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. 274/2014 zo dňa
12.3.2014 v zákonom stanovenej lehote podľa ustanovenia § 12 ods. 11 tohto zákona, a teda
pozastavuje výkon uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
č. 274/2014 z XXXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,
konaného dňa 12.3.2014,
ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever
a) schvaľuje
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2014 podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

1 290 265 €
57 300 €
85 900 €
1 433 465 €
1 291 765 €
141 700 €
0€
1 433 465 €

b) schvaľuje poskytnutie dotácií na stanovený účel na rok 2014 týmto žiadateľom:
Dom pátra Pia, občianske združenie, Komenského 17, Košice – 700 €
Domov v rodine, občianske združenie, Kostolianska 55, Košice – 200 €
K-art, občianske združenie, Kostolianska 33, Košice – 200 €
Základná škola Hroncova 23, Košice – 300 €
Spolupútnik, občianske združenie, Festivalové námestie 2, Košice – 100 €
c) berie na vedomie
Programový rozpočet MČ Košice – Sever na roky 2015 a 2016 podľa priloženého
návrhu:
Bežné príjmy

rok 2015
1 296 700 €

rok 2016
1 296 700 €

Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

0€
0€
1 296 700 €
1 296 700 €
0€
0€
1 296 700 €

0€
0€
1 296 700 €
1 296 700 €
0€
0€
1 296 700 €

I.
Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je základom finančného hospodárenia obce jej rozpočet, ktorý sa
zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. d)
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ho schvaľuje miestne
zastupiteľstvo.
Podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako
vyrovnaný alebo prebytkový.
Rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2014 bol uznesením MZ MČ Košice – Sever č.
274/2014 zo dňa 12.03.2014 schválený ako rozpočet schodkový, čo je v rozpore
s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.

II.
Na základe vyššie uvedených dôvodov považujem uznesenie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Sever č. 274/2014 zo dňa 12.3.2014 za nezákonné a z tohto dôvodu
jeho výkon pozastavujem.

V Košiciach, dňa 21.3.2014

„podpísané“
Marián Gaj
starosta

