
MESTO KOŠICE 

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

TRIEDA SNP 48/A, 040 11  KOŠICE 

         V Košiciach, 29. 01. 2018 

 

 

S P R Á V A  

o  kon t ro ln ej  č in n o st i  h la v né h o  kon t ro ló ra  m e s t a  K o š i c e  za  ro k  2 0 17  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „HKMK“)  

za rok 2017 je predložená Mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK“) vychádzal pri plnení svojich 

úloh z plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené nasledovnými uzneseniami Mestského  

zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „MZ v Košiciach“): 

 Uznesenie MZ v Košiciach č. 575, zo dňa 12. 12. 2016 – Plán kontrolnej činnosti ÚHK  

na I. polrok 2017, 

 

 Uznesenie MZ v Košiciach č. 803, zo dňa 19. 06. 2017 - Plán kontrolnej činnosti ÚHK  

na II. polrok 2017. 

 

 

I. Kontrolná činnosť ÚHK v roku 2017 

 Kontrolná činnosť ÚHK bola v roku 2017 zameraná najmä na: 

 hospodárenie s majetkom mesta Košice, hospodárenie vybraných mestských podnikov 

a organizácií, 

 hospodárnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov, vybraných položiek 

príjmov a výdavkov, 

 hospodárenie pri poskytovaní finančných prostriedkov na opatrovateľské a prepravné 

služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

 dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 132 

o miestnych daniach – dane za predajné automaty, 

 kontrolu VZN prijatých vo volebnom období 1991 - 1994 a 1994 - 1998, 

 kontrolu dodržiavania § 7 – 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v oblasti nakladania 

s prebytočným nehnuteľným majetkom mesta, 

 plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia, 

odstránenia príčin ich vzniku a plnenie navrhnutých odporúčaní, 

 dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov mesta, 

 kontroly na základe prijatých podnetov od občanov mesta , podnetov a dopytov poslancov 

Mestského zastupiteľstva a kontroly vykonané na základe vlastného podnetu hlavného 

kontrolóra. 
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 V roku 2017 ÚHK vykonal celkom 40 kontrol, v rámci ktorých kontroloval tieto subjekty: 

 Mesto Košice, Magistrát mesta Košice (ďalej len „MMK“),  

 Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - Mestská časť Juh Smetanova 4, Mestská časť 

Sever Festivalové námestie 2, 

 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb - HOMO HOMINI n. o. Karadžičova 37 

Bratislava, Opatrovateľská služba Cesta nádeje Mlynská 23 Košice, Seniorka n. o. 

Hviezdoslavova 7 Košice, 

 Obchodné spoločnosti – Bytový podnik mesta Košice s. r. o.,  

 Zariadenia bez právnej subjektivity – Materská škola (ďalej len „MŠ“) Družicová 5, 

 Rozpočtové organizácie a školské zariadenia – Základná škola (ďalej len „ZŠ“) Fábryho 44, 

ZŠ Slobody 1, ZŠ Považská 12, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 

č. 1, ZŠ Ľudovíta Fullu Maurerova 21, ZŠ Bernolákova 16, ZŠ Družicová 4, ZŠ Janigova 2,  

ZŠ Postupimská 37, ZŠ a Školská Jedáleň Trebišovská 10, MŠ Trebišovská 11,  

ZŠ Užhorodská 39, Základná umelecká škola Irkutská 1, MŠ Turgenevova 7, ZŠ Ľ. 

Podjavorinskej 1, ZŠ Mládežnícka 3, ZŠ Tomášikova 31, MŠ Palárikova 22, MŠ Zuzkin 

park 2, Základná umelecká škola Jantárová 6, ZŠ Belehradská 21, Jazyková škola 

Užhorodská 8, ZŠ Hroncova 23, Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 4, 

Centrum voľného času Orgovánová 5, Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 

 Príspevkové organizácie: Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2. 

 Prehľad predložených materiálov z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017  

je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

           Tab. 1 

Zasadnutia  

MZ v Košiciach 
Názov materiálu 

Číslo 

uznesenia 

XIV. zasadnutie, 

dňa 27. 02. 2017 

 Správa o kontrolnej činnosti HKMK za rok 2016 

 Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od XIII. riadneho 

zasadnutia MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 

z kontrol: 

- Magistrát mesta Košice, 

- Správa mestskej zelene v Košiciach, 

- Mestské lesy Košice a. s., 

- Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., 

- Základná škola Tomášikova 31, 
- Základná škola Park Angelinum 8, 

- Creative Industry Košice, n. o.  

 

 č. 666 

XV. zasadnutie, 

dňa 24. 04. 2017 

 Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od XIV. 

zasadnutia MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 

z kontrol: 

- Základná škola Fábryho 44, 

- Základná škola Slobody 1, 

- Centrum voľného času Orgovánová 5, 

- Základná škola Považská 12, 

- Základná škola Kežmarská 30, 

- Základná škola Mateja Lechkého Ulica Jána  

Pavla II. 1. 
 

 č. 738  
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XVI. zasadnutie, 

dňa 19. 06. 2017 

 Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od XV. zasadnutia 
MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol: 

- Mestská časť Sever Festivalové námestie 2, 

- Mestská časť Juh Smetanova 4, 

- Základná škola Trebišovská 10, 

- Školská jedáleň Trebišovská 10, 

- Materská škola Trebišovská 11, 

- Dodržiavanie VZN č. 70 o dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

 Stanovisko HKMK k Záverečnému účtu mesta Košice za 

rok 2016 

 Plán kontrolnej činnosti ÚHK mesta Košice na  
II. polrok 2017 

 č. 803 

XVII. zasadnutie, 

dňa 18. 09. 2017 

 Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od XVI. 

zasadnutia MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 

z kontrol: 

- Cesta nádeje Mlynská 23, 

- HOMO HOMINI Karadžičova 37 Bratislava, 

- Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 

- Základná škola Družicová 5, 

- Základná umelecká škola Irkutská 1, 

- Materská škola Turgenevova 7, 
- Základná škola Janigova 2, 

- Základná škola Užhorodská 39, 

- Základná škola Postupimská 37, 

- Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2, 

- Materská škola Družicová 5, 

- Základná škola Bernolákova 16, 

- Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 

- Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21, 

- Kontrola dodržiavania VZN č. 132 o miestnych daniach - 

dane za predajné automaty. 

 

 č. 875 

   

XVIII. zasadnutie, 

dňa 11. 12. 2017 

 Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od XVII. 

zasadnutia MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 

z kontrol: 

- Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A, 

- Základná škola Mládežnícka 3, 

- Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 4, 

- Základná škola Tomášikova 31, 

- Materská škola Palárikova 22, 
- Materská škola Zuzkin park 2, 

- Základná umelecká škola Jantárová 6. 

 Stanovisko HKMK k návrhu programového rozpočtu 

mesta Košice na roky 2018 - 2020, 

 Plán kontrolnej činnosti ÚHK mesta Košice na  

I. polrok 2018. 

 č. 971 

  

 Správy o činnosti a správy o výsledkoch kontrol sú zverejnené na stránke mesta 

www.kosice.sk v sekcii Útvar hlavného kontrolóra. 

 

http://www.kosice.sk/
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 Prehľad vykonaných kontrol ÚHK podľa štruktúry subjektov v priebehu roka 2017: 

         Tab. 2 

Štruktúra subjektov 
Plán kontrol - rok 

2017

Skutočnosť - rok 

2017

Plnenie plánu - rok 

2017

Podľa 

štruktúry

Mesto Košice a MMK 4 4 100% 10%

Príspevkové organizácie 1 1 100% 3%

RO, školy a školské 

zariadenia 25 29 116% 73%

Školy a školské 

zariadenia bez právnej 

subjektivity 1 1 100% 3%

Verejní poskytovatelia 2 2 100% 5%

Neverejní poskytovatelia 3 3 100% 8%

Celkom 36 40 111% 100%

 

 Prehľad oblastí s najčastejšími nedostatkami zistenými jednotlivými kontrolami: 

 inventarizácia majetku, 

 sociálny fond, 

 slobodný prístup k informáciám (povinné zverejňovanie informácií), 

 nevykonávanie základnej finančnej kontroly, 

 porušovanie zákonníka práce, 

 porušovanie zákona o cestovných náhradách, 

 denný limit zostatkov finančných prostriedkov v hotovosti, 

 porušenie pravidiel prenajímania školského majetku, 

 porušovanie zákona o verejnom obstarávaní, 

 porušovanie povinností pri správe majetku mesta, 

 porušovanie zákona o účtovníctve.  

            
 Kontrolované subjekty prijali na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v priebehu 

roku 2017 celkom 121 opatrení. 

 

 V súvislosti s vykonanými kontrolami hlavný kontrolór navrhol orgánom mesta  

19 odporúčaní, napr.: 

 

- v rámci rozpočtu mesta prijať systémové opatrenia na zlepšenie technického stavu objektov 

škôl a školských zariadení (zariadenia osobnej hygieny, systematická a komplexná výmena 

okien, opravy telocviční), 

- v súvislosti so zvyšovaním poplatkov v bankách prijať opatrenia k zvýšeniu hospodárnosti 

pri vynakladaní finančných prostriedkov na tieto poplatky (zvlášť poplatky za vedenie 

účtov, poplatky za vklady rodičov atď.), 

- vypracovať novú koncepciu rozvoja školstva v meste Košice do roku 2020 (2025) a nové 

pravidlá pre hospodárenie škôl a školských zariadení, 

- v záujme hospodárnejšieho a efektívnejšieho vynakladania kapitálových výdavkov zaviesť 

centralizované obstarávanie vybraného hnuteľného majetku pre mestské organizácie  

(napr. gastrotechnika, stroje a zariadenia), 

- v rámci realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Košice na roky 2016 – 

2020 (2025) realizovať zmenu technickej základne služby S-fón z analógovej na digitálnu 

a realizovať rozšírenie kapacít Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici 
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formou rekonštrukcie pavilónu C, rozšíriť služby poskytované mestskými časťami v rámci 

starostlivosti o seniorov, 

- aktualizovať pravidlá pre programové rozpočtovanie, 

- vykonávať Mestskou políciou pravidelné kontroly zamerané na nepovolené umiestňovanie 

prenosných reklamných stojanov (predovšetkým v centrálnej mestskej zóne) a nepovolené 

umiestňovanie reklamných stavieb, 

- v súvislosti s pokračujúcou elektronizáciou služieb mesta pripraviť projekt mestského 

informačného systému (MISKE), pristúpiť k zmenám v informačných systémoch mesta  

a prepojiť existujúce informačné systémy mesta a mestských častí s cieľom vytvoriť 

mestský informačný systém (prepojenie informačných systémov Noris a GISPLAN, 

rozšírenie funkcionalít o inžinierske siete, územné plány, majetok mesta, prepojenie 

s mestskými časťami atď.), 

- upraviť výšku správcovského poplatku, ktorý je dohodnutý medzi mestom a  Bytovým 

podnikom mesta Košice, s. r. o. (ďalej len „BPMK“) za správu mestských bytov tak, aby 

zohľadňoval výšku oprávnených nákladov BPMK. 

 

II. Podnety, podania, petície a oznámenia protispoločenskej činnosti 

A) Podnety poslancov 

 Hlavný kontrolór prijal tieto podnety a dopyty od poslancov MZ v Košiciach:  

1. Podnet týkajúci sa neoprávneného umiestňovania prenosných informačných a propagačných 

reklamných zariadení typu A. 

2. Podnet týkajúci sa preverenia skutočností ohľadom obstarávania služieb mestom Košice  

od spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.  

3. Podnet vo veci vykonania kontroly vyfakturovaných cien za práce pri rekonštrukcii Ázijskej 

triedy.  

 

B) Podnety verejnosti 

 Hlavný kontrolór počas roka prijal a riešil viac ako 15 podnetov verejnosti, a to od 

obyvateľov a právnických osôb a zároveň riešil i vlastné podnety: 

1. Podnet od občana, v ktorom upozorňuje na zimné čistenie chodníkov ťažkým 

mechanizmom na ulici Slobody, Popradská, Aničkin park, Zuzkin park za obchodným 

domom FRESH Luník II. a podnet na riešenie križovatky Hlinkova – Magnezitárska.  

2. Podnet od občana ohľadom zimnej údržby vykonávanej spoločnosťou KOSIT a. s. 

3. Vlastný podnet HKMK na vykonanie kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva na Mlynskej ulici   

a kontroly reklamných stavieb na území mesta.  

4. Podnet od občana mesta Košice na prešetrenie vyúčtovania služieb za užívanie bytov 

v obytnom dome na ulici Na Demetri za rok 2016.  
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5. Anonymné podnety týkajúce sa podozrivej nočnej činnosti – vykrádanie lesa v lokalitách 

Zlatník, Hrašovík – Rozhanovce a Myslava a podnet týkajúci sa dodržiavania pracovného 

času. 

6. Podnet od občana mesta Košice vo veci stavebných úprav na miestnej komunikácii 

a chodníku na Čiernomorskej ulici v Mestskej časti Košice – Nad Jazerom. Občan nebol 

spokojný s vysvetlením Mestskej časti Košice – Nad Jazerom a opakovane žiadal vykonať 

kontrolu projektu, realizácie a fakturácie stavebných prác. 

 

7. Podnety týkajúce sa činnosti stavebného úradu a dodržiavania územných plánov zón. 

 

 Priebeh a šetrenie podnetov poslancov, podnetov verejnosti aj vlastných podnetov HKMK 

je uvedené v Správach o činnosti hlavného kontrolóra, ktoré boli predkladané na rokovania  

MZ v Košiciach
1
. Správy sú verejne prístupné na webovej stránke mesta – www.kosice.sk.  

 

V kontrolovanom období nebolo evidované oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich 

tomu, že by bol spáchaný trestný čin a ani žiadne oznámenie protispoločenskej činnosti. 

 

III. Iná činnosť hlavného kontrolóra mesta Košice 

 vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2016, 

 vypracovanie Správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu uplynulého roka, 

 spracovanie pripomienok a odporúčaní k návrhu rekodifikovaného Štatútu mesta Košice, 

 vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 

2016,  

 vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta 

Košice na roky 2018 – 2020, 

 účasť na odborných konferenciách pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej 

samosprávy, 

 spracovanie a pripomienkovanie návrhov zmien zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení 

pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, 

 účasť na pracovnom stretnutí hlavných kontrolórov a kontrolórov ÚHK miest a obcí, 

 organizovanie pracovných stretnutí s kontrolórmi mestských častí, 

 vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Košice na II. polrok 2017,  

 vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Košice na I. polrok 2018, 

 odborné konzultácie a pracovné stretnutia so zástupcami mestských organizácií a odborných 

útvarov mesta, 

 účasť na rokovaniach komisií MZ v Košiciach. 

 

 

 

         Ing. Pavol Gallo 

        hlavný kontrolór mesta Košice 

 

- Text správy neprešiel jazykovou úpravou - 

                                            

1 § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  

http://www.kosice.sk/

