Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu Mestskej časti Košice – Krásna
za rok 2019
V zmysle § 18 f 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 - Krásna za rok 2019.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice – Krásna za rok
2019 ( ďalej len „ stanovisko“ ) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného
účtu Mestskej časti Košice – Krásna za rok 2019 a na základe finančných a účtovných
výkazov vyhotovených mestskou časťou k 31. 12. 2019.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného
účtu
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného
účtu Mestskej časti Košice – Krásna za rok 2019 ( ďalej len „ návrh záverečného účtu“)
z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný 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, ako aj so „ Zásadami rozpočtového hospodárenia mestskej časti
Košice – Krásna“.
1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým mestskej časti
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t. j. 15. mája 2020.
1.3 Dodržanie povinnosti auditu
Zákonnou povinnosťou podľa ods.4. § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je
overenie účtovnej závierky audítorom a v súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z .z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
záverečný účet obsahuje:
(3) Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného
predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich
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rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami,
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
(4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto
zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo
financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť,
pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.
Predložený návrh záverečného účtu mestskej časti Košice- Krásna za rok
2019 neobsahuje overenie účtovnej závierky audítorom.
Správu nezávislého audítora o audite a individuálnej účtovnej závierky určenej pre Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Krásna za rok 2019 vypracuje nezávislý audítor Ing.
Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, Košice do 15. 7. 2020.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, zhodnotenie programov rozpočtu. Údaje o nákladoch
a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu záverečného účtu,
mestská časť Košice – Krásna v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť a neposkytla
žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú
spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/200442, 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
Mestská časť pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového
roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu.
V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a mestských častí a k rozpočtom
vyšších územných celkov.
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1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie mestskej časti sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený miestnym
zastupiteľstvom (MZ) dňa 19. 3. 2019.
Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 81, dňa 14. 8. 2019, druhá zmena
rozpočtu bola vykonaná uznesením č. 105, dňa 18. 12. 2019.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:
v€
Rozpočet po
Rozpočet
schválených
zmenách
Príjmy celkom

858 283

887 500

798 872

811 339

59 411

76 161

Finančné príjmy

0

0

Výdavky celkom

849 370

773 429

Bežné výdavky

601 515

552 873

Kapitálové výdavky

233 900

206 600

13 955

13 956

0

0

8 913

114 071

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho:

Finančné výdavky
Výdavky RO s práv. subjektivitou

Rozpočet MČ

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti hodnotený v záverečnom účte MČ k 31.
12. 2019 je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov mestskej časti – bežného rozpočtu,
kapitálového rozpočtu a z finančných operácií. Zvláštnosťou sú finančné operácie, ktoré sú
súčasťou schváleného rozpočtu, avšak nie sú súčasťou dosiahnutého výsledku hospodárenia
MČ, z uvedeného dôvodu dosiahnutý výsledok hospodárenia v záverečnom účte za rok 2019
je hodnotený ako:
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a) výsledok rozpočtového hospodárenia,
vypočítaný z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, bez
finančných operácií – s prebytkom + 116 456,69
tento výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje podľa ustanovenia §10 ods. 3,
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
b) výsledok rozpočtového hospodárenia ( celkové plnenie rozpočtu),
vypočítaný z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu
a finančných operácií – prebytkový rozpočet s výsledkom +117 332,58€,
c) výsledok hospodárenia,
vytvorený z rozdielu celkových nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve za
rok 2019 so ziskom v celkovej výške +123 154,36€.
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, stav
finančných operácií
v€
schválený
rozpočet

rok 2019
rozpočet
skutočnosť
po zmenách
k 31. 12. 2019

%

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Bežné výdavky

798 872
601 515

811 339
552 873

814 427,68 100,38%
553 504,94 100,11%

Prebytok hospodárenia z bežného
rozpočtu

197 357

258 466

260 922,74 100,95%

59 411
233 900

76 161
206 600

81 160,92 106,56%
210 795,33 102,03%

-174 479

-130 439

-129 634,41

858 283
835 415

887 500
759 473

895 588,60
764 300,27

22 868

128 027

131 288,33

0
13 955
-13 955

0
13 956
-13 956

0
13 955,75 100,00%
-13 955,75 100,00%

8 913

114 071

117 332,58 102,86%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok +, schodok hospodárenia z kapitálového
rozpočtu
PRÍJMY A VÝDAVKY
ROZPOČTU CELKOM
Príjmy celkom
Výdavky celkom

Prebytok +, schodok hospodárenia z rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Saldo finančných operácií
ROZPOČET CELKOM
( prebytok +, schodok -)

Stanovisko k záverečnému účtu 2019

99,38%

Stránka 4

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy,
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja pozemkov a príjem z transferu MMK.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy.
Mestská časť v roku 2019 plnila rozpočet príjmov nasledovne:
v€
Rozpočet na rok 2019 po
zmenách
Skutočnosť k 31.12.2019
887 500

895 588,60

% plnenia
100,91

1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy ( daňové a nedaňové ) a cudzie príjmy ( granty
a transfery ), ich plnenie v roku 2019 bolo nasledovné:
v€
Rozpočet na rok 2019 po
zmenách
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
811 339

814 427,68

100,38

Daňové príjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 712 932 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 712 932€, čo predstavuje plnenie
na 100,00 %.
Kapitálové príjmy
Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré dokumentuje nasledujúca tabuľka:
Rozpočet na rok 2019 po
Skutočnosť k
zmenách
31.12.2019
% plnenia
59 411
81 160,92
106,56
Z transferov MMK mestská časť dosiahla príjmy vo výške 54 000,- €, z predaja
nehnuteľnosti Kuzmice 8 200,-€, príjem z predaja pozemkov bol vo výške 13 460,92€
a príjem z dobropisov a transferov vo výške 5.500,-€.

Stanovisko k záverečnému účtu 2019

Stránka 5

Granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, zo samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb
a iné dotácie.
V roku 2019 boli mestskej časti poskytnuté granty a transfery, ktoré
v nasledovnej tabuľke:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný úrad Košice
Ministerstvo vnútra
Transfer MMK
MMK, podielové dane,
seniori

Suma v €
18 106
2 183
7 776
64 000

sú uvedené

Účel
Aktivační pracovníci
REGOB
Voľby
Transfer

3 150 Transfer

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Mestská časť v roku 2019 čerpala výdavky nasledovne:
v€
Rozpočet na rok 2019
po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

887 500

895 588,60

% plnenia

100,91

1.2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov:
v€
Rozpočet na rok 2019
po zmenách

811 339

Skutočnosť k 31.12.2019

814 427,68

% plnenia

100,38

Celkovo bolo vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zaznamenané čerpanie na 100,38 %,
na základe čoho je zrejmé, že mestská časť v priebehu kontrolovaného obdobia kontrolovala
v dostatočnej miere čerpanie rozpočtu mestskej časti.
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1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov po zmenách bol vo výške -130 439€.
v€
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

233 900
Položka
713004
714004
716
716
717001
717001
717001
717001
717001
717002
717002

% plnenia

210 795,33
Názov položky

Nákup prevádzkových strojov
Nákup nákladných vozidiel
PD chodníky, oddeľovanie pozemkov
PD Enviroprojekt
Rekonštrukcia cesty a chodníka Vyšný dvor
Výkup pozemkov IBV
Výstavba NN rozvodov, Sv. Gorazda
Projekt ústia TK - siete
Výstavba chodníkov Opátska, Žiacka
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ
Rekonštrukcia a modernizácia
Kapitálové výdavky spolu

99,38
Rozpočet
v€
0
10 000
10 000
60 000
0
17 000
25 000
10 000
35 900
66 000
0
233 900

Skutočnosť
v€
37 485,84
20 481,60
970,00
0
39982,78
67,20
0
6 017,88
42 129,71
39 509,23
24 151,09
210 795,33

1.3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody peňažných
prostriedkov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie
sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky,
vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti.
Výdavkové finančné operácie:
v€
Rozpočet na rok 2019
13 956

Skutočnosť k 31.12.2019
13 955,75

% plnenia
100

Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky istiny úveru
vo výške 13.955,75 €.
1.4. Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov
a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže
byť prebytok alebo schodok rozpočtu, podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytkom rozpočtu je kladný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi
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príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy
a bežné výdavky ( bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový
rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie.
Hospodárenie mestskej časti dokumentuje nasledovná tabuľka:
Rekapitulácia zdrojov a ich použitia
v€
Hospodárenie mestskej časti

Skutočnosť k 31. 12. 2019

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu

814 427,68
553 504,94
260 922,74

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

81 160,92
210 795,33
-129 634,41
131 288,33

ROZPOČET CELKOM
Príjmy celkom
Výdavky celkom

895 588,60
778 256,02

Prebytok hospodárenia z rozpočtu

117 332,58

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Saldo finančných operácií

0
13 955,75
-13 955,75

CELKOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

117 332,58

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu,
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z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto
prebytku vylučujú.
Prebytok rozpočtu mestskej časti zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu,
prípadne ďalších peňažných fondov.
Podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy súčasťou rozpočtu mestskej časti sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú
prevody peňažných prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými operáciami mestskej
časti za rok 2018 je schodok vo výške -17 197,59€.
Ustanovenie § 15 zákona o rozpočtových pravidlách upravuje možnosť vytvárania
mimorozpočtových peňažných fondov, určuje ich zdroje a spôsob použitia prostriedkov
týchto fondov v rámci ich rozpočtu.
Rezervný fond je mimorozpočtový peňažný fond, ktorý v súlade s § 15 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách obec vytvára vo výške určenej miestnym zastupiteľstvom,
najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách.
Vzhľadom na povinnosť vyrovnaného resp. prebytkového rozpočtu v súlade s ustanovením §
10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, t, j, že výdavky bežného rozpočtu musia byť
minimálne kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec použiť zdroje z rezervného fondu
iba na kapitálové výdavky, resp. výdavkové finančné operácie.
Podľa §10 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, ak v priebehu rozpočtového roka
vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce
alebo škôd spôsobených živelnými pohromami, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami
bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť
prostriedky rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov.
Prostriedky peňažných fondov v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. používa obec
prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými
peňažnými fondmi navzájom aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
V zmysle platných „ Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami“ tvorí mestská časť
v zmysle Časti IV., §16 – „Peňažné fondy MČ“ tieto mimorozpočtové peňažné fondy:
- rezervný fond,
- sociálny fond.
Na základe uvedených skutočností je zostatok na účte rezervného fondu za rok 2019
v celkovej výške 70.389,99€.
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Stav peňažných fondov spolu:
v€
Peňažný fond
Rezervný fond

Stav k 1. 1. 2019

Prijaté úroky

Tvorba

Použitie

Stav k 31. 12. 2019

70 338,26

0

134,60

82,87

70 389,99

1 195,24

1 616,72

0,00

1 936,07

875,89

71 533,50

1 616,72

134,60

2 018,94

71 265,88

Sociálny fond

Fondy spolu

z toho:
Rezervný fond k 31.12.2019
Fond rezervný
Počiatočný stav k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Konečný stav k 31.12.2019

Suma v EUR

Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR

70 338,26
0,00
134,60
0,00
0,00
0,00
82,87
70 389,99

1 195,24
1 616,72
0,00
836,07
1 100,00
0,00
0,00
875,89

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na všetkých bankových účtoch a
v pokladni mestská časť vykazuje vo výške 220 754,97 €.
Zostatok pozostáva z:
- zostatok na bežných účtoch mestskej časti vo výške 221 721,84€
- stav hotovosti v pokladni predstavuje sumu 211,10€
- ceniny 0,00€
- prevod peňažných prostriedkov z účtu na účet, nevysporiadaný z roku 2015 ( peniaze
na ceste -1 177,97€).
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2. Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t. j. majetok spolu krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu:
mestská časť v majetkovej evidencii eviduje majetok:
a) dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej
hodnote 7 993 502,94 €,
b) v tom nezaradené investície vedené na účte 042 v hodnote 523 850,27€.

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 v €
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Stav k 1.1.2019 v
EUR
7 782 122,80
7 605 730,63

Stav k 31.12.2019 v
EUR
7 993 502,94
7 707 150,50

990,00
7 604 740,63
0,00
175 725,21

990,00
7 706 160,50
0,00
284 920,52

2 568,18
0,00
0,00
74 156,10
99 000,93
0,00
0,00
666,96

15 397,96
0,00
0,00
44 567,59
220 754,97
0,00
0,00
1 431,92

Stav k 1.1.2019 v
EUR
7 782 122,80
5 064 646,44

Stav k 31.12.2019 v
EUR
7 993 502,94
5 177 675,40

0,00
0,00
5 064 646,44
865 218,47

0,00
0,00
5 177 675,40
742 471,70

911,80
687 100,79
1 195,24
41 132,12
12 131,75
1 975 004,66

1 000,00
828 940,61
875,89
34 401,97
0,00
1 950 609,07
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3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Mestská časť k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky podľa Súvahy a príslušných kníh
evidencie:
v€
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
nájom, leasing
Záväzky spolu k 31.12.2019

4 084,27
9 645,81
7 054,79
1 824,98
0,00
0,00
0,00
4 800,12
6 992,00
34 401,97

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

950,46
9 645,81
7 054,79
1 824,98
0,00
0,00
0,00
4 800,12
6 992,00
31 268,16

3 133,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
3 133,81

Mestská časť eviduje záväzky v celkovej hodnote 34 401,97 €. Najväčší podiel na
celkových záväzkoch majú záväzky voči zamestnancom v celkovej výške 9 645,81€ (
nevyplatená mzda za 12/2019) a nesplatená výška finančného leasingu za osobný automobil
Kia Ceed. Krátkodobé záväzky voči dodávateľom predstavujú účtovnú hodnotu v celkovej
výške 4 084,27€ .

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka
a.s.

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Bianko
zmenka

282 148,3
1

12 131,75

228,93

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

splatnosti

0,00

r. 2019

Rok

Mestská časť Košice – Krásna uzatvorila v roku 2004 Zmluvu o úvere na výstavbu
a dokončenie budovy miestneho úradu a kultúrneho domu. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do 4/2019 k 31. 12. 2019 splatený v plnej výške.
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Stav a vývoj dlhu mestskej časti v porovnaní
Ukazovateľ
1.

Celkový dlh
(§ 17 ods. 7 a 8. zákona č. 583/2004 Z. z.
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania

2.
3.
4.
5.

z toho: mesačné splátky ( po 3029,00 €) spolu za rok
z toho zaplatené úroky z úveru za rok
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok
Ukazovatele dlhu v %:
6. a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
7. b) § 17 ods. 6 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z.
8. Dlh spolu ( FIN 6 - 04)
9. Počet obyvateľov
10. Dlh na 1 obyvateľa v eurách
11. Priemerná úroková miera za rok
12. Poplatky z úveru za rok

k 31.12.2018

k 31. 12. 2019

12 131,75

0,00

36 396,00
3 029,00
869,45
683 538,25

12 131,75
3 029,00
228,93
814 427,68

1,77%
5,32%
12 131,75
5 504
2,20
2,50
186,60

0,00%
1,49%
0,00
5 776
0,00
2,50
0,00

Celkový dlh vykazovaný mestskou časťou k 31. 12. 2019 je nulový, t. j. mestská časť nemá
záväzok vyplývajúci zo zostatku istiny návratného zdroja financovania.
Na základe takto vymedzených zákonných pravidiel mestská časť spĺňa a v minulosti
spĺňala podmienky prijatia návratných zdrojov financovania.

4. Prehľad o poskytnutých zárukách
V návrhu záverečného účtu je uvedené, že mestská časť neprijala žiadne záruky a ručenie
za iné subjekty.

5. Údaje o podnikateľskej činnosti
Návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
činnosti.

6. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2019 zostavený ako programový rozpočet, výdavky rozpočtu mestskej časti boli rozdelené do
príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na projekty. Každý program, ktorý
predstavuje súhrn aktivít má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje
očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje
a hodnotí merateľným ukazovateľom.
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Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia
či neplnenia jednotlivých programov mestskej časti.

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu
d) štátnym fondom
e) rozpočtom iných obcí
f) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho
rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Mestská časť v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2014
o poskytovaní dotácií mestskou časťou:
v€
ROK 2019
KOMPETENCIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Príjemca dotácie
schválená čiastka
1 500
MŠ Žiacka
1 500
Klub šípkarov
2 000
Rím.-kat. cirkev, farnosť Krásna
3 556
FK Krásna
700
Klub poštových holubov
20 000
Kaštieľ Krásna NO
950
Pimpollo OZ
500
Gaštanové krídla
400
ZUŠ Bernolákova
400
INGELAND s. r. o.
400
MARKAP s. r. o.
Spolu
31 406

vyčerpaná čiastka
rozdiel
1 500
0
1 500
0
2 000
0
3 556
0
700
0
20 000
0
950
0
500
0
400
0
400
0
400
0
31 406
0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Rozpočtová organizácia
Ministerstvo vnútra-voľby
ÚPSVaR
Min. vnútra-REGOB
MMK – podielové dane /pes/
MMK – stravovanie seniorov
MMK -bežný transfer
MMK - kapitálový transfer

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-27 776
18 106
2 183
2 047
1 103
10 000
54 000
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-37 776
18 106
2 183
2 047
1 103
10 000
54 000

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Záver
Návrh záverečného účtu mestskej časti Košice – Krásna je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitostí podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený na 15 dní spôsobom obvyklým mestskej časti.
Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2019 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Postup účtovania bol vypracovaný v súlade s metodickým usmernením vydaným MF SR MF
č. 16786/2007-31 k uzatvoreniu účtovníctva za účtovné obdobie r. 2019 pre ROPO a obce,
VÚC a ŠF.
V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzhľadom na
vyššie uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu v Košiciach – Krásnej
uzatvoriť návrh záverečného účtu Mestskej časti Košice – Krásna za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad

Košice – Krásna, 25. 5. 2020

Ing. Gabriela Šimonovičová
kontrolórka Mestskej časti Košice - Krásna

Predkladá: Ing. Gabriela Šimonovičová, kontrolórka mestskej časti
K bodu č.:
Na rokovanie, dňa: 1. 6. 2020
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