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Miestny úrad mestskej časti Košice- Lorinčík
SPRÁVA
o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
V zmysle § 18 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov , podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania MZ MČ
Košice – Lorinčík .

V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

1. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu k 30.9. 2016

Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov k 30.9. 2016 predstavuje čiastku 74 737,15 € čo je 81,15 %
z ročného schváleného rozpočtu.
Výdavková časť bežného rozpočtu k 30.9. 2016 predstavuje sumu 61 350,02 €, čo predstavuje
69,32 % z plánovaného rozpočtu.
Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a čerpanými výdavkami je 30 748,05 €.
Zostávajúci prebytok rozpočtu bude použitý na úhradu výdavkov v ďalšom období roku 2016, resp.
bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu je rovnomerné na 81,15%
Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 75,01%.
Na 101,60 % sú plnené granty a transfery, z nedaňových príjmov je najvyššie plnenie za príjmy
z prenajatých budov(objekt KD) 253,33%, za administratívne a správne poplatky 83,93 % a za príjmy
z refundácie 95,22 %.
Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 69,32 %. Vyššie čerpanie je za rutinnú a štandardnú
údržbu 96,92%, nakladanie s odpadmi 98,54%. Vyššie čerpanie je za energie, vodu, komunikácie
86,71% ,materiál 97,28%, členské-ZMOS, RVC, ZHK 99,02% (217,84%), kultúrne a športové služby
94,98%. Za voľby a referendum bolo čerpanie 104,95%. Tieto prostriedky boli vrátené MČ zo štátneho
rozpočtu.
Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.
Kapitálový príjem časti kapitálového rozpočtu k 30.9.2016 nebol z transféru mesta poskytnutý, bude
až po úhrade dodávateľských faktúr.
Kapitálové výdavky k 30.9. 2016 boli hradené vo výške 3 890,00 € na rekonštrukciu multifunkčného
ihriska (budú vrátené do rozpočtu po poskytnutí transferu od MMK vo výške 5 000,00€ na šport po
úhrade dodávateľských faktúr).
Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovni nevyhnutných potrieb a reálnych možností MČ.

2. II. zmena rozpočtu k 30.9.2016

II. zmena rozpočtu bola vykonaná na základe „Rozpočtového opatrenia starostu č.2/2016.“
Realizovala sa presunom prostriedkov v rámci bežných výdavkov, presunov v rámci preplatených
transferov od MMK. Išlo hlavne o: energie, vodu (z 10 300,00 € na 9 648,00 €), materiál (z 3 725,00 €
na 5 244,00 €), rutinná a štandardná údržba (z 2070,00 € na 2 120,00 €), služby ( z 6002,00 € na
6 402,00 €), verejné osvetlenie (z 3662,39 € na 3 068,79 €), cintorínske a iné služby (z 590,00 € na
110,00 €), cestná doprava (z 3900,00 € na 1 400,00 €), kultúrne a športové služby (z 1 683,00 € na
3 183,00 €).
Tieto úpravy rozpočtu boli nutné z hľadiska vyrovnanosti rozpočtu i z hľadiska reálnych potrieb MČ.
Súhlasím s navrhovanými zmenami rozpočtu a navrhujem ich prerokovať na MZ dňa 13.12.2016

3. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií MÚ

Podľa § 29 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, bola dňa 30.11.2016 o 1344 hod. vykonaná
náhla inventarizácia pokladničnej hotovosti v pokladni MÚ.
Fyzickou inventúrou bol zistený stav peňažnej hotovosti 1 019,86 €, ktorý súhlasil s účtovným stavom
v pokladničnom denníku.
Príjmových pokladničných operácií bolo k 30.11.2016 = 20 v celkovej sume 1 258,50 € ( väčšinou za
správne a cintorínske poplatky, prenájom kultúrneho domu, dotácia pokladne, príjem za zájazd do
Viedne).
Výdavkových pokladničných operácií bolo k 30.11.2016 = 14 v celkovej sume 564,56 € (poštovné,
materiál(stĺpiky na tabule), mzdy, stravné lístky, drobné nákupy...)

Pokladničné operácie sú vedené prehľadne, PPD a VPD obsahujú predpísané náležitosti.
Za správnosť pokladničných operácií zodpovedá p. Darina Terifajová, pokladnička a účtovníčka MÚ.
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