
Útvar hlavného kontrolóra 
mesta Košice  

S P R Á V A  
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice  
od XII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

© Copyright 2012 

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Štatútu mesta Košice  
§ 18 ods. 4 od posledného riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
konaného dňa 18. 06. 2012.  

A) Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch: 

- Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice, 

- Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice, 

- Magistrát mesta Košice. 

Kontroly boli zamerané na kontrolu vybraných položiek príjmov a výdavkov, nakladanie 
s majetkom a vybraných položiek bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta, 
dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 
Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. 
o poskytovaní cestovných náhrad, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňal zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, VZN č. 61 o pravidlách určovania poradia 
uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania a interných 
predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolná 
činnosť bola vykonávaná podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.1  

Zhrnutie kontrolnej činnosti: 

1) Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice  

Kontrolná skupina ÚHK bola poverená vykonať kontrolu nakladania s majetkom 

a vybraných  položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2011. Kontrolné zistenia: 

- zmluva o nájme školníckeho bytu je v rozpore s ustanovením § 9 Pravidiel 
prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice, ktorý upravuje dobu 
nájmu školníckeho bytu na dobu určitú, najdlhšie na dobu 3 rokov; 

- použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu bolo v jednom prípade 
v rozpore so Zásadami tvorby a použitia sociálneho fondu a v druhom prípade 
v rozpore s § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

2) Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 
Kontrolná skupina ÚHK bola poverená vykonať kontrolu nakladania s majetkom  
a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2011. Kontrolné zistenia: 

- inventarizácia nebola  vykonaná v súlade s ustanoveniami § 29 a  § 30 zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; 

- použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu bolo v rozpore so Zásadami 
tvorby a použitia sociálneho fondu ako aj so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, nakoľko príjem z prostriedkov sociálneho fondu nebol zdanený, aj keď 

                                                      

1 § 12 - § 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
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išlo o príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5, písm. f) zákona o dani 
z príjmu, ktorý je súčasťou základu dane (§ 4 ods. 3 zákona o dani z príjmu) ; 

- faktúry za tovary a služby neboli potvrdzované zodpovednými pracovníkmi,  
pri faktúrach chýbali súpisy vykonaných prác; 

- cestovné príkazy boli vyúčtované bez správ z vykonaných služobných cestách; 
- pri prenájme nebytových priestorov neboli uplatňované ustanovenia zmlúv 

týkajúce sa vzájomných práv a povinností zmluvných strán; 
- nebola dôsledne dodržiavaná povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy 

na webovej stránke podľa zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

3) Magistrát mesta Košice 

Kontrolná skupina ÚHK bola poverená vykonať kontrolu vybraných bežných 
a kapitálových výdavkov v Programe č. 4 – Školstvo za obdobie roka 2011. Kontrolné 
zistenia: 

- porušené ustanovenia § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám, povinne zverejňovaná zmluva sa uvedie v Centrálnom registri 
zmlúv alebo na webovom sídle; 

- porušenie § 22c ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ustanovenia tohto zákona sa 
vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na 
objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011 a na faktúru 
doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011. 

4) Magistrát mesta Košice 

Kontrolná skupina ÚHK bola poverená vykonať kontrolu bežných výdavkov na 
materských školách bez právnej subjektivity so zameraním na výdavky použité na opravy 
a udržiavanie – výsledkový účet 511 (rozpočtová klasifikácia – položka 630). Ide o tieto 
subjekty :  

 Materská škola Hečkova 13, Košice,  

 Materská škola Jaltská 33, Košice, 

 Materská škola Družicová 5, Košice, 

 Materská škola Lidické nám.18, Košice, 

 Materská škola Kežmarská 46, Košice, 
V  kontrolovaných subjektoch nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných 

predpisov a interných predpisov a z tohto dôvodu Útvar hlavného kontrolóra vypracoval 
záznam o kontrole.  

Pri kontrole fakturácie prevedených stavebných prác Bytovým podnikom mesta Košice 
s.r.o. neboli zistené nedostatky. Kontrolná skupina sa zamerala hlavne na správny výpočet 
prác a dodávok HSV (práce hlavnej stavebnej výroby) a PSV (práce pridruženej stavebnej 
výroby) podľa platných jednotkových cien v r. 2011, ktoré boli BPMK dodržané. Rozpočty 
čerpania bežných výdavkov za jednotlivé práce neboli zo strany zhotoviteľa prekročené. 

Bližšie informácie o kontrolných zisteniach sú uvedené v Správe o výsledkoch kontrol2, 
ktorá je súčasťou tejto správy3 a prílohu tvoria prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov. 

Podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 sa vykonáva kontrola vybraných 
výnosových a nákladových položiek v BPMK s.r.o. za obdobie rokov 2010 a 2011. Kontrolné 

                                                      

2 § 18 f odsek 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
3 § 18 ods. 4 Štatút mesta Košice 
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zistenia budú predložené na ďalšie rokovanie MZ v Košiciach. Taktiež prebieha kontrola 
finančných operácií a činností Súkromného centra záujmovej činnosti, IČO 35 571 641 
a Školského strediska BUNDUR, IČO 42 244 927 za obdobie roka 2011 a prvý polrok 2012. 

 

B) Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákonov a iných predpisov 

- Poslanecký podnet 

Primátor mesta a poslanecký klub KDH, SMK – MKP obdržali informatívnu správu 
o preverení podaného poslaneckého podnetu vo veci „Žiadosť o kontrolu postupu primátora 
a MMK pri uzatvorení Dodatku č. 2“ AUPARK KOŠICE, spol. s r. o. & Mesto Košice. 
Preverenie bolo vykonané mimo plánu kontrolnej činnosti na I. polroku 2012.  Kontrolné 
zistenia:  

a) Zmluva o nájme č. 2009000600 zo dňa 13. 07. 2009 bola uzatvorená dva týždne po 
účinnosti zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. Týmto bol porušený § 9 a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a § 11 odsek 4 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nakoľko 
MZ neschválilo uznesením nájom ani podmienky nájmu4 a týmto bola porušená 
pôsobnosť mestského zastupiteľstva. 

b) Uznesenie MZ č. 1204 zo dňa 29. 06. 2010 vo veci zámeny pozemkov neuvádza 
osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Všeobecná 
hodnota pozemkov určených na zámenu bola vyššia ako 40 tis. €. Ide o zámennú 
zmluvu č. 2010000740 zo dňa 23. 07. 2010.  

c) Pri kontrole Uznesenia MZ č. 360 zo dňa 18. 06. 2012 bolo zistené, že obsahuje 
nezrovnalosti týkajúce sa stavebných dopravných objektov, ktoré mesto preberá od 
spoločnosti AUPARK Košice. Išlo o rozdiel v hodnote objektov 87 126 €.  Ide o stavbu 
SO 8301. Oddelenie právne a majetkové MMK bolo na toto upozornené a pripravuje 
opravu uznesenia MZ č. 360.  

- Podnety verejnosti 

FO – sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 

FO podala sťažnosť na povereného zamestnanca MMK, ktorý je zodpovedný za 
vybavovanie sťažností z dôvodu porušenia zákona o sťažnostiach tým, že nekonal 
včas a riadne.  
Šetrením vyplynulo, že bol porušený § 11 ods.2 zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
a príslušný referát MMK bol požiadaný o doriešenie danej veci. Sťažnosť bola 
opodstatnená.  

FO – žiadosť o prešetrenie veci prideľovania bezbariérových bytov 

Na ÚHK bola zaslaná žiadosť o prešetrenie vo veci prideľovania bezbariérových 
bytov. Na základe kontrolných zistení bola FO zaslaná písomná odpoveď, že nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov5. Podnet bol 
neopodstatnený. 

 

                                                      
4
 Osobitný zreteľ, výmera atď., 

5
 VZN č. 61 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlá ich prenajímania 
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FO – riešenie podnetu o pridelenie vecného bremena – nájomná zmluva 

Opakovaná žiadosť FO o riešenie prechodu a prejazdu cez pozemok v k. ú. Pereš, 
nakoľko pôvodná žiadosť nebola príslušným oddelením MMK vyriešená. Z oddelenia 
právneho a majetkového bola na ÚHK zaslaná informácia, že sa danou záležitosťou 
zaoberajú a o výsledku bude písomne informovaná FO aj ÚHK. Dňa 30. 07. 2012 
Mesto Košice ako vlastník pozemku parcely KN-C č. 1019/l v k. ú. Pereš dalo súhlas 
Mestskej časti Košice – Pereš k tomu, aby dodatkom k zmluve o nájme nehnuteľnosti 
rozšírili predmet nájmu o plochu vyznačenú pre právo prechodu a prejazdu pre FO.  

FO – podanie proti konaniu BPMK s.r.o. 
Prešetrenie podnetu FO proti BMPK ohľadom dlžnej čiastky za nájom a za 
poskytované služby. Šetrením bolo zistené, že BPMK, príspevková organizácia (ďalej 
len „BPMK, p. o.“) podala na súd v roku 2001 návrh na vydanie platobného rozkazu 
z dôvodu neuhradenia nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu 
za rok 1997. Na základe tohto návrhu Okresný súd Košice I., vydal platobný rozkaz, 
ktorým bola FO uložená povinnosť zaplatiť BPMK, p. o. istinu s príslušenstvom a za 
každý deň omeškania 2,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý začatý 
mesiac omeškania, do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu, prípadne 
v rovnakej lehote 15 dní podať proti platobnému rozkazu odpor na súde. FO 
v stanovenej lehote odpor nepodala, platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť v 
roku.2002. Na základe tohto platobného rozkazu bola FO povinná uhradiť BPMK,  
p. o. dlžnú sumu. BPMK má povinnosť vymáhať celú dlžnú sumu vrátane poplatkov 
z omeškania platby. V roku 2012 FO dodatočne uhradila celú istinu ale za desať 
rokov z tejto sumy v zmysle platobného rozkazu každý mesiac rástol poplatok 
z omeškania, ktorý sa vypočítaval z istiny. Teda napriek tomu, že FO vyplatila istinu, 
je povinná zaplatiť aj celé príslušenstvo k dlhu, ktoré narástlo za desať rokov odo dňa 
určenom v právoplatnom platobnom rozkaze. 

 

 

 V Košiciach 31. 08. 2012 

 
 
 

Ing. Hana Jakubíková v. r  
Hlavný kontrolór mesta Košice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Text správy neprešiel jazykovou úpravou - 


