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             Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice 

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

 

 

 

 

         S t a n o v i s k o  

 hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto k záverečnému účtu  

   mestskej časti Košice Staré Mesto za rok 2018 

 

 

 V zmysle § 18f ods. 1) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré 

Mesto za rok 2018. 

 

 Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018 (ďalej 

len „stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti 

Košice-Staré Mesto (ďalej aj „MČ“) za rok 2018 a na základe finančných a účtovných výkazov 

vyhotovených MČ k 31.12.2018. 

 

 A.) Východiska spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej 

časti Košice-Staré Mesto za rok 2018 

  

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

 1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

 Návrh záverečného účtu MČ bol spracovaný v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

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

neskorších predpisov. Záverečný účet súhrne popisuje výsledky rozpočtového hospodárenia MČ za 

rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. 

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ 

 

 Návrh záverečného účtu MČ bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke MČ 

12.06.2019, t. j. v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a s § 

16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 

 

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany MČ 

 

 MČ si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení a dala si overiť účtovnú závierku v súlade s § 9 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov auditorskou spoločnosťou AUDIT-

LD, s.r.o., IČO: 45 616 825, so sídlom: Letná 27, 040 01 Košice. V Správe audítorskej spoločnosti 

zo dňa 31.05.2019 sa v závere konštatuje, že cit.:“Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje 

vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti 

Košice-Staré Mesto k 31.12.2018  a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

v súlade so zákonom o účtovníctve“ a cit.:“Na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení 
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neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Košice-Staré Mesto konala v súlade s 

požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“. 

 

 2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

 Predložený návrh záverečného účtu MČ obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení: údaje o plnení 

rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení organizácií zriadených MČ, 

zhodnotenie programov rozpočtu. 

   Záverečný účet ďalej obsahuje údaje o hospodárení a finančnom zúčtovaní rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, finančné zúčtovanie príspevkovej 

organizácie, finančné zúčtovanie účelových prostriedkov so štátnym rozpočtom a s rozpočtom mesta 

Košice, prehľad o stave finančných prostriedkov na účtoch a o tvorbe a použití prostriedkov fondov, 

ako aj návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia.  

  Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s úplným 

znením Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a 

vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 B.) Zostavenie záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018 

 

 MČ pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a po skončení 

rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V 

súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým 

osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. 

 

  

 C.) Rozpočtové hospodárenie 

 

 Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2018 riadilo schváleným rozpočtom, ktorý bol 

vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Rozpočet MČ časti obsahuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy zámery a ciele, ktoré MČ realizovala v hodnotenom rozpočtovom 

roku, pričom rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 

 V programovej štruktúre obsahuje rozpočet MČ aj merateľné ukazovatele schválených zámerov 

a cieľov.      

  

  

 Z á v e r :  

 Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018 je zverejnený na 

úradnej tabuli mestskej časti a na jej internetovej stránke v dobe od 12.06.2019, takže v čase 

rokovania o záverečnom účte je splnená zákonná povinnosť v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 

 Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými 
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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 2018 výrokom  

 

                 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

 V Košiciach, 17.06.2019      

 

 

         JUDr. Roman Pillár  

                           hlavný kontrolór 


