
Mestská časť Košice - Sever 

Dodatok č. 1 

K Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sever 

schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 

30.09.2009, ako vyplýva zo zmien vykonaných uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice - Sever  č. 89/2012 zo dňa30.05.2012.  

I. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever schvaľuje zmeny a doplnky Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sever schválených 

uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 30.09.2009, ako 

vyplýva zo zmien vykonaných uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice -

Sever  č. 89/2012 zo dňa 30.05.2012 takto:  

1. § 23 ods. 2 znie:  

„(2) Štatutárny zástupca podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnený na vykonávanie zmien 

rozpočtu formou rozpočtových opatrení v tomto rozsahu: 

a) aktualizovať rozpočet o granty a transfery z rozpočtu mesta Košice, zo štátneho 

rozpočtu SR a z fondov EÚ,  

b) aktualizovať rozpočet o finančné prostriedky poskytnuté formou darov a sponzorských 

príspevkov, 

c) vykonať nevyhnutné úpravy (presuny rozpočtových prostriedkov) v rámci celkových 

výdavkov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu do ... % rozpočtu 

príslušného programu a v rámci celkových príjmov schválených miestnym 

zastupiteľstvom v rozsahu do ...  % rozpočtu príslušnej kategórie príjmov podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie bez zmeny príjmov a výdajov v rozpočte.“ 

2. § 23 ods. 4 znie:  

„(4) Štatutárny zástupca predkladá na riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva písomnú 

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu (rozpočtových opatreniach) vrátane ich 

odôvodnenia.“ 

II. 
§ 34 Spoločné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 8 v znení: 

„(8) Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice -

Sever schválený  uznesením č. ....... zo dňa 10.02.2016 nadobúda účinnosť 1. marca 2016. 

V Košiciach dňa .......                                                                                    Marián Gaj 

                                                                                                                  starosta mestskej časti  
            

  


