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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 8 na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 

 

 

Východiskom pre zaradenie tohto bodu do programu XIV. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice - Sever sú nasledovné dve skutočnosti: 

 

1. Dňa 23.06.2016 nám bolo z Magistrátu mesta Košice doručené oznámenie o pridelení 

finančných prostriedkov v súvislosti s výberom dane za psa (v prílohe), na základe 

čoho navrhujeme v súlade s určeným účelom použiť pridelené finančné prostriedky na 

realizáciu Plochy pre voľný pohyb psov (výbeh pre psov) na ul. Krupinskej. Nakoľko 

ide o realizáciu akcie na pozemku, ktorého MČ Košice - Sever nie je vlastníkom a ani 

ho neužíva podľa osobitných predpisov (nemá k nemu žiaden právny vzťah), jedinou 

možnosťou ako predmetnú akciu realizovať v súlade s platnou legislatívou je využitie 

mechanizmu stanoveného vo Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti       

Košice - Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever 

(ďalej len „VZN“). Keďže v zmysle VZN môže vyčleniť finančné prostriedky v rámci 

rozpočtu MČ Košice - Sever ako výdavky určené na poskytovanie dotácií podľa VZN  

len MZ MČ Košice - Sever, predkladáme návrh zmeny Programového rozpočtu MČ 

Košice - Sever na rok 2016, ktorý z toho vyplýva, na schválenie MZ MČ            

Košice - Sever. 

 

2. Dňa 09.08.2016 a 15.08.2016 nám boli z poisťovne Allianz doručené oznámenia o 

poukázaní poistného plnenia (príjme finančných prostriedkov) v súvislosti s poistnými 

udalosťami na majetku v správe MČ Košice - Sever, ktoré sú v prílohe. Nakoľko z 

Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 150/2016 (bod 2) vyplýva, že starosta MČ 

Košice - Sever môže zmeny rozpočtu MČ Košice - Sever vykonávať len v rámci 

výdavkovej časti, predkladáme návrh zmeny Programového rozpočtu MČ          

Košice - Sever na rok 2016, ktorý sa týka tejto záležitosti, na schválenie MZ MČ 

Košice - Sever, pričom prijaté finančné prostriedky navrhujeme rozpočtovo 

usporiadať (vrátiť) v prospech výdavkovej položky, z ktorej boli na základe 5. 

rozpočtového opatrenia presunuté voľné finančné prostriedky na inú (príslušnú) 

výdavkovú položku za účelom zabezpečenia opráv poškodení, ktoré vznikli v rámci 

predmetných poistných udalostí (porozbíjané sklenené výplne okien na budove 

Detských jaslí na ul. Gerlachovskej). 

 
Spracoval: Ing. Miroslav Hudák, vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy 

Dátum: 15.08.2016 


