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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 4 na V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 

 

 

Bežné príjmy 

 

Granty a transfery 

Tuzemské bežné granty a transfery 

Transfery v rámci verejnej správy 

- Z rozpočtu obce (MMK) – verejnoprospešné služby – zvýšenie rozpočtu o 25 000 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19.06.2019 uznesením č. 131 štvrtú zmenu 

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli pre Mestskú časť 

Košice – Sever schválené účelové finančné prostriedky s účelovým použitím na kapitálové 

a bežné výdavky vo výške 25 000 €. 

 

Kapitálové príjmy 

 

Tuzemské kapitálové granty a transfery 

Transfery v rámci verejnej správy 

- Z rozpočtu obce (MMK) – rozvojové projekty – zvýšenie rozpočtu o 80 000 € 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19.06.2019 uznesením č. 129 použitie 

rezervného fondu mesta Košice v  rozpočtovom roku 2019. Týmto uznesením boli                           

pre Mestskú časť Košice – Sever schválené účelové finančné prostriedky na financovanie 

kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestskej časti 

a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestskej 

časti vo výške 80 000 €. 

 

Bežné výdavky 

 

Program 3: Komunikácie 

Údržba miestnych komunikácií 

- Údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zvýšenie rozpočtu 

o 25 000 € 

Riešenie havarijného stavu komunikácií vo vnútroblokových priestoroch a dvoroch na ulici 

Tolstého a  Obrancov mieru a odstránenie havarijných stavov schodísk a prechodových 

chodníkov na pozemkoch mesta Košice.  
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Kapitálové výdavky 

 

Program 3: Komunikácie 

Údržba miestnych komunikácií 

- Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie rozpočtu o 20 000 € 

Realizácia projektu výstavby parkovacích miest v lokalite Študentská, kde je dlhodobá 

požiadavka obyvateľov a začatý proces prípravy projektu s mestom Košice. 

 

Program 5: Prostredie pre život 

Detské ihriská 

- Športovisko Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zvýšenie 

rozpočtu o 19 000 € 

V lokalite dvora Národná trieda-Hlinkova je navrhnutá revitalizácia starej športovej plochy – 

úprava podkladu a súčastí, nový povrch a doplnenie vybavenia.     

- Detské ihrisko Cesta pod Hradovou / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zvýšenie rozpočtu              

o 10 000 €   

V lokalite Cesta pod hradovou 27-31 je navrhnutá revitalizácia detského ihriska v zadnej časti 

obytných domov na základe požiadaviek občanov.  

- Detské ihrisko Obrancov mieru, Tolstého, Skautská / dotácia v zmysle VZN č. 51 – 

zvýšenie rozpočtu o 11 500 € 

Na základe požiadaviek občanov je navrhnuté doplnenie herných prvkov na ihriskách 

v lokalitách Obrancov mieru 6 000 €, Tolstého 3 500 € a Skautská 2 000 €. Detské ihrisko 

Park Hroncova / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zvýšenie rozpočtu o 19 500 €. 

Revitalizácia Parku Hroncova bola rozdelená do etáp a navrhnutá čiastka predstavuje 

realizáciu IV. etapy predstavujúcu ukončenie revitalizácie úpravou spevnených plôch, 

chodníkov a osadením herného prvku pre väčšie deti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovali: 

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy 

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti 

 

Dátum: 24.07.2019  


