sa k 31. 12. 2019 vykazuje schodok vo výške 115 931,75 €.  
Po vykrytí schodku kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových mestská časť 

vykazuje za rok 2019 hospodársky výsledok vo výške +58 122,74 €.  
Na základe uvedeného navrhuje MČ KE-DH skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2019 vo výške +58 122,74 €. 

 

 

 

 

 

 

Historický prehľad plnenia bežných rozpočtov, kapitálových rozpočtov, celkových rozpočtov 

a finančných operácií. 

 

Graf č.1 
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*Prebytky v jednotlivých rokoch nie sú znížené o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku,  napr. na prenesenú kompetenciu na 

úseku bývania a pod.  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.  

 

Graf č. 4 
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Výsledok hospodárenia za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo 

výške 174 054,49 €. Vo finančných operáciách sa k 31. 12. 2019 vykazuje schodok vo výške                      

115 931,75 €. Po vykrytí  schodku kapitálových výdavkov a  finančných operácií 

výdavkových  mestská časť vykazuje za rok 2019 hospodársky výsledok vo výške                       
+58 122,74 €. Prebytok hospodárenia roku 2019 navrhuje MČ KE-DH použiť na tvorbu 

rezervného fondu. Konečný stav rezervného fondu k 31. 12. 2019 je 446 076,15 €. 
Začiatočný stav sociálneho fondu k 1. 1. 2019  bol 12 213,79 €. Jeho konečný stav k 31. 12. 
2019 je 14 241,54 €. 
 

• 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 3 936 418,69 €. Celkovú ekonomickú situáciu mestskej časti a plnenie 

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

nedokončením výstavby nájomných bytov „NA HORE“. 
 
  

• 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 ÚVA. K 31. 12. 2019 eviduje 
mestská časť záväzok vo výške 575 729,25 € voči ŠFRB a 405 342,00 € voči ÚVA. V roku 
2019 mestská časť Košice-Dargovských hrdinov poukázala splátky voči ŠFRB a ÚVA 

v zmysle uzatvorenej dohody o splácaní a Dodatku č. 3. 

 

• Hospodárenie príspevkových  organizácií v pôsobnosti mestskej časti  

 Mestská časť nemá zriadené príspevkové organizácie.  

 

• Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4  

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2019 neposkytla dotácie podľa § 7 

ods. 4. 

 

• Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mestskej časti  

Mestská časť nemá podnikateľskú činnosť.  

 

III. ZÁVER 
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Záverečný účet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2019 je spracovaný 

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

samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods.5. 

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

zákona NR SR  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 

zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2019 je v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Na  grafe prehľadu kapitálových rozpočtov v jednotlivých rokoch zaznamenávame za ostatné 

roky zvyšujúce sa výdavky súvisiace s investíciami do MČ KE-DH.  V zmysle zákona 
o obecnom zriadení, „zabezpečiť všestranný rozvoj a potreby jej obyvateľov“, je  jednou zo 
základných úloh obce pri výkone samosprávy. Tento rastúci trend vo výdavkovej časti 

priamo súvisel s priaznivo sa vyvíjajúcou ekonomickou situáciou na Slovensku v posledných 

rokoch, rastom HDP na obyvateľa a pod.,  teda aj s rastom na príjmovej časti rozpočtu MČ 

KE-DH. Od 12. 3. 2020 bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti 

s ochorením COVID – 19. Posledné prognózy NBS a iných inštitúcií naznačujú, že prepad 

ekonomiky na Slovensku môže dosiahnuť 10 a viac percent a na trhu práce ubudne 45 000 až 

100 000 pracovných miest. Pochopiteľne, že  táto nepriaznivá ekonomická situácia bude mať 

výrazný dopad na príjmovú časť rozpočtu MČ KE-DH. Bude preto potrebné, veľmi pozorne 

sledovať vývoj ekonomiky, obzvlášť príjmovú časť rozpočtu, a zároveň zodpovedne, 
hospodárne a efektívne pristupovať k novým investíciám v rámci mestskej časti a výdavkom 

všeobecne.  

V zmysle § 16 ods. 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúčam MiZ uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu Mestskej časti    

Košice-Dargovských hrdinov za rok 2019 výrokom: „Záverečný účet a celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V Košiciach 01.06.2020 

Ing. Mgr. Martin Farkašovský 

              kontrolór 
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