
 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

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. 34/2015 zo dňa 15.04.2015 

v zákonom stanovenej lehote podľa  § 12 ods. 11 tohto zákona, a teda 

 

pozastavuje výkon uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

č. 34/2015 z pokračovania III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice – Sever, konaného dňa 15.04.2015, 

 

ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto: 

 

„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 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 
  

schvaľuje 

 

1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2015 podľa priloženého návrhu: 

   

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 330 946    

Výdavky            1 242 981    

Rozdiel – prebytok                                  + 87 965    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 50 000    

Výdavky 120 900    

Rozdiel – schodok - 70 900    

     

Finančné operácie     

Príjmy 0    

Výdavky 0    
  Rozdiel – prebytok                                                0                        

 

  Príjmy celkom     1 380 946     

  Výdavky celkom   1 363 881 

  Rozdiel                                                     + 17 065          



 

2. Vypracovanie štúdie a prípravu ideových projektov pre aktivity uvedené v Programe 

5  Prostredie pre život, pre lokality: 

- trhovisko Merkúr 

- Námestie Jána Mathého 

- prechodové chodníky a schodiská Podhradová 

- prechodové chodníky a schodiská Kalvária 

- detské jasle Gerlachovská 

 

pri dodržaní nasledovného postupu: 

 

- podmienky k štúdiám a príprave ideových projektov spracovať ako výzvy 

MČ pre architektov po prerokovaní v príslušných odborných komisiách MČ 

Košice – Sever, 

- poradie návrhov jednotlivých ideových zámerov určí Komisia rozvoja MČ, 

- víťazné návrhy prerokuje a schváli miestne zastupiteľstvo do 30.9.2015. 

 

Prílohou tohto uznesenia je Pozmeňovací poslanecký návrh Programového rozpočtu 

MČ Košice – Sever na roky 2015 – 2017 (tabuľková časť)“ 

 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a tiež, 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 (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je základom finančného hospodárenia obce  

rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Podľa ustanovenia § 

9 ods. 2 pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. 

 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je 

základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa 

riadi financovanie úloh a funkcií obce a vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom 

roku. Rozpočtový rok je podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zhodný s kalendárnym rokom. 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 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. 

 

Medzi záväzky patria napr. aj záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, 

záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia, rezervy na súdne spory. 

 



Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a  Nariadenia vlády SR č.  393/2014 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

(ďalej len „zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov“) patrí zamestnancovi za 

podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom plat. 

 

Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník 

práce“) v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné 

náležitosti, ktorými sú podľa písm. d) aj mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v 

kolektívnej zmluve. Podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ 

povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. 

 

Platové podmienky sú podľa Zákonníka práce podstatnou náležitosťou, ktoré je 

zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve a nie je ich možné 

jednostranne meniť. Zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov, sú zaradení do platových taríf podľa druhu vykonávanej práce a dosiahnutej 

odbornej praxe. Dohodnutá mzda je peňažným nárokom zamestnanca, jej nevyplatenie je 

porušením záväzkov mestskej časti (zmluvných podmienok), je žalovateľné a zároveň môže 

byť posudzované ako trestný čin podľa ustanovenia § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 

zákona v znení neskorších predpisov. 

 

Domnievam sa, že podľa schváleného uznesenia č. 34/2015 sú v rozpore s platnými 

záväzkami mestskej časti a teda v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, 

zákonníkom práce, zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov a zákonom č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o meste Košice“): 

 

a)  záväzky z obchodného styku (zákon o rozpočtových pravidlách): 

Odvoz odpadu, trhovisko Merkúr  (Program 1) 

Deratizácia verejných plôch zelene  (Program 5) 

Kamerový systém  (Program 5) 

Denné centrum - Energie  (Program 6) 

Energie, voda, komunikácie  (Program 7) 

 

b) záväzky voči zamestnancom z platných pracovných zmlúv (zamestnancom pracujúcim na 

MÚ, zamestnancom na úseku opatrovateľskej služby, zamestnancom Zariadenia 

opatrovateľskej služby), záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia a odmeny na 

základe dohôd, pričom sa tiež domnievam, že nerešpektovanie mzdových nárokov 

zamestnancov je v rozpore s ustanovením § 15 ods. 3 zákona o meste Košice, podľa 

ktorého je starosta výkonným orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti 

a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti; v administratívnych 

vzťahoch je správnym orgánom. Zákon o meste Košice, ani zákon o obecnom zriadení, ani 

iný platný právny predpis neoprávňuje miestne zastupiteľstvo zasahovať do výlučných 



zákonných výkonných a štatutárnych právomocí starostu mestskej časti v pracovno-

právnych záležitostiach a to ani ich čiastočným odňatím, či delegovaním,  

 

c)  rezervy na súdne spory, ktoré sú schválené v rozpore s platným uznesením miestneho 

zastupiteľstva č. 33/2015. 

 

 

II. 

 

Za zjavne nevýhodné pre Mestskú časť Košice – Sever v schválenom uznesení č. 34/2015 

a zároveň za nepresné a nedostatočné považujem: 

 

a) Finančné operácie príjmové 

Stav rezervného fondu MČ k 31.12.2014 bol 63.511,64 €. Táto položka predstavuje aj 

maximálnu možnú výšku kapitálových výdavkov, ktoré je možné rozpočtovať pred 

schválením záverečného účtu MČ Košice – Sever. Ide o použitie rezervného fondu na 

kapitálové výdavky, ktoré súvisia s investíciami MČ (transfermi MV SR, 

spolufinancovanie) počas rozpočtovaného roka. Preto táto položka nemôže byť nulová. 

Nevýhodným sa javí použiť prebytok bežného rozpočtu na financovanie kapitálových 

výdavkov. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 87 965 € (cca 1/5 z podielových daní) je 

rozdelený na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 70 900 € a prebytok celkového 

rozpočtu vo výške 17 065 €. MČ nemá dostatok bežných príjmov, aby ich použila na 

pokrytie kapitálových výdavkov. 

V schválenom rozpočte je v programe 6, podprogram 5. Stravovanie seniorov krátená 

suma -21.000 €, ale nie sú krátené príjmy v položke Príjmy za stravné dôchodcovia - 

21.000 €. 

 

b) Pri finančných daroch a dotáciách podľa VZN č. 42/2004 (Program 4, 5, 6) ide o 

duplicitnú tvorbu položiek: programová štruktúra je už daná v Rozpočtovom informačnom 

systéme (RIS) a v účtovnom programe - program 7, položka 20. Pri Street workoutových 

ihriskách (Program 5) ide rovnako o duplicitnú tvorbu položiek - programová štruktúra je 

už daná v Rozpočtovom informačnom systéme a v účtovnom programe, táto položka patrí 

do položky 4 – Športoviská. Štúdie a príprava ideových projektov (Program 5) - 

duplicitná tvorba položiek: programová štruktúra je už daná v Rozpočtovom informačnom 

systéme a v účtovnom programe 7, položka 17 – Štúdie, teda ide o nesprávne zaradenie 

v rozpočte. Nie je zrejmé ich zaradenie na bežné a kapitálové výdavky - v prípade, že 

realizácia projektu alebo štúdie bude predstavovať kapitálový výdavok, zvýši sa vstupná 

cena novej investície a mali by byť zaradené do kapitálových výdavkov. 

 

c)   Za nevýhodnú a nedostatočnú s prihliadnutím na zabezpečenie donášky stravy klientom 

opatrovateľskej služby považujem schválenú položku palivá, mazivá, oleje do auta a 

dopravné v motorovom vozidle pre opatrovateľskú službu (Program 6).           

         



 

d)  Ďalej považujem za nevýhodnú a nedostatočnú schválenú položku Stravovanie 

seniorov (Program 6). Uvedená položka zahŕňa výdavok nielen za nákup stravných 

lístkov (príjem za stravné dôchodcovia a príjem z rozpočtu mesta Košice) ale aj úhradu  

služieb poskytovaných mestskou časťou - dovoz, rozvoz, donáška do bytu klienta – 

(príjmy OS). Z tohto dôvodu sa výdavky v Programe 6 - Stravovanie seniorov nemôžu 

rovnať s príjmovou položkou Príjem za stravné dôchodcovia a príjem z rozpočtu mesta 

Košice, lebo schválené uznesenie nezahŕňa výdavok na donášku do bytu klienta.  

 

 

 

III. 

 

Na základe uvedených dôvodov sa starosta Mestskej časti Košice - Sever domnieva, že 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever č. 34/2015 zo dňa 15.04.2015 je v 

rozpore so zákonom, že je pre Mestskú časť Košice - Sever zjavne nevýhodné a preto jeho 

výkon pozastavuje. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 24.04.2015  

      

 

 

 

 „podpísané“ 

         

 Marián Gaj 

    starosta 

 

 

 


