
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu finančného 

a programového rozpočtu Mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov na roky 2019 - 2021. 

 

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  návrhu 

finančného a programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Dargovských za roky 2019-2021. 

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

FINANČNÉHO A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSTKEJ  ČASTI 

KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 

 

Východiskami pre spracovanie odborného stanoviska k  návrhu finančného a programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli: 

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

A. Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

Návrh finančného a programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Dargovských  je 

spracovaný v súlade so: 

 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov, 

  zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon č. 493/2011 Z .z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov , 

 zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov, 

 Štatút mesta Košice, 

 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004–42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších  

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

 

 

 



B. Súlad s internými predpismi a všeobecnými záväznými nariadeniami                      

MČ   Košice-DH  

Návrh finančného a programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov na rok 2019 a roky 2020-2021 bol zostavený v súlade so všeobecnými 

záväznými nariadeniami MČ Košice-DH a to „Zásady finančného hospodárenia MČ 

Košice –DH“. 

 

C. Splnenia informačnej povinností zo strany mestskej časti 

Zverejnenie návrhu finančného a programového rozpočtu MČ Košice - DH na rok 

2019 a roky 2020-2021 v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 15.02.2019. 

 

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019 až 2021 MF/010302/2018-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2019 až 2021 je vydaná v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

II. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný podľa §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2019 je záväzný. Rozpočty na roky 2020 

a 2021 nie sú záväzné.  

Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a je vnútorne členený na:  

a) bežné príjmy a bežné výdavky, t. j. bežný rozpočet 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t. j. kapitálový rozpočet 

c) finančné operácie(príjmové a výdavkové) 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v súlade s §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo 

prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový 

rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami 



finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými 

zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 

rozpočtovom roku.  

 

 

Príjmová časť a výdavková časť rozpočtu 

Príjmová časť rozpočtu v roku 2019 pozostáva z bežných príjmov   a finančných  operácií 

príjmových. Celkové  príjmy sú plánované vo výške 1 399 092 €, z toho bežné príjmy sú 

plánované vo výške 1 237 984 € a finančné operácie príjmové vo výške 161 108 €. 

 

Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) je 

spracovaná v programovej štruktúre. V roku 2019 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 

1 399 092 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 153 604 €, kapitálové 

výdavky vo výške 123 600 €  a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €. 

 

Na základe uvedeného konštatujem, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov na rok 2019 je vyrovnaný.  

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 84 380 €, 

kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo 123 600 €, 

tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prísunom finančných prostriedkov rezervného 

fondu. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA 

(SFK) je kryté finančnými prostriedkami rezervného fondu. Na celkové vykrytie  časti 

kapitálových výdavkov a splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné 

prostriedky rezervného fondu vo výške 155 151  €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhrnný prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2019 v eurách 

Rozpočet  2019  

    

Bežné príjmy 
Kapitálové 

príjmy  

Finančné 
operácie 
príjmové  

SPOLU 

Bežné 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky 

Finančné 
operácie 

výdavkové  

1 Príjmy spolu: 1 237 984 0 161  108 1 399 092 

2 Výdavky spolu: 1 153 604 123 600 121 888 1 399 092 

3 

Program 1: Plánovanie, manažment 

a kontrola 619 633 0 0 619 633 

4 Program 2: Propagácia a marketing 100 0 0 100 

5 Program 3: Interné služby 31 646 0 0 31 646 

6 Program 4: Služby občanom 118 394 0 0 118 394 

7 Program 5: Bezpečnosť 3 900 
          8 000 

0 11 900 

8 Program 6: Odpadové hospodárstvo 0 0 0 0 

9 Program 7: Komunikácie 4 045 45 000 0 49 045 

10 Program 8: Doprava 0 0 0 0 

11 Program 9: Vzdelávanie 0 0 0 0 

12 Program 10: Šport 0 32 000 0 32 000 

13 Program 11: Kultúra 33 117 0 0 33 117 

14 Program 12: Prostredie pre život 18 612 38 600 0 57 212 

15 Program 13: Sociálne služby 313 407 0 0 313 407 

16 Program 14: Ostatné služby 10 750 0 0 10 750 

17 Program 15: Bývanie 0 0 121 888 121 888 

18 Výsledok hospodárenia: 84 380 -123 600 39 920 0 

 

 

III. ZÁVER 

Návrh rozpočtu MČ Košice –DH na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -2021 je spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Návrh finančného a programového rozpočtu MČ Košice - DH na roky 2019-2021 bol 

zverejnený spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote podľa § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

MČ KE-DH pre rok 2019 plánuje vykryť časť schodku kapitálového rozpočtu a splácania 

dlhu finančnými prostriedkami  z rezervného fondu a to vo výške 155 151 €. MČ KE-DH 

plánuje realizovať za ostatné roky najvyššie kapitálové výdavky a to vo výške 123 600 €, 

zároveň  ale počíta aj s riadnym splácaním záväzkov voči ŠFRB a ÚVA (SFK).Kapitálové 

výdavky na jednotlivých programoch pre rok 2019 sú určené na zvýšenie úrovne a to 

konkrétne na programoch ako komunikácie, šport , prostredie pre život a bezpečnosť. 

Navrhovaný rozpočet korešponduje so schváleným PRM (2015-2020), ktorý je platným 

východiskom pre rozvoj území všetkých 22 mestských častí mesta Košice. 



Takto predložený rozpočet Mestskej časti Košice –Dargovských hrdinov na rok 2019 

odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice –Dargovských hrdinov                                                                                    

 

s c h v á l i ť. 

 
Takto predložený  viacročný rozpočet Mestskej časti Košice –Dargovských hrdinov na roky 

2020-2021 odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice –Dargovských 

hrdinov 

 

z o b r a ť   n a   v e d o m i e. 

 

 

 

 

 
V Košiciach dňa 15.02.2019 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                             kontrolór mestskej časti     

 

 


