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Vážené dámy, vážení páni, 
 
dovoľte, aby som Vám predložil Správu Kontrolnej rady územného spolku SČK Košice - 

mesto  za  predchádzajúce  4 – ročné obdobie . 

Kontrolná rada územného spolku  SČK Košice – mesto sa na svojich zasadnutiach   riadila 

Smernicou o kontrolnej činnosti SČK, vykonávala kontrolu plnenia úloh, hospodárenie 

územného spolku s financiami zo štátneho príspevku, s vlastnými prostriedkami ako aj 

s účelovo viazanými prostriedkami. 

Na svojich zasadnutiach sa  kontrolná rada pravidelne oboznamovala  so Správou o činnosti 

územného spolku SČK Košice - mesto za jednotlivé obdobia, so  zameraním  sa  na kontrolu 

plnenia úloh a uznesení Územného snemu a Územnej rady SČK. Pravidelne sa zaoberala 

čerpaním rozpočtu územného spolku. 

 Za jednotlivé účtovné obdobia rokov 2017 - 2021 preverila hospodárenie územného spolku;  

vedenie hospodársko-finančnej a  účtovnej evidencie; dodržiavanie Smernice o hospodárení 

s finančnými prostriedkami a majetkom SČK a použitím štátneho príspevku,  účelovo 

viazaných prostriedkov; finančných prostriedkov  poskytnutých z rozpočtu KSK  i vlastných 

príjmov.  

Kontrolná rada sa každoročne zúčastňovala na vykonávaní riadnej inventarizácie majetku, 

pohľadávok, záväzkov a vlastného imania územného spolku v zmysle príkazu generálnej 

sekretárky SČK. Inventarizáciou bol pravidelne kontrolovaný stav v účtovníctve s  fyzickým 

stavom majetku a na základe výsledkov bolo vypracované stanovisko. Inventúry pokladní boli 

vykonávané pravidelne v priebehu rokov a to 4-krát ročne v zmysle Zákona o účtovníctve. 

      Okrem kontrol vykonávaných Kontrolnou radou boli na Územnom spolku SČK Košice - 

mesto vykonané ďalšie  kontroly :  

- Košický samosprávny kraj v októbri 2019 – kontrola úrovne poskytovania sociálnych 

služieb v zariadení Domova sociálnych služieb 

- Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2019 – kontrola na posudzovanie 

dodržiavania a monitoringu práv osôb so zdravotným postihnutím 

- Odborom kontroly a auditu SČK v máji 2021 vykonal kontrolu zameranú na dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov SČK pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu SR, vlastných a  iných finančných 

prostriedkov za obdobie rokov 2020 a 01-03/2021. 
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- V  rokoch 2017 - 2020  bol pravidelne vykonávaný audit na základe zmluvy o poskytovaní 

audítorských služieb v súlade s § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka. 

 

 

Uvedenými kontrolami hospodárenia s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, 

s inými , ale aj s vlastnými príjmami nebolo zistené závažné porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

      Kontroly vykonané Kontrolnou radou za sledované obdobie boli zamerané na  

dodržiavanie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania verejných a vlastných 

finančných prostriedkov. Bolo konštatované, že tieto porušené neboli a sú v súlade so  

Zásadami hospodárenia . 

 

Ďakujem za pozornosť. 

                                                                             
  
 
Miroslav Ogurčák 
Predseda KR ÚzS SČK Košice-mesto 
 
 
 
 
V Košiciach 08.12.2021 


