Starosta Mestskej časti Košice - Sever využíva právo priznané mu podľa § 13 ods. 6 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje Uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 202/2013 zo dňa 29.04.2013 v
zákonom stanovenej lehote podľa § 12 ods. 11 tohto zákona, a teda
pozastavuje výkon Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
č. 202/2013 z XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,
konaného dňa 29.4.2013,
ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto:
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d) Zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice - Sever
schvaľuje
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2013 podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

1 217 448 €
30 000 €
41 268 €
1 288 716 €
1 217 448 €
71 268 €
0€
1 288 716 €

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a tiež z dôvodu, že je pre
Mestskú časť Košice - Sever zjavne nevýhodné, a to na základe nižšie uvedených skutočností.

I.
Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa
zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Tvorbu programového rozpočtu upravuje Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec a vyšší územný celok sú pri
zostavovaní rozpočtu povinní prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
S ohľadom na toto ustanovenie postupoval úrad MČ pri zostavovaní zverejneného návrhu
rozpočtu na rok 2013, do ktorého zahrnul všetky známe a predpokladané záväzky. Miestne
zastupiteľstvo však do schváleného rozpočtu všetky známe a predpokladané záväzky nezahrnulo.
Schválený rozpočet nepočíta s nevyhnutnými opravami striech budov, ktoré sú v správe
mestskej časti, čo môže do budúcnosti spôsobiť ďalšie škody a vyžiadať si tak ešte väčšie
náklady a zaťažiť tak rozpočet.
Schválený rozpočet na rok 2013 v nedostatočnom rozsahu upravuje výdavky na verejné
obstarávanie a nekorešponduje, resp. nevytvára priestor pre plnenie platného Uznesenia MZ MČ
Košice - Sever č. 191/2013.
Uznesenie vo svojej výrokovej časti opomenulo vziať na vedomie Programový rozpočet
mestskej časti na roky 2014 a 2015, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004
Z.z. o viacročnom rozpočte.

II.
Na základe uvedených dôvodov sa domnievam, že Uznesenie Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Sever č. 202/2013 zo dňa 29.4.2013 odporuje zákonu a tiež, že je pre mestskú časť
nevýhodné a s ohľadom na tieto skutočnosti jeho výkon pozastavujem.
V Košiciach, dňa 9.5.2013

„podpísané“
Marián Gaj
starosta

