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o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto 
za obdobie od konania predchádzajúceho riadneho rokovania Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Určené:       rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto 
dňa 17.06.2015

 

Predkladá: JUDr. Roman Pillár 
hlavný kontrolór MČ Košice-Staré Mesto

Spracoval: JUDr. Roman Pillár 
hlavný kontrolór MČ Košice-Staré Mesto

N á v r h   n a   u z n e s e n i e:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od
konania  predchádzajúceho  riadneho  rokovania  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Košice-
Staré Mesto 



1.) Kontrola pohľadávok mestskej časti Košice Staré Mesto k 31.12.2013 a k 31.12.2014.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola pohľadávok
mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.12.2013 a k 31.12.2014.

Kontrola  bola  vykonaná v  súlade  s   uznesením Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti
Košice-Staré  Mesto číslo 12/1 zo dňa 10.12.2014, ktorým bol schválený plán  kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2015  a 12/2 zo dňa 10.12.2014, ktorým  miestne zastupiteľstvo
poverilo hlavného kontrolóra vykonaním  kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2015.

Kontrola  bola  vykonaná  v  zmysle  zákona  číslo  502/2001  Z.  z.  o  finančnej  kontrole  a
vnútornom audite  v znení neskorších predpisov. 

Subjekt kontroly: Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34

Kontrolované obdobie:
Kontrola za rok 2013, t. j. za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 a za rok 2014,  t. j. za obdobie
od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Predmet kontroly:
Kontrola   postupov Mestskej časti Košice–Staré Mesto pri spravovaní pohľadávok MČ, či všetky
povinnosti  dlžníkov  MČ  boli  riadne  a  včas  splnené,  či  pohľadávky  boli  včas  uplatnené  na
príslušných orgánoch a čirozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané, to všetko spôsobom a za
podmienok stanovených platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kontrolu vykonal:
JUDr. Roman Pillár, hlavný kontrolór MČ Košice-Staré Mesto 

Kontrola bola vykonaná: v dňoch od 14.03.2014 do 17.03.2015.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledných materiálov z kontroly: od 22. do 24.03.2015.

Účel kontroly:
Účelom kontroly bolo overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
právnych predpisov a interných aktov riadenia, ktoré kontrolované oblasti upravujú.

Cieľom kontroly bolo overiť nakladanie s pohľadávkami mestskej časti v kontrolovanej oblasti z
hľadiska dodržiavania postupov pri ich evidovaní, uplatňovaní a vymáhaní v zmysle platných Zásad
o hospodárení s majetkom mestskej časti a zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom
znení, ako aj nakladanie s pohľadávkami v zmysle zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení  neskorších  predpisov  a   Smernice  MČ  č.  19/2013  o  vymáhaní  pohľadávok  po  lehote
splatnosti.



Prehľad pohľadávok, ktoré MČ vykazuje k 31.12.2013: 
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2013 v hodnote    66 829,14 €  z toho:

nájomné a médiá za nebytové priestory                        66 488,33  €
v tom
po  lehote splatnosti do 30 dní                                          8 520,33 €
po  lehote splatnosti nad 60 dní                                      57 968,00 €  
                          
ostatné (škody, súkromné telefóny, tržné lístky)               340,81 €

V roku 2013 boli v súlade so Zásadami nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Staré Mesto
odpísané pohľadávky v celkovej hodnote  819,25 v tom:
nedaňové pohľadávky v hodnote  819,25 €.

Prehľad  pohľadávok  za  nájomné,  ktoré  tvoria  absolútnu  väčšinu  pohľadávok  MČ  31.12.2013
prikladám v prílohe tejto správy – v tabuľke, kde sú uvedení dlžníci, výška pohľadávok a lehoty ich
splatnosti, resp. po splatnosti. S uvedenými pohľadávkami sa pracuje v súlade so smernicou.

Ostatné pohľadávky, ktoré MČ eviduje sú také, ktoré budú v januari 2014 uhradené, napr. tržné
lístky boli MČ zakúpené v decembri 2013, kedy ich MČ eviduje ako pohľadávku, ale v januari
2014 budú predané a tým táto pohľadávka zanikne.

Prehľad pohľadávok, ktoré MČ vykazuje k 31.12.2014: 
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014 v hodnote    65 468,85 €  z toho:

nájomné a médiá za nebytové priestory                        64 495,57 €
v tom
po  lehote splatnosti do 30 dní                                          4 998,50 €
po  lehote splatnosti nad 60 dní                                      59 497,07 €  
                          
ostatné (stravné lístky zamestnancov, 
              tržné lístky, zostatok nafty)                                    973,28 €

Prehľad  pohľadávok  za  nájomné,  ktoré  tvoria  absolútnu  väčšinu  pohľadávok  MČ  31.12.2014
prikladám v prílohe tejto správy – v tabuľke, kde sú uvedení dlžníci, výška pohľadávok a lehoty ich
splatnosti, resp. po splatnosti. S uvedenými pohľadávkami sa pracuje v súlade so smernicou.

Pri ostatných pohľadávkach je to rovnako ako je uvedené vyššie pri tých z roku 2013.

Z á v e r : 
Vykonanou  kontrolou  nakladania  s  pohľadávkami  z  úrovne  mestskej  časti  neboli  zistené

vážnejšie nedostatky, s vykazovanými pohľadávkami sa pracuje, za nedodržanie termínov úhrad sú
v zákonom stanovenej lehote vystavované penalizačné faktúry. 

S pohľadávkami MČ sa pracuje podľa smernice č. 19/2013 o  vymáhaní pohľadávok po lehote
splatnosti, tak aby všetky povinnosti dlžníkov MČ boli riadne a včas splnené, aby pohľadávky boli
včas uplatnené na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané.

Vzhľadom na kontrolné zistenia je z kontroly vyhotovený písomný záznam a nie je potrebné
voči kontrolovanému subjektu prijímať opatrenia. 



2.) Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014.

V súlade  s  §  18f  ods.  1)  písm.  c)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení
neskorších  predpisov  som  vypracoval  a  MiZ  v  inom  bode  programu  predkladám  odborné
stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej  časti  Košice-Staré Mesto za rok
2014 (ďalej  len „stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  (ďalej  aj  „MČ“)  za  rok  2014  a  na  základe  finančných  a
účtovných výkazov vyhotovených MČ k 31.12.2014.

V závere  stanoviska  konštatujem,  že  návrh  záverečného  účtu  mestskej  časti  Košice-Staré
Mesto za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.
z. v platnom znení, obsahuje zákonom predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení. 

Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, objektívne a spoľahlivo vyjadruje rozpočtové hospodárenie mestskej časti,  ako aj stavy
majetku a záväzkov. 

V súlade  s  §  16  ods.  10  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odporúčam
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  uzatvoriť  prerokovanie  návrhu
záverečného účtu mestskej časti  za rok 2014 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.

3.) Stanovisko k žiadosti predsedu komisie finančnej, výstavby a verejného poriadku

Dňa  15.03.2015 som  bol  ako  hlavný  kontrolór  požiadaný  predsedom  komisie  finančnej,
výstavby a verejného poriadku k zaujatiu stanoviska k nasledovným oblastiam:

1.) Kedy bol MČ KE–Staré Mesto odobraný zo správy pozemok pod Beach Clubom na MKP.
Pozemok parc. KN – „C“ č. 2014/1 o výmere 10525 m2 zapísaný na LV č. 10527 bol MČ

dočasne odobratý zo správy Dodatkom č. 15 zo dňa 25.04.2014 k zmluve č. S-170/1993 o zverení
majetku  mesta  do  správy.  Dodatkom  č.  15  bolo  dohodnuté,  že  účinnosť  zmluvy  sa  dočasne
pozastaví  na  dobu  realizácie  stavby  „Integrovaný  dopravný  systém osobnej  koľajovej  dopravy
Košice“, a to vo vzťahu k pozemkom, ktoré budú uvedenou investičnou akciou dotknuté.

Zároveň bolo dohodnuté,  že po obnovení  správy zmluvné strany bez zbytočného odkladu
aktualizujú údaje o predmete zverenia a upravia svoje zmluvné vzťahy.

2.) Zmluva o spolupráci s Beach Clubom.
V  prílohe  prikladám  Zmluvu  o  spolupráci  č.  2013/MKP/ZoS/003  zo  dňa  09.08.2013  a

Dodatok č. 1 zo dňa 12.08.2013 k tejto zmluve uzatvorené medzi MKP Košice a Beach Clubom.
Uvedená zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.

3.) Kto má zabezpečovať údržbu a čistenie chodníkov.
Zabezpečovať údržbu a čistenie  chodníkov je  povinný majiteľ  pozemku.  V prípade ak je

vlastníkom pozemku obec (v našom prípade mesto Košice) v súlade so zákonom SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o
meste  Košice  v  platnom  znení  a  Štatútom  Mesta  Košice  má  čistenie  a  údžbu  chodníkov
zabezpečovať  mesto  Košice.  Mesto  Košice  vo  vzťahu  k  MČ KE-Staré  Mesto  Štatútom Mesta
Košice neprenieslo kompetenciu/povinnosť údržby a čistenia chodníkov na MČ, ale ponechalo si ju



vo vlastnej kompetencii. 

Konkrétne § 52 Štatútu stanovuje, že mesto zabezpečuje:

a) správu, údržbu a čistotu verejnej zelene a verejných priestranstiev, ktoré sú jej súčasťou na území
mesta, okrem mestských častí podľa § 53 ods. 2 (Sídlisko KVP, Barca, Kavečany, Košická Nová Ves,
Krásna, Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca a
Džungľa). 

V prípade, ak má MČ KE-Staré Mesto pozemok, na ktorom sa nachádza chodník zverený od
mesta Košice do správy – mala by MČ zabezpečovať ako správca bežnú údržbu a čistenie týchto
chodníkov.  V súčasnosti  má  MČ KE-Staré  Mesto  v  správe  pozemky,  na  ktorých  sa  nachádajú
chodníky, len vo veľmi malom rozsahu a postupne tieto pozemky MČ vracia mestu Košice.

4.) Kto má zabezpečovať pratanie v okolí smetných nádob, stanovísk kontajnerov.

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákonom
SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení, zákonom č.  223/2001 Z. z. o odpadoch v
platnom znení a  Štatútom Mesta Košice má povinnosť zabezpečovať pratanie v okolí smetných
nádob, stanovísk kontajnerov mesto Košice. Konkrétne § 50 Štatútu stanovuje:

Mesto vykonáva pôsobnosti obce uložené osobitnými predpismi (zákonom o odpadoch),
a)  zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom,
b) spracováva program odpadového hospodárstva a predkladá ho príslušnému orgánu štátnej 
správy na schválenie,
c) vyjadruje sa k návrhom programov odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov pôsobiacich na
území mesta,
d) vydáva všeobecne záväzné nariadenie pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na 
jeho území,
e) plní ďalšie funkcie podľa osobitných predpisov (zákon o odpadoch).  

§ 51 Štatútu stanovuje:

Mestské časti
a) vykonávajú dozor nad dodržiavaním podmienok určených nariadením mesta, vydaným  podľa 
osobitného predpisu pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi v 
svojom územnom obvode,
b)  prijímajú ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta,
c) určujú stanovištia odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov 
na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho  odpadu zo záhrad a 
chatových osád v svojom územnom obvode; v sporných prípadoch určujú objem odpadových  
nádob potrebný na uloženie odpadu a cyklus odvozu,
d)  kontrolujú spôsob uloženia a zneškodnenia drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri 
bežných udržiavacích prácach,
e)  poskytujú držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 
odpadmi na území mesta, na základe informácií predkladaných mestom, prípadne  ďalšími orgánmi 
štátnej správy odpadového hospodárstva,
f)   poskytujú obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s  komunálnymi odpadmi,    
drobnými stavebnými odpadmi a inými druhmi odpadov,
g)  prejednávajú priestupky, ktorých sa dopustí ten, kto v ich územnom obvode
     l. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a nariadením mesta,
     2. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
     3. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa písm. b). 



Ako z vyššie uvedeného vyplýva povinnosť zabezpečovať pratanie v blízkom okolí smetných
nádob má mesto Košice, ktoré má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou KOSIT a.s.,
ktorá na základe tejto zmluvy má na celom území Košíc zabezpečovať zber, zvoz a zneškodnenie
komunálneho  odpadu,  ako  aj  letnú  a  zimnú  údržbu  komunikácií. Pri  každom  vyprázdňovaní
smetných nádob majú zamestnanci spol. KOSIT a.s. povinnosť upratať a očistiť aj okolie smetných
nádob, stanovísk kontajnerov.

4.) Stanovisko  k  žiadosti  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných funkcionárov o výklad niektorých ustanovení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

Dňa 14.05.2015 bol hlavný kontrolór požiadaný komisiou na ochranu verejného záujmu pri
výkone  funkcií  verejných  funkcionárov o  zaujatie  stanoviska  a  výklad  niektorých  ustanovení
ústavného zákona č.  357/2004 Z.  z.  o  ochrane verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných
funkcionárov v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“):

Verejný funkcionár je povinný  do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a
počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok.
Za verejných funkcionárov sa v zmysle zákona považujú aj poslanci mestských zastupiteľstiev a
poslanci zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach (čl. 7 ods. 1 ústavného zákona).

K písomnému oznámeniu podľa predchádzajúcej vety verejný funkcionár priloží  najneskôr
do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný
doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za
predchádzajúci kalendárny rok (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona). 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len
„komisia“) je oprávnená (t.  j.  nemusí) v prípade pochybností  o ich úplnosti  alebo pravdivosti
požiadať  verejného  funkcionára  o  vysvetlenie.  Ak  komisia  nepovažuje  podané  vysvetlenie  za
dostatočné,  je  oprávnená (t.  j.  nemusí) dať  podnet  na  začatie  konania  pred  miestnym
zastupiteľstvom (čl. 7 ods. 6 ústavného zákona). 

Miestne zastupiteľstvo umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby
sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie. 

Ak sa v konaní  preukázalo,  že verejný funkcionár  nesplnil  alebo porušil  povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené ústavným zákonom, alebo v oznámení uviedol neúplné alebo nepravdivé
údaje,  rozhodnutie  obsahuje  výrok,  v  ktorom  sa  uvedie,  v  čom je  konanie  alebo  opomenutie
verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom
prostriedku. Rozhodnutie obsahuje (t. j. musí obsahovať) aj povinnosť zaplatiť pokutu (čl. 9
ods. 6 ústavného zákona).

Rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov MiZ, inak to znamená, že
sa konanie zastavuje (čl. 9 ods. 9 ústavného zákona).

Pokuta sa ukladá (čl. 9 ods. 10 ústavného zákona):

a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti
podať oznámenie v stanovenej lehote,

b) v  sume  zodpovedajúcej  trojnásobku  mesačného  platu verejného  funkcionára,  ak  verejný
funkcionár  uvedie  v  oznámení  neúplné  alebo  nepravdivé  údaje  týkajúce  sa  jeho  majetkových
pomerov,

c) v  sume  zodpovedajúcej  šesťnásobku  mesačného  platu verejného  funkcionára,  ak  verejný
funkcionár  poruší  povinnosti  (verejný  funkcionár  nesmie  vykonávať  funkcie,  zamestnania  a



činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára), 

d) v sume zodpovedajúcej  dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný
funkcionár poruší povinnosti (verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať
a  chrániť  verejný  záujem.  Pri  výkone  svojej  funkcie  verejný  funkcionár  nesmie  uprednostniť
osobný záujem pred verejným záujmom).

V prípade  ak  nepodá  oznámenie  v  stanovených  lehotách  alebo  podá  neúplné/nepravdivé
oznámenie novo zvolený poslanec, znova prezvolený poslanec, bývalý už nezvolený poslanec – vo
všetkých týchto prípadoch postupuje komisia rovnako, t. j.  môže, ale nemusí požiadať poslanca o
vysvetlenie a ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné,  môže, ale nemusí dať podnet na
začatie konania pred miestnym zastupiteľstvom, ktoré rozhoduje v tomto konaní nadpolovičnou
väčšinou poslancov. Ak MiZ v konaní nerozhodne znamená to, že sa konanie zastavuje a dotknutej
osobe nie je udelená žiadna sankcia/pokuta. 

Ústavný zákon nerieši ako vymáhať uloženú pokutu od  bývalého už nezvoleného poslanca.
Pokiaľ bývalý poslanec nezaplatí uloženú a MiZ schválenú pokutu dobrovoľne, môže sa pokuta
vymáhať v súdnom konaní, čo považujem za neúčelné a nehospodárne vymáhanie.

V Košiciach, 08.06.2015

JUDr. Roman Pillár
                   hlavný kontrolór


