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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 10 na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2017 

 

 

Východiskom pre zaradenie tohto bodu do programu XXI. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever je skutočnosť, že dňa 31.08.2017, 25.09.2017 a 27.09.2017 

nám boli zo zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera a Union) doručené oznámenia o výsledku 

ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2016 (v prílohe), z 

ktorých vyplýva preplatok (príjem finančných prostriedkov) pre MČ Košice – Sever v 

celkovej sume 13 506 € (zaokrúhlene na celé eurá). 

 

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 2017, ktorý sa týka uvedenej záležitosti, na schválenie MZ MČ Košice – Sever, pričom 

prijaté finančné prostriedky navrhujeme rozpočtovo usporiadať navýšením nasledovných 

výdavkových položiek: 

  

1. „1 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania“ - Program 7 o sumu 115 € 

„5 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania“ - Program 6 (ZOS) o sumu 396 € 

„1 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania“ - Program 6 (OS) o sumu 2 769 € 

 

- z dôvodu, že podľa príslušnej legislatívy je zamestnávateľ (MČ Košice – Sever) 

povinný preplatok, ktorý prislúcha poistnému, ktoré odviedol za zamestnanca (zrazil ako 

poistné platené zamestnancom), zamestnancovi vrátiť (vyplatiť), a to pri zúčtovaní najbližšej 

mzdy; preplatok, ktorý prislúcha poistnému, ktoré zamestnávateľ (MČ Košice – Sever) 

odviedol za zamestnancov (zrazil ako poistné platené zamestnancami), a ktorý je v zmysle 

uvedenej legislatívnej povinnosti zamestnancom povinný za rok 2016 vrátiť, predstavuje 

súčet uvedených súm, čiže spolu 3 280 €; preplatok vo zvyšnej časti (10 226 €) sa viaže k 

poistnému odvedenému za zamestnávateľa (MČ Košice – Sever), a je teda voľne k dispozícii 

MČ Košice – Sever; 

 

 

2. „16 – Stravovanie“ - Program 6 (ZOS) o sumu 850 € 

 

- z dôvodu, že MČ Košice – Sever odstúpila k 18.08.2017 od Zmluvy o poskytovaní 

stravovacích služieb č. 19/2015 (v prílohe), na základe ktorej bolo zabezpečené stravovanie 
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zamestnancov v rámci ZOS formou donášky stravy poskytovanej na pracovisku, a v súvislosti 

s potrebou následne im zabezpečiť stravovanie podľa príslušnej legislatívy, bolo starostom 

MČ Košice – Sever rozhodnuté o zmene spôsobu zabezpečenia ich stravovania, a to formou 

poskytovania stravovacích poukážok (rovnako ako doteraz u ostatných zamestnancov), čoho 

dôsledkom je nárast predmetných výdavkov vyplývajúci z rozdielu medzi hodnotou 

stravovacej poukážky (3,50 €) a doterajším spôsobom zabezpečenia stravovania v zmysle 

ukončenej Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb č. 19/2015 (cena stravnej jednotky 

3,20 €), preto je potrebné dofinancovanie príslušnej výdavkovej položky v uvedenej sume; 

 

 

3. „15 – Odchodné do dôchodku“ - Program 6 (OS) o sumu 1 520 € 

 

- z dôvodu, že 1 opatrovateľka sa rozhodla v tomto roku odísť do predčasného 

starobného dôchodku, čo sa nedá predpokladať, a teda sa s tým v rozpočte na rok 2017 

nerátalo, čiže je nutné dofinancovať príslušnú výdavkovú položku v uvedenej sume; 

  

 

4. „1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov“ - Program 6 o sumu 350 € 

„2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov“ - Program 6 o sumu 1 400 € 

 

- z dôvodu, že v súvislosti s prijatím Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 229/2017, 

na základe ktorého bol od 01.07.2017 zavedený príspevok MČ Košice – Sever na stravovanie 

dôchodcov, došlo k zvýšeniu záujmu a počtu stravníkov - dôchodcov využívajúcich 

stravovanie prostredníctvom MČ Košice – Sever, a je teda potrebné dofinancovať príslušné 

výdavkové položky v uvedených sumách (spolu 1 750 €). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dátum: 23.11.2017 


