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hlavný kontrolór MČ Košice-Staré Mesto

Spracoval: JUDr. Roman Pillár 
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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 plnenia rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.12.2014

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  mestskej časti Košice-Staré Mesto
na I. polrok 2015, bola vykonaná kontrola plnenia rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto 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. 

Kontrola bola vykonaná v období od 18.06.2015 do 20.06.2015
Účelom následnej  finančnej  kontroly  plnenia  rozpočtu  mestskej  časti  bolo  overiť

dodržiavanie  schváleného rozpočtu  v  schválených objemoch z  časového hľadiska,  dodržiavanie
účelu  použitia  verejných  prostriedkov  mestskej  časti,  vykonávanie  rozpočtových  opatrení,
dodržiavanie  pravidiel  rozpočtového  hospodárenia  v  kontrolovanom  subjekte,  vykonávanie
hodnotenia plnenia rozpočtu počas rozpočtového roka.

Cieľom kontroly bolo  preveriť  dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych  predpisov a
interných aktov riadenia.

Pre  rok  2014  bol  rozpočet  Mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  schválený  uznesením
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Staré Mesto číslo 264/1 dňa 19.12.2013.

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

Kontrolné zistenia:
Plnenie  bežných  príjmov,  ktoré  zahŕňa  vlastné  príjmy  (daňové  a  nedaňové)  a  cudzie  príjmy
(granty a transfery) bolo k 32.12.2014 nasledovné: 

Z  vyššie  uvedeného  porovnania  vyplýva,  že  dosiahnuté  skutočné  bežné  príjmy  boli  v
porovnaní s upraveným rozpočtom bežných príjmov nižšie o 77 307,68 €, pri plnení na 97,98% . 



Nižšie plnenie  bolo spôsobené inými nedaňovými príjmami  (príjmy z výťažkov z lotérií  a
iných podobných hier na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení,
ktorých použitie je účelovo viazané na vykonávanie všeobecne prospešných služieb) a to tým, že
vzhľadom na dostatok vlastných zdrojov nebola na bežný účet prevedená celá rozpočtovaná suma
514 000 €,  ale  len čiastka  433 847 €,   ktorá  postačovala  na pokrytie  uvedených  výdavkov. V
podstate ide iba o účtovnú operáciu neplnenia príjmov, keďže zostatok týchto zdrojov sa nachádza
na depozitnom účte MČ. 

Bežné výdavky boli MČ k 31.12.2014 čerpané nasledovne:

Bežné výdavky v roku 2014 dosiahli skutočnosť v absolútnej hodnote 3 558 138,83 €, pri
plnení rozpočtu bežných výdavkov na 96,39 %.  Dosiahnutá úspora bežných výdavkov v porovnaní
s upraveným rozpočtom má hodnotu 133 214,17 €. 

Rozdiel  skutočných bežných príjmov a skutočných bežných výdavkov predstavuje čiastku
199 097 €, čo znamená, že dosiahnuté bežné príjmy boli vyššie ako boli čerpané bežné výdavky,
ktoré sa uskutočňovali úsporným spôsobom.  

Úspora bežných výdavkov je vykazovaná takmer vo všetkých programoch.

V kapitálovom rozpočte bol naplánovaný kapitálový príjem vo výške 0,- €  po úprave 34 495
€, dosiahnutá skutočnosť bola 34 495 €, pri plnení  na 100,00 %. V uvedenej sume je obsiahnutá
čiastka  495 € za odpredaj pozemkov zverených mestom Košice do správy mestskej časti a účelový
transfer vo výške 30 000 €, ktorý poskytlo mesto Košice na základe Zmluvy o združení finančných
prostriedkov zo dňa 9.6.2014 č. 2014001249 za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového
areálu na nám. L. Novomeského.  

Na obstaranie kapitálových aktív bola v rozpočte schválená čiastka  345 694 €, po úprave
rozpočtu 395 577 €, plnenie k 31.12.2014 je vykázané na 95,17%,  v absolútnej sume kapitálových
výdavkov 376 488,30 €.  Rozdiel predstavuje čiastku 19 088,70 €, čo sú  nižšie kapitálové výdavky
v  porovnaní  s  rozpočtom. Nečerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené nezrealizovaním
viacerých  akcií  a  ich  presun  do  rozpočtu  roku  2015.  

Finančné  prostriedky  z rezervného  fondu  boli  použité  na  rekonštrukciu  Mestskej  krytej
plavárne, ďalším zdrojom financovania kapitálových výdavkov boli kapitálové príjmy a prebytok
bežného rozpočtu.

Súčasťou rozpočtu MČ sú aj rozpočty materských škôl a Mestskej krytej plavárne s právnou
subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto. Ide o Materskú školu
Hrnčiarska, Materskú školu Park Angelinum, Materskú školu Tatranská 23, Materskú školu Jarná,
Materskú školu Rumanova, Materskú školu Zádielska a Mestskú krytú plaváreň (ďalej len „MKP“).



Plánované bežné príjmy rozpočtových organizácií na rok 2014 boli - Materské školy spolu vo
výške 112 818 € a MKP vo výške 558 913 €, dosiahnuté skutočné príjmy Materské školy spolu vo
výške 112 602 €, čo je plnenie na 99,81%, s neplnením príjmov v absolútnej čiastke 216 € a MKP
vo výške 563 959 €, čo je plnenie na 100,90%, s prekročením príjmov v absolútnej čiastke 5 046 €. 

Bežné  výdavky  rozpočtových  organizácií  pre  rok  2014  boli  rozpočtované  nasledovne  -
Materské školy spolu vo výške 1 478 775 €,  MKP vo výške 847 476 € dosiahnutá skutočnosť
bežných výdavkov - Materské školy spolu vo výške 1 478 354 €, MKP vo výške 847 441 €.

Kapitálové výdavky u rozpočtových organizácií boli naplánované pre MKP vo výške 245 981
€ na obnovu MKP. Skutočné vynaložené kapitálové výdavky boli vo výške 245 981 € pre MKP na
plánovaný účel.

Súčasťou  rozpočtu mestskej  časti  Košice  Staré  Mesto  je  aj  rozpočtovaný  príspevok  pre
príspevkovú organizáciu Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina č. 20, Košice vo výške 101 844 €.
Skutočné čerpanie tohto príspevku bolo vo výške 101 844 €, čo je 100 % plnenie.  

Rozpočet príjmov a nákladov príspevkovej organizácie pre rok 2014 bol schválený v čiastke
105  950  €.  Vyprodukované  vlastné  príjmy  v  roku  2014  tvorili  čiastku  4  280,41  €.  Výsledok
hospodárenia príspevkovej organizácie je prebytok vo výške 2 315,41 €.

K 31.12.2014   schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ  KE-SM 5 rozpočtových opatrení:
1. úprava rozpočtu v roku 2014  bola vykonaná uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 277 dňa
24.03.2014,
2. úprava rozpočtu v roku 2014  bola vykonaná uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 301 dňa
09.06.2014,

3. úprava rozpočtu v roku 2014  bola vykonaná uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 317 dňa
30.06.2014 a

4. úprava rozpočtu v roku 2014  bola vykonaná uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 325 dňa
16.09.2014.

5. úprava rozpočtu v roku 2014  bola vykonaná uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 10 dňa
10.12.2014. 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4 písm. b), zákonom č. 401/1990 Zb. § 14
ods. 3d), zákonom č. 583/2004 Z. z. § 14 odst. 1 a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva
MČ KE-SM č.  264 ods.  3 zo dňa 19.12.2013 starosta  MČ KE-SM rozhodol o 4 rozpočtových
opatreniach:  rozhodnutie  starostu  č.  1/2014  z  25.9.2014,   rozhodnutie  starostu  č.  2/2014  z
30.12.2014,   rozhodnutie  starostu  č.  3/2014  z  30.12.2014  a   rozhodnutie  starostu  č.  4/2014  z
30.12.2014.

 
Záver:
Mestská časť hospodárila s rozpočtovanými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu

na rok 2014, pričom počas kalendárneho roka sledovala svoje hospodárenie – vývoj príjmov a
výdajov – a v prípade potreby a v odôvodnených  a opodstatnených prípadoch došlo k zmene
rozpočtu v zmysle § 12 zákona číslo 583/2004 Z. z. s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu
mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku.



V rámci výkonu vnútornej alebo vonkajšej kontroly, v hodnotenom období roku 2014
neboli zistené nedostatky v hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami.    

Vzhľadom k záverom kontroly nie je potrebné voči kontrolovanému subjektu prijímať
opatrenia a z kontroly bol vyhotovený písomný záznam.

2.) Následná  finančná kontrola v rozpočtovej organizácií Materská škola Rumanova č. 4,  040
01 Košice za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  mestskej  časti  Košice -  Staré
Mesto na I. polrok 2015, bola vykonaná následná  finančná kontrola v rozpočtovej organizácií
Materská škola Rumanova č. 4,  040 01 Košice za obdobie od 01.01.2014 do 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. 

Predmetom kontroly  bola rozpočtová organizácia Materská škola Rumanova č. 4,  040 01
Košice a jej organizačná zložka – školská jedáleň. 

Účelom následnej finančnej kontroly bolo preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami v
rozpočtovej organizácii Materskej školy Rumanova č. 4, 040 01 Košice  a jej školskej jedálne za
kontrolované obdobie. 

Cieľom kontroly bolo  preveriť  dodržiavanie   ustanovení  zákona  číslo  502/2001  Z.  z.  o
finančnej kontrole a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov, ktorými sa overuje objektívny
stav  kontrolovaných  skutočností  a  ich   súlad  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  a
internými  aktami riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti,  efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri hospodárení s verejnými  prostriedkami. 

Následná  finančná   kontrola  bola  zameraná  na  dodržiavanie  ustanovení  zákona  číslo
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení – na  oblasť vykonávania  predbežnej finančnej kontroly finančných operácií,  na
dodržiavanie zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov,  na  dodržiavanie ustanovení  zákona číslo 523/2004 Z.  z.  o  rozpočtových
pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov,
na  dodržiavanie  zákona číslo  431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  v  platnom znení,  na  dodržiavanie
zákona  číslo  25/2006 Z.  z.  o  verejnom obstarávaní  v  platnom znení   a  príslušných interných
nariadení a noriem, ktoré kontrolovanú  oblasť upravujú. 

Kontrolu vykonal:

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

Kontrolované obdobie: 

- obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. 



Kontrola bola vykonaná v kontrolovanom subjekte v období od 22.06.2015 do 24.06.2015. 

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledných materiálov z kontroly: od 26. do 29.06.2015.

Rozsah kontroly: 

- kontrola plnenia rozpočtu materskej školy za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, 

- kontrola vedenia účtovníctva,      

- kontrola príjmových finančných operácií materskej školy, 

- kontrola výdavkových finančných operácií materskej školy, 

- kontrola vedenia účtovníctva školskej jedálne pri materskej škole, kontrola účtovných    dokladov, 

- kontrola príjmových a výdavkových finančných operácií školskej jedálne pri materskej  

  škole, 

- vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  kontrolovaného subjektu.

Charakteristika kontrolovaného subjektu: 

Materská škola je 3 triedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2
- 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v historickom  centre mesta, v
dvojposchodovej účelovej budove, s vlastným školským dvorom. Súčasťou objektu je aj školská
jedáleň, v ktorej sa deti stravujú.

Priemerný  počet  zapísaných  detí  za  školský  rok  2014  bol  60.   Počet  pedagogických
zamestnancov  materskej  školy  je  6,  počet  nepedagogických  zamestnancov  v  MŠ  je  5,5  (2
upratovačky, 3 kuchárky a hospodárka na 0,5 % uväzok), Počet zamestnancov Šj je 4.  

Materská škola  Rumanova č. 4,  040 01 Košice je rozpočtovou organizáciou mestskej časti
Košice-Staré Mesto, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti.
Pre  zabezpečenie  stravovania  je  zriadená  vnútorná  organizačná  zložka  -  školská  jedáleň,  ktorá
zabezpečuje prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v materskej škole.
Súčasne poskytuje služby aj zamestnancom školy. 

Mestská časť Košice-Staré Mesto prevzala toto predškolské zariadenie do svojej  správy k
01.07.2002 v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti školstva v zmysle zákona číslo 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších
predpisov, náväzne na Štatút mesta Košice a uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Košice číslo
925 z  27.06.2002.  Mestská  časť  Košice-Staré  Mesto  k  presunu kompetencií  v  oblasti  školstva
prijala uznesenie miestneho zastupiteľstva dňa 23.04.2002 pod číslom 342/2. 

Mestská časť Košice-Staré Mesto v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 zákona číslo 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení  neskorších  predpisov,  ako  aj  v  súlade  so  zákonom číslo  523/2004 Z.  z.  o  rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydala zriaďovaciu listinu
materskej  školy v  úplnom znení,  ktorá  bola  doplnená  o  ďalšie  podstatné  náležitosti  v  zmysle
platných  legislatívnych  zmien.  Zriaďovacia  listina  v  úplnom  znení  bola  schválená  uznesením
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto číslo 68 dňa 22.09.2011. 



1.) Kontrola plnenia rozpočtu materskej školy za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Hospodárenie  rozpočtovej  organizácie  je  upravené  v  zákone  číslo  523/2004  Z.  z.  o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Rozpočet  kontrolovanej  rozpočtovej  organizácie  je  súčasťou  rozpočtu  zriaďovateľa,  t.  j.
mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pre rok 2014 rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto bol
schválený  uznesením  miestneho  zastupiteľstva  číslo  264/1  dňa  19.12.2013,  v  tom  rozpočet
rozpočtovej  organizácie  -  Materská  škola  Rumanova  č.  4,  040  01  Košice  -  bol  schválený
následovne: 

- rozpočet príjmov /školné/             12 307 €

- rozpočet výdavkov:         163 792 €, v tom: 

- bežné výdavky         163 792 €

- kapitálové výdavky 0. 

 Porovnanie rozpočtu príjmov a výdavkov roku 2014 /pôvodný návrh rozpočtu/ a dosiahnutej
skutočností  2013: 

ukazovateľ: rozpočet  2014 skutočnosť 2013 rozdiel 2013/2014

bežné príjmy      12 307 €    10 174 €        +         213 € bežné 
výdavky    163 792 €              152 502 €         -  11 290 €

kapitálové výdavky 0        0         - 

1.  úprava  rozpočtu  rozpočtovej  organizácie  v roku 2014  bola  vykonaná uznesením miestneho
zastupiteľstva číslo 277 dňa 24.03.2014, v zmysle ktorej došlo k rozpočtovaniu bežných výdavkov
vo výške + 13 395 €, kapitálové výdavky zostali na pôvodnej úrovni. Schválenou úpravou celkové
výdavky materskej školy dosiahli úroveň 157 073 €.

2.  úprava  rozpočtu  rozpočtovej  organizácie  v roku 2014  bola  vykonaná uznesením miestneho
zastupiteľstva číslo 317 dňa 30.06.2014, v zmysle ktorej došlo k rozpočtovaniu bežných výdavkov
vo výške + 1300 € s účelovým určením na výmenu vchodových dverí, kapitálové výdavky zostali
na pôvodnej úrovni. Schválenou úpravou celkové výdavky materskej školy dosiahli úroveň 158 373
€.

3.  úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie v roku 2014  bola vykonaná rozhodnutím starostu MČ
č. 2/2014, č. 3/2014 a č. 4/2014 zo dňa 30.12.2014 o úprave rozpočtu na rok 2014, v zmysle ktorej
došlo  k  rozpočtovaniu  bežných  výdavkov  vo  výške  +  5  148 €,  kapitálové  výdavky zostali  na
pôvodnej úrovni. Schválenou úpravou celkové výdavky materskej školy dosiahli úroveň 163 792 €. 

 



Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov kontrolovaného subjektu k 31.12.2014: 

ukazovateľ: upravený rozpočet 2014 skutočnosť k 31.12.2014         % plnenia 

bežné príjmy 12 307     13 793 112,07

bežné výdavky           163 792    163 696                      99,94 

kapitálové výdavky          0             0        0

Triedenie bežných výdavkov podľa účelu a miesta použitia /stav k 31.12.2014/:  kategória
                          rozpočet 2014                            skutočnosť k 31.12.2014           % plnenia   materská 
škola:

610 - mzdy   77 265 77 265 100,00

620 - odvody       28 091 28 090 99,99

630 – tovary, služby     25 623 25 532             99,64

640 – bežné transfery        250         250 100,00

školská jedáleň: 

610 - mzdy   19 926 19 926 100,00

620 - odvody       7 343   7 341 99,97

630 - tovary, služby         3 152               3 150 99,94

640 – bežné transfery     2 142      2 142 100,00

spolu: 163 792           163 696             99,94

Vykonanou kontrolou plnenia rozpočtu rozpočtovej organizácie k 31.12.2014 bolo zistené,
že v príjmovej oblasti ide o príjmy, ktoré boli plnené s miernym prebytkom. Rozpočtované
príjmy ku koncu kalendárneho roka boli splnené v určenom rozsahu.

K plneniu rozpočtovaných výdajov uvádzam, že boli plnené vo všetkých položkách skoro
na 100 %.

Vykonanou  kontrolou  bolo  ďalej  posúdené  hospodárenie  rozpočtovej  organizácie  za
kontrolované obdobie, rozpočtové prostriedky kontrolovaný subjekt použil len na účely, ktoré boli v
rozpočte  schválené.  Uskutočnené  výdavky  súvisia  s  predmetom  činnosti  materskej  školy,
nehospodárne a neefektívne výdavky pri kontrole zistené neboli. 

Hospodárenie  rozpočtovej  organizácie  je  uskutočňované  v  súlade  so  zákonom číslo
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov  a  zákonom
číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov -
nedostatky v tejto oblasti zistené neboli.



2.) Kontrola vedenia účtovníctva, kontrola prvotných účtovných dokladov

Kontrolovaný subjekt je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá v zmysle § 9 ods. 1 zákona
číslo  431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  v  znení  neskorších  predpisov,  účtuje  v  sústave  podvojného
účtovníctva a používa platné postupy účtovania, ktoré boli vydané Opatrením MF SR  pod číslom
16786/2007-31  (oznámenie  č.  419/2007  Z.  z.),  ktorým sa  ustanovujú  podrobnosti  o  postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky v platnom znení. Používa platnú rozpočtovú klasifikáciu vydanú
Opatrením MF SR č. 010175/2004-42 (oznámenie č. 690/2004 Z. z.), ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom
znení.

Kontrolou vedenia účtovníctva bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má v súlade s § 13 ods.
2 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zostavený platný účtovný rozvrh, v
ktorom sú uvedené všetky syntetické a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných
prípadov. 

Vykonanou kontrolou boli preverené všetky účtovné prípady uskutočnené v mesiaci júl a
august 2014 v materskej škole na príjmovom a výdavkovom rozpočtovom účte a to : 

- príjmové účtovné operácie od čísla 2097 do 2112, 

- výdavkové účtovné operácie  od čísla 1143 do 1168, ich dokladovanie a náväznosť na účtovné
zápisy  v denníku, v hlavnej knihe a v zborníku.

Kontrolované  účtovné  operácie  súvisia  s  predmetom  činnosti  materskej  školy,
nehospodárne a neefektívne výdavky zistené neboli.

Príjmový rozpočtový účet materskej školy - na tomto účte sú účtované príjmy materskej
školy –  školné,  ktorých  výška  je  určená  Všeobecne  záväzným nariadením mestskej  časti  číslo
3/2014 vo výške á 15,00 €. Toto VZN schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením číslo 279
dňa  24.03.2014  nadobudlo  účinnosť  od  11.04.2014.  Ide  o  príspevok  zákonných  zástupcov  na
čiastočnú úhradu bežných výdavkov v školských zariadeniach. 

Prehľad pohybov  na príjmovom rozpočtovom účte materskej školy za mesiac júl a august
2014:

- počiatočný stav k 01.07.2014               0,00 €

- príjmy za júl, august 2014           406,00 €

- odvod zriaďovateľovi za júl, august 2014           406,00 €

- konečný stav k 30.08.2014               0,00 €

Počiatočný  a  konečný stav finančných prostriedkov na tomto účte,  ako aj  uskutočnené
obraty príjmov a výdajov súhlasia na vykazované účtovné stavy, bez rozdielov. Tieto boli overené
na zostatky bankových výpisov, ako aj na účtovné stavy v hlavnej knihe kontrolovaného subjektu. 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=29857&pa=40209
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=31809&pa=40218


Výdavkový účet materskej školy za júl 2014 vykazoval tieto účtovné stavy: 

- počiatočný stav k 01.07.2014   4 550,27 €

- príjmy za júl 2014 15 230,03 €

- výdavky za júl 2014  16 626,39 €

- konečný stav k 31.07.2014   3 153,91 €

Konečný stav finančných prostriedkov vykazovaný k 31.12.2014 súhlasí na bankový výpis
ako aj na  stav účtu 221 – banka v sume 28,06 €. 

Kontrolovaný subjekt zostavuje štvrťročne priebežné účtovné závierky, v úplnej štruktúre
podľa § 18 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Pri kontrole boli preverené
vykazované účtovné stavy k 31.12.2014 zo súvahy organizácie, ako aj z účtovných a finančných
výkazov na stavy jednotlivých účtov v účtovníctve, bez rozdielov. 

Kontrolované účtovné doklady  obsahovali  predpísané náležitosti  v  zmysle  § 10 zákona
číslo 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nedostatky v tejto oblasti zistené
neboli. 

3.) Kontrola príjmových a výdavkových finančných operácií materskej školy

V  rámci  vykonanej  kontroly  bolo  overené  vykonávanie  predbežne  finančnej  kontroly
finančných operácií uskutočnených v mesiaci júl a august 2014, pri ktorej bolo zistené, že finančné
operácie sú preskúmavané v zmysle zákona číslo 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení predbežnou finančnou kontrolou
určenými  zamestnancami  rozpočtovej  organizácie,    podľa  vnútornej  smernice  o  vykonávaní
finančnej  kontroly  v  kontrolovanom  subjekte.  Vykonanie  predbežnej  finančnej  kontroly  je
deklarované  podpisovými  záznamami  určenej  osoby a  dátumom vykonania  finančnej  kontroly.
Nedostatky v tejto oblasti zistené neboli.

Súčasťou  kontroly  bolo  overenie  dodržiavania  zákona  číslo  25/2006  Z.  z.  o   verejnom
obstarávaní v platnom znení, pričom bolo zistené, že pri obstarávaní tovarov, prác a služieb sa v
kontrolovanom  subjekte  postupuje  v  zmysle  internej  smernice  mestskej  časti  o  verejnom
obstarávaní, ktorú v plnom rozsahu prevzala kontrolovaná rozpočtová organizácia. 

V kontrolovanom subjekte pri obstarávaní tovarov, prác a služieb ide o zákazky s nízkymi
hodnotami, pri ktorých sa vykonáva iba prieskum trhu. Dokumentácia o obstarávaní sa nachádza u
hospodárky alebo riaditeľky kontrolovaného subjektu. 

      Nedostatky v tejto oblasti zistené neboli.

4.)  Kontrola vedenia účtovníctva školskej  jedálne pri  materskej  škole,  kontrola účtovných
dokladov

Súčasťou rozpočtovej organizácie  Materská škola Rumanova č. 4,  040 01 Košice je jej vnútorná
organizačná zložka - školská jedáleň - ktorá  účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom
uskutočnené príjmy a výdaje sa v zmysle vlastnej smernice spracovávajú do sústavy podvojného
účtovníctva aktiváciou účtov a to 1x za štvrťrok, čo je v súlade s § 23 ods. 2 zákona číslo 523/2004



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

V rámci vykonanej kontroly bolo preverené vedenie peňažného denníka školskej jedálne
náväzne na prvotnú účtovnú evidenciu a prvotné účtovné doklady a ich prílohy za mesiac júl 2014.

Príjmové  a  výdavkové  účtovné  operácie  za  mesiac  júl  2014  sa  uskutočnili  účtovnými
dokladmi číslo 332 - 350/2014,  pri obrate príjmov 112,66 €, obrate výdajov 360,96 €. 

Prehľad prekontrolovaných účtovných operácií a účtovných stavov školskej jedálne: 

- počiatočný stav k 01.07.2014    230,55 €

- obrat príjmov júl 2014             112,66 €

- obrat výdajov júl 2014             360,96 €

- konečný stav k 31.07.2014     27,71 €

Po zohľadnení počiatočného stavu finančných prostriedkov školskej jedálne k 01.07.2014 na
bankovom účte a v hotovosti v pokladni, uskutočnených obratoch príjmov a výdajov za mesiac júl
2014,  konečný  stav  finančných  prostriedkov  k  31.07.2014  predstavoval  hodnotu  27,71  €,  čo
súhlasilo s vykazovanými stavmi pokladničnej hotovosti a so stavom na bankovom potravinovom
účte školskej jedálne /+ 27,71 €/, bez rozdielov. 

Kontrolované účtovné doklady obsahujú predpísané náležitosti v zmysle  § 10 zákona číslo
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bez nedostatkov. Zápisy  v
peňažnom denníku vyjadrujú len finančné operácie, zápisy sa uskutočňujú v časovom slede ako
účtovné operácie  vznikli.  V peňažnom denníku sa účtuje o pokladničných operáciach,  ako aj  o
pohyboch finančných prostriedkov na bankovom účte. Pokladničné operácie sa účtujú na základe
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, bankové operácie sa vykonávajú na základe
účtovných dokladov preukazujúcich pohyb finančných prostriedkov na bankovom účte náväzne na
výpisy z účtu. 

Účtovná  jednotka  organizuje  zápisy  v  peňažnom denníku  spôsobom,  ktorý  zabezpečuje
náväznosť  účtovných  zápisov  na   zostatky  bankových  účtov.  Bankové  operácie  sú  doložené
výpisom z banky a prvotnými účtovnými dokladmi.

Každá  finančná  operácia  je  pred  svojim zaúčtovaním overená  aj  predbežnou  finančnou
kontrolou vedúcou školskej jedálne v zmysle platnej internej smernice a zákona číslo 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Nedostatky  v  tejto
oblasti zistené neboli. 

Mesačná uzávierka školskej jedálne je predkladaná na schválenie a ku kontrole ekonomicko-
hospodárskej zamestnankyni materskej školy, ktorá jej výsledok účtuje štvrťročne. 

Výroba  jedál  sa  v  stravovacom  zariadení  riadi  podľa  odporúčaných  výživových  dávok
potravín  podľa  vekovej  kategórie  stravníkov,  materiálno-spotrebných  noriem  pre  školské
stravovanie, receptúr na školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej
praxe, vopred zostaveného jedálneho lístka a dodržiavaním výživovej hodnoty jedál, podmienok
nákupu potravín na jedlo v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o
činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení. Výška  príspevku  na



čiastočnú  úhradu  výdavkov   a  podmienky úhrady v  školskej  jedálni  sú  určené  zriaďovateľom
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti číslo 3/2014. Príspevok uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, t. j. á 1,19 €
/desiata, obed, olovrant/ na jeden kalendárny deň v materskej škole, bez úhrady režijných nákladov
na výrobu jedál a nápojov. 

Nedostatky v hospodárení školskej jedálne pri kontrole zistené neboli.

5.) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovaného subjektu za školský rok 2013/2014

Ministerstvo školstva SR podľa § 14 ods. 5 písmeno d/ zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej
správe  v školstve  a  školskej  samospráve  a  o  zmene a  doplnení  niektorých zákonov ustanovilo
vyhláškou číslo 9/2006 štruktúru a obsah správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení, s účinnosťou od 01.02.2006. 

Náväzne na tieto ustanovenia bolo preverené vypracovanie správy kontrolovaného subjektu
za školský rok 2013/2014, jej prerokovanie v rade školy a schválenie zriaďovateľom v zákonnom
termíne, ako aj jej následné zverejnenie. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
bola vypracovaná riaditeľkou materskej školy v mesiaci  jún 2014 a po prerokovaní v rade školy
bola  predložená  k  prerokovaniu  Komisií  školstva,  mládeže  a  športu  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  dňa  23.08.2014.  Dňa   16.09.2013  bola  predložená  k
prerokovaniu  do  miestneho  zastupiteľstva.  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Košice-Staré
Mesto uznesením číslo 328 schválilo  predloženú a prerokovanú správu. Správa je zverejnená v
plnom rozsahu na internetovej stránke zriaďovateľa a aj kontrolovaného subjektu. 

Nedostatky v tejto oblasti zistené neboli. 

Z á v e r : 

Následnou  finančnou  kontrolou  vykonanou z  úrovne  hlavného  kontrolóra  mestskej
časti Košice-Staré Mesto neboli zistené v kontrolovanom subjekte nedostatky pri nakladaní a
hospodárení  s  verejnými prostriedkami v kontrolovanom období.  Finančné prostriedky sú
vynakladané efektívne, hospodárne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

Účtovníctvo kontrolovaného subjektu je vedené v súlade so zákonom číslo 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

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



3.)  Následná  kontrola  splnenia  uložených  opatrení  uvedených  v závere  správy  z  kontroly
zmlúv,  ktoré  mali  byť  predmetom  právneho  auditu  v súlade  s ustanoveniami  zákona  č.
369/1990 Zb. a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Následná kontrola splnenia uložených opatrení uvedených v závere správy z kontroly zmlúv, ktoré
mali byť predmetom právneho auditu v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č.
502/2001  Z.  z.  o finančnej kontrole  a vnútornom audite  bola  vykonaná v  súlade  s  uznesením
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré  Mesto číslo 51/3 zo dňa 17.06.2015, ktorým
miestne zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať túto následnú kontrolu.

Kontrola  bola  vykonaná  v  zmysle  zákona   číslo  502/2001  Z.  z.  o  finančnej  kontrole  a
vnútornom  audite  v  znení  neskorších  predpisov,  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení
v platnom znení, zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení, zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení,  zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, ustanovení zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 431/2002  Z. z. o
účtovníctve v platnom znení, zákona  číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  a
príslušných interných nariadení a noriem, ktoré kontrolovanú  oblasť upravujú.

Subjekt kontroly:  Miestny úrad mestskej  časti  Košice-Staré Mesto,  Hviezdoslavova 7,  040 34
Košice, Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice 040 01

Kontrolované obdobie:
Kontrola uzatvorených zmlúv za obdobie od 04.08.2003 – 02.09.2015 

Predmet kontroly:
Následná kontrola splnenia uložených opatrení v závere správy  z kontroly  zmlúv, ktoré mali byť
predmetom právneho auditu v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

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

Kontrola bola vykonaná: v dňoch od 02.09.2015 do 04.09.2014.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledných materiálov z kontroly: 07.09.2015.

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 preveriť dodržiavanie  ustanovení zákona číslo 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v platnom znení, ktorými  sa  overuje  objektívny stav  kontrolovaných skutočností  a  ich
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými  aktami riadenia so zameraním na
dodržiavanie  zákonnosti,  hospodárnosti,   efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri  hospodárení  s
verejnými  prostriedkami. 



Východiská:

Dňa 17.06.2015 schválilo miestne zastupiteľstvo MČ Košice Staré-Mesto uznesenie č. 51/3,
ktorým  uložilo  hlavnému  kontroloróvi  vykonať  následná  kontrolu  splnenia  uložených  opatrení
uvedených v závere správy z kontroly zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu v súlade
s ustanoveniami  zákona  č.  369/1990  Zb.  a zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej kontrole
a vnútornom audite.

Uložené opatrenia uvedené v závere správy z kontroly zmlúv:
1. Uvádzať v zmluvách výšku nájomného prepočítanú aj za m² a uvádzať  v  m² aká veľká plocha sa
prenajíma.

2. Po formálnej  stránke zjednotiť nájomné zmluvy v základných ustanoveniach, napr.  niekde je
uvedené na čas neurčitý, inde sa uvádza na dobu neurčitú atď. V každej zmluve jednoznačne v
záverečných ustanoveniach uvádzať kedy zmluva nadobudne platnosť a účinnosť.

3.  Pri  každej  zmene výšky nájomného ku zmluve,  alebo ku dodatku do spisu  uviesť,  z  akého
dôvodu došlo k zvýšeniu, či zníženiu výšky nájomného – odôvodnenie.

4. Ku zmluvám alebo do spisu vždy doložiť všetky potrebné dokumenty (LV, živnostenský list,
výpis z OR, nákres prenajímaného NP a ďalšie).

5.  Na stránke kosice-city.sk zverejňovať kompletné dokumenty,  t.  j.  so zmluvami a  dodatkami,
všetky prílohy a súčasti zmluvy/dodatku.

6. V zmluvách uvádzať správne údaje vrátane obchodného mena a sídla nájomcu overené podľa
hodnoverných dokumentov Živnostenský list, Občiansky preukaz, Výpis z obchodného registra.

7.  Minimalizovať  uzatváranie dodatkov ku zmluvám (sú také,  ktoré majú  aj  13 dodatkov a sú
neprehľadné.

8. Do zmlúv nedopisovať zmeny, napr. zástupcu nájomcu písomne rukou.

9.  Pri  nájomných  zmluvách  nebytových  priestorov  uvádzať  kedy  dôjde/došlo  k  fyzickému
odovzdaniu - prevzatiu priestoru.

10.  Pri  zmluvách,  ktoré  majú  5  a  viac  dodatkov  a  sú  platné  a  účinné  dodnes  navrhujem pre
prehľadnosť  vydať ich aktuálne úplne znenie, v ktorom sa zapracujú všetky navrhované opatrenia.

Okrem vyššie uvedeného:
 
a) na základe výsledkov kontroly uvedených v správe prijať v termíne  do 20.08.2015 konkrétne
opatrenia  na  nápravu  nedostatkov  zistených  pri  kontrole  a  na  odstránenie  príčin  ich  vzniku  a
predložiť písomný zoznam týchto opatrení a 

b) v termíne  do 31.08.2015 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení prijatých
opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich
vzniku. 



Vlastná kontrolná činnosť:

Na základe záverov  uvedených v závere  správy z kontroly  zmlúv vydal  starosta  MČ dňa
04.08.2015 (s účinnosťou od 05.08.2015) Príkaz starostu mestskej časti Košice - Staré Mesto vo
veci  zmlúv  uzatváraných  mestskou  časťou  Košice-Staré  Mesto  v  nadväznosti  na  závery
vykonaného právneho auditu hlavným kontrolórom JUDr. Romanom Pillárom  z kontroly zmlúv
mestskej časti  Košice-Staré Mesto, ktorým nariadil všetkým zamestnancom Mestskej časti Košice-
Staré mesto:

1.  Uvádzať v nájomných zmluvách výšku nájomného prepočítanú aj  za m2 a uvádzať celkovú

plochu prenajímaného priestoru . 

2. Používať jednotnú formu základných ustanovení v nájomných zmluvách a v každej nájomnej

zmluve v záverečných ustanoveniach jasne uvádzať, kedy zmluva nadobúda platnosť a účinnosť. 

3. Písomnou formou úplne a riadne odôvodňovať do spisu všetky skutočnosti z akého dôvodu došlo

k zvýšeniu alebo zníženiu výšky nájomného, ktoré bolo pôvodne dohodnuté v nájomnej zmluve

alebo platného a účinného dodatku k nájomnej zmluve. 

4. Zakladať do spisov a k uzatvoreným zmluvám všetku potrebnú súvisiacu dokumentáciu, najmä

List vlastníctva, živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR, nákres prenajímaného priestoru

a inú dokumentáciu  v zmysle príloh príslušnej zmluvy. 

5. Zverejňovať na webovej stránke kosice-city.sk kompletnú dokumentáciu všetkých uzatvorených

zmlúv, ich dodatkov, vrátane všetkých príloh a súčastí týchto zmlúv a dodatkov. 

6. Uvádzať v zmluvách správne a úplné údaje zmluvných strán, vrátane obchodného mena a sídla

nájomcu, ktoré budú overené podľa hodnoverných dokumentov, za ktoré sa považuje Živnostenský

list, Občiansky preukaz, Výpis z obchodného registra. 

7. Minimalizovať uzatváranie dodatkov k zmluvám. 

8. Zakazujem dopisovať akékoľvek dodatočné zmeny alebo poznámky  do zmlúv písomne rukou. 

9. Uvádzať do nájomných zmlúv termín kedy došlo alebo dôjde k fyzickému odovzdaniu priestoru

nájomcovi a o vykonaní odovzdania založiť do spisu preberací protokol. 

10. Vydať a zverejniť aktuálne úplné znenie všetkých  platných a účinných zmlúv, ktoré majú 5 a 

viac dodatkov.

Dňa  20.08.2015  bolo  hlavnému  kontrolórovi  doručené  od  starostu  MČ  „Oznámenie  o
prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov“, v ktorom sa uvádzaju opatrenia prijaté MČ na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolov – vyššie uvedený príkaz starostu a skutočnosť, že s
prijatým príkazom starostu boli oboznámení všetci zamestnanci úradu a sú povinní ho dodržiavať a
riadiť sa ním pri príprave, uzatváraní a zmenách nájomných zmlúv. 



Obdobne  postupoval  aj  riaditeľ  MKP,  ktorý  rovnako  s  účinnosťou  od  05.08.2015  vydal
„Príkaz riaditeľa Mestskej krytej plavárne vo veci uzatvárania zmlúv“ v nadväznosti na závery
vykonanej kontroly zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu v súlade s ustanoveniami
zákona  č.  369/1990  Zb.  a zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite
vykonanom  hlavným  kontrolórom,  ktorým  nariadil všetkým  zamestnancom  Mestskej  krytej
plavárne:

1. Uvádzať v nájomných zmluvách výšku nájomného prepočítanú aj  za  m2 a uvádzať  celkovú
plochu prenajímaného priestoru.

2. Používať jednotnú formu základných ustanovení v nájomných zmluvách a v každej nájomnej
zmluve v záverečných ustanoveniach jasne uvádzať, kedy zmluva nadobúda platnosť a účinnosť.

3. Písomnou formou úplne a riadne odôvodňovať do spisu všetky skutočnosti z akého dôvodu došlo
k zvýšeniu alebo zníženiu výšky nájomného, ktoré bolo pôvodne dohodnuté v nájomnej zmluve
alebo platného a účinného dodatku k nájomnej zmluve.

4. Zakladať  do  spisov  a  k  uzatvoreným zmluvám všetku  potrebnú súvisiacu  dokumentáciu,
najmä List vlastníctva, živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR, nákres prenajímaného
priestoru a inú dokumentáciu v zmysle príloh príslušnej zmluvy.

5. Zverejňovať na webovej  stránke  www.plavarenkosice.sk kompletnú dokumentáciu všetkých
uzatvorených zmlúv, ich dodatkov, vrátane všetkých príloh a súčastí týchto zmlúv a dodatkov.

6. Uvádzať v zmluvách  správne a úplné údaje zmluvných strán,  vrátane obchodného mena a
sídla  nájomcu,  ktoré  budú  overené  podľa  hodnoverných  dokumentov,  za  ktoré  sa  považuje
Živnostenský list, Občiansky preukaz, Výpis z obchodného registra.

7. Minimalizovať uzatváranie dodatkov k zmluvám.

8. Zakazujem dopisovať akékoľvek dodatočné zmeny alebo poznámky do zmlúv písomne rukou.

9. Uvádzať do nájomných zmlúv termín kedy došlo alebo dôjde k fyzickému odovzdaniu priestoru
nájomcovi a o vykonaní odovzdania založiť do spisu preberací protokol. 

Vydať a zverejniť aktuálne úplné znenie všetkých platných a účinných zmlúv, ktoré majú 5 a viac
dodatkov.

Dňa 07.08.2015 bolo hlavnému kontrolórovi doručená od riaditeľa MKP „Písomná správa o
splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o
odstránení príčin ich vzniku“,  v ktorej sa uvádzaju opatrenia prijaté MKP spočívajúce vo vydaní
vyššie uvedeného príkazu riaditeľa MKP a v poučení zamestnanci o spôsobe uzatvárania nových
zmlúv a tv upozornení na existujúce nedostatky v zmluvách a o spôsobe, ktorým sa zo zmlúv a
administratívy nedostatky odstránia. 

V oblasti prijatia opatrení a v písomnom oznámení ich prijatia nedostatky zistené neboli.

Za obdobie od prijatia príkazu starostu MČ a príkazu riaditeľa MKP bola na MČ uzatvorená
jedna zmluva a jeden dodatok k zmluve, na MKP nebola za toto obdobie uzatvorená žiadna zmluva
ani dodatok k zmluve.



Vykonal  som  kontrolu  zmluvy  a  dodatku,  či  sú  dodržiavané  zo  strany  kontrolovaného
subjektu príkazmi stanovené pravidlá/povinnosti pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k nim.

1.) Zmluva MČ s VÚB, a. s. o bežnom účte uzatvorená 11.08.2015:
–  zmluva  a  jej  spisový  obal  obsahujú  všetky  predpísané  náležitosti,  t.  j.  výpis  z  Obchodného
registra, Prehlásenie, podpisové vzory k účtom, na akú dobu sa uzatvára, kedy nadobúda platnosť a
účinnosť,
- zmluva bola uzatvorená na mimorozpočtový účet na finančné prostriedky poskytnuté ako dotácia
na rozšírenie kapacít materských škôl v MČ KE-Staré Mesto.

2.)  Dodatok  č.  1  z  05.08.2015  k  Zmluve  o  dielo  na  projektovú  dokumentáciu  pre  rozšírenie
materských škôl – uzatvorená so spol. 4m-a, s.r.o.
–  dodatok a jeho spisový obal obsahujú všetky predpísané náležitosti,  t.  j. výpis z Obchodného
registra, na akú dobu sa uzatvára a kedy nadobúda platnosť a účinnosť.

V oblasti novo uzatváraných zmlúv nedostatky zistené neboli.

V  nasledujúcom  období  sa  pri  kontrole  splnenia  uložených  opatrení  zameriam  na
kontrolu  ako  budú  prijaté  opatrenia  realizované  pri  odstránení  nedostatkov  zo  zmlúv  a
dodatkov k zmlúvám, ktoré  boli  uzatvorené pred prijatím uvedených opatrení.  Z dôvodu
krátkeho obdobia od prijatia opatrení zo strany MČ a MKP - objektívne ešte tieto nemohli
byť zrealizované a nedostatky zo zmlúv odstránené.

Z á v e r : 

Následnou  kontrolou  splnenia  uložených  opatrení  uvedených  v závere  správy  z
kontroly  zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu  vykonanou z úrovne hlavného
kontrolóra  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  neboli  zistené  v  kontrolovanom  subjekte
nedostatky pri uzatváraní zmlúv a dodatkom k nim po prijatí týchto opatrení. 

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

V Košiciach, dňa 09.09.2015

 JUDr. Roman Pillár  
    hlavný kontrolór


