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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 9 na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 

 

Bežné príjmy 

 

Daňové príjmy 

Daň z príjmov a kapitálového majetku 

- Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu – zvýšenie rozpočtu o 12 500 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. V rámci vyššie uvedenej položky boli                                        

pre MČ Košice – Sever schválené finančné prostriedky vo výške 737 972 €.                                                   

 

Granty a transfery 

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu  

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 199 104 € 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever dňa 15.12.2021 

zálohovú platbu vo výške 199 104 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby. Nakoľko bola 

zálohová platba poskytnutá v roku 2021 a výdavky budú čerpané v roku 2022 musí byť 

vykázaná na položke „Prostriedky z predchádzajúcich rokov“. 

- prenesený výkon štátnej správy - Register adries – zvýšenie rozpočtu o 656 € 

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov 1 293 € na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku registra adries.  

 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)  

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 12 300 € 

- činnosť ZOS – zníženie rozpočtu o 5 500 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pre opatrovateľskú službu boli schválené účelové 

finančné prostriedky vo výške 738 000 € a  zariadenie opatrovateľskej služby                                        

vo výške 77 000 €.   

- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 818 – zvýšenie rozpočtu                     

o 198 000 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach potvrdilo dňa 16.12.2021 uznesenie mestského 

zastupiteľstva č. 818 zo dňa 30.09.2021 k materiálu „Informácia o priebežných výdavkoch                      

na COVID-19 za obdobie 2020, 01-07/2021“, ktorého výkon bol pozastavený v dôsledku                    

jeho nepodpísania primátorom mesta Košice. V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov vo výške 1 422 930 € za testovanie 

obyvateľov (celoštátny skríning) od 18.01.2021 do 31.05.2021, kedy sa vykonalo                         
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a voči Okresnému úradu Košice vyúčtovalo 567 187 testov podľa počtu vykonaných testov 

jednotlivými subjektmi: 

pre mesto Košice, mestské podniky a organizácie, základné školy, mestské časti/samostatne, 

vo výške 5 € za každý vykonaný test.  

 

Kapitálové príjmy 

 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)  

- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS – zvýšenie rozpočtu                                        

o 17 000 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pre opatrovateľskú službu boli schválené účelové 

finančné prostriedky vo výške 17 000 € na vytvorenie technického a priestorového zázemia 

pre OS.   

 

Finančné operácie príjmové 

 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zvýšenie rozpočtu o 232 228 € (33 124 € + 199 104 €) 

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever                    

dňa 23.12.2021 dotáciu v celkovej výške 33 124 € na odmeny pre zamestnancov 

zariadenia opatrovateľskej služby (4 732 €) a zamestnancov opatrovateľskej služby 

(28 392 €) za obdobie druhej vlny pandémie. Odmeny museli byť vyplatené                           

v januári 2022, t. j. vo výplate za mesiac december 2021. 

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever                    

dňa 15.12.2021 zálohovú platbu vo výške 199 104 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na mzdové výdavky pre zamestnancov 

opatrovateľskej služby. Nakoľko bola zálohová platba poskytnutá v roku 2021 

a výdavky budú čerpané v roku 2022 musí byť vykázaná na položke „Prostriedky 

z predchádzajúcich rokov“. 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 

- z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 78 000 € 

V schválenom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2022 sú použité prostriedky rezervného 

fondu na úhradu bežných výdavkov. Zvýšením rozpočtu na položke „Výnos dane z príjmov 

pre územnú samosprávu“ mestská časť navrhuje znížiť prevod prostriedkov z rezervného 

fondu o 10 000 € a zvýšením rozpočtu na položke „Uznesenie Mestského zastupiteľstva                   

v Košiciach č. 818“ znížiť prevod prostriedkov z rezervného fondu o 68 000 €. 

 

Bežné výdavky 

 

Program 1: Služby občanom 

Trhoviská Mier a Merkúr 

Trhovisko Merkúr 

- Obnova trhovísk – zvýšenie rozpočtu o 1 000 € 

Preprava trhových stolov. 

 

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 486 € 

- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 170 € 

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov 1 293 € na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku registra adries.  
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Program 2: Odpadové hospodárstvo 

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 12 000 € 

Obnova konštrukcií kontajnerovísk na území mestskej časti.  

 

Program 3: Komunikácie 

Údržba miestnych komunikácií 

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo 

vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 20 000 € 

Tvárnice na parkovanie a revitalizácia poškodenej zelene na Kustrovej, Hlinkovej 

a Vodárenskej ulici. 

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – 

zvýšenie rozpočtu o 60 000 € 

Oprava chodníkov a parkovacích miest. 

 

Program 5: Prostredie pre život 

Ochrana životného prostredia 

- Plocha pre voľný pohyb psov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 € 

Nákup nádob a sáčkov na psie exkrementy. 

 

Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 

- Prechodové chodníky a schodiská Podhradová – zvýšenie rozpočtu o 5 000 € 

Projekt na obnovu schodov v lokalite Podhradová. 

- Detské jasle Gerlachovská – zvýšenie rozpočtu o 241 € 

MČ Košice – Sever predala mestu Košice nehnuteľnosti (stavbu a pozemky) Detské jasle              

na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021001503                      

zo dňa 08.07.2021. Odovzdanie a prevzatie majetku do vlastníctva mesta Košice                           

sa uskutočnilo dňa 02.11.2021 na základe povolenia vkladu kúpnej zmluvy. Nakoľko                   

ešte nedošlo k zmene odberateľa elektriny a vody, dodávatelia Východoslovenská energetika, 

a. s. Košice a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice naďalej vystavujú 

faktúry MČ Košice – Sever.  

 

Program 6: Sociálne služby 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 925 €  

(3 150 € - 4 075 €) 

- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 324 € 

(1 101 € - 1 425 €) 

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 481 € 

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever                      

dňa 23.12.2021 dotáciu na odmeny pre zamestnancov zariadenia opatrovateľskej 

služby (4 732 €) za obdobie druhej vlny pandémie. Skutočné čerpanie na mzdy bolo 

3 150 € a poistné 1 101 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 481 €                          

boli dňa 25.01.2022 vrátené na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 

Programový rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pre zariadenie opatrovateľskej 

služby boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 77 000 €, pričom                               

v schválenom rozpočte MČ Košice – Sever je 82 500 € (rozdiel - 5 500 €).   

 

 

 

 



4/4 

Opatrovateľská služba 

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 33 300 € 

      (21 000 € + 12 300 €) 

- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 6 908 € 

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 484 € 

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever                    

dňa 23.12.2021 dotáciu na odmeny pre zamestnancov opatrovateľskej služby                 

(28 392 €) za obdobie druhej vlny pandémie. Skutočné čerpanie na mzdy bolo                

21 000 € a poistné 6 908 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 484 €                     

boli dňa 25.01.2022 vrátené na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 

Programový rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pre opatrovateľskú službu                      

boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 738 000 €, pričom                               

v schválenom rozpočte MČ Košice – Sever je 725 700 € (rozdiel + 12 300 €).   

 

Program 7: Podporná činnosť 

Podporná činnosť – správa obce 

- Nájomné za prenájom – zvýšenie rozpočtu o 2 259 € 

Nájom časti nádvoria pred budovou Ekran (188,25 €/mesiac).  

- Dotácie v zmysle VZN – zvýšenie rozpočtu o 5 000 € 

- Kancelária prvého kontaktu – zvýšenie rozpočtu o 17 000 € 

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €  

Nákup multifunkčného kopírovacieho zariadenia do kancelárie prvého kontaktu. 

 

Kapitálové výdavky 

 

Program 6: Sociálne služby 

Opatrovateľská služba 

- Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS – zvýšenie výdavkov                        

o 17 000 €   

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pre opatrovateľskú službu boli schválené účelové 

finančné prostriedky vo výške 17 000 € na vytvorenie technického a priestorového zázemia 

pre OS.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali:  

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy 

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti 

Dátum: 16.02.2022  


