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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 7 na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č.  51 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever; 

návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 

 

 

Východiskom pre zaradenie tohto bodu do programu XIII. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice - Sever je Informácia kontrolóra MČ Košice - Sever zo dňa 

24.02.2016, ktorou prednostovi MÚ MČ Košice - Sever oznámil závery preventívnej kontroly 

vykonanej v oblasti zabezpečovania opráv a údržby detských ihrísk a chodníkov (na území 

MČ Košice - Sever) formou uzatvárania zmlúv o spolupráci a finančnej spoluúčasti. Tento 

spôsob financovania bol v tejto oblasti dlhodobo používaný a je bežnou aplikačnou praxou 

pre predmetnú realizáciu opráv a údržby detských ihrísk a chodníkov.  

 

Nakoľko v cit. informácii kontrolór MČ Košice - Sever konštatuje v uvedenej oblasti 

porušenie platného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v tom, že         

MČ Košice - Sever uhrádzala zo svojho rozpočtu výdavky spojené s údržbou a 

zhodnocovaním majetku (na rekonštrukciu detských ihrísk a opravu chodníka), ktorého nie je 

vlastníkom a ani ho neužíva podľa osobitných predpisov (nemá k nemu žiaden právny vzťah, 

napr. na základe zmluvy o zverení majetku do správy, nájomnej zmluvy alebo zmluvy o 

výpožičke), bolo potrebné zamedziť ďalšiemu nesprávnemu postupu v tejto oblasti a nájsť 

riešenie ako predmetnú záležitosť uskutočňovať v súlade s platnou legislatívou, keďže 

kontrolór MČ Košice - Sever na to (vo všeobecnosti) upozornil aj vo svojom stanovisku k 

návrhu rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2016. 

 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever      

č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever (ďalej len „návrh 

nariadenia“) je riešením v danej oblasti – umožňuje bezproblémovo realizovať príslušné akcie 

v tejto oblasti, a to plne v súlade s platnou legislatívou. Svojim obsahom zodpovedá deľbe 

kompetencií medzi orgánmi MČ Košice - Sever tak, ako deľbu kompetencií medzi orgánmi 

obce predpokladajú príslušné zákony – podľa § 4 návrhu nariadenia MZ MČ Košice - Sever  

v rámci schvaľovania rozpočtu MČ Košice - Sever na príslušný kalendárny rok alebo jeho 

zmien v priebehu rozpočtového roka vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť 

rozpočtovaných výdavkov určených na poskytovanie dotácií podľa tohto VZN, a to vždy na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia finančných prostriedkov; následne starosta        
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MČ Košice - Sever vôľu MZ MČ Košice - Sever v takto vymedzenom rozsahu vykoná – 

zabezpečí realizáciu stanovenej akcie postupom podľa §§ 5 a 6 návrhu nariadenia. 

 

Návrh nariadenia bol v zmysle platného zákona o obecnom zriadení zverejnený na 

verejné pripomienkovanie. V určenej lehote (v súlade s cit. zákonom) neboli verejnosťou 

(fyzickými osobami a právnickými osobami) k návrhu nariadenia uplatnené žiadne 

pripomienky. 

 

V súvislosti s návrhom nariadenia predkladáme zároveň návrh zmeny Programového 

rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2016 (návrh uznesenia č. 2), ktorý z toho vyplýva a 

svojim obsahom adekvátne napĺňa toto VZN.  

 

V záujme zabezpečenia jednoznačnej interpretácie a zamedzenia rôznych výkladov 

v tejto veci navrhujeme zároveň v nadväznosti na uvedený návrh zmeny Programového 

rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2016 zmeniť Uznesenie MZ MČ Košice - Sever č. 

150/2016 v bode 2 (návrh uznesenia č. 3). 


