
 

 

 

 

 

 

 

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. 49/2015 zo dňa 13.05.2015 

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

 

pozastavuje výkon častí uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 

č. 49/2015 z V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, 

konaného dňa 13.05.2015, 

 

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 predloženého návrhu: 

 

     

Bežný rozpočet     

Príjmy 1 319 146    

Výdavky            1 282 283    

Rozdiel – prebytok                      + 36 863    

     

Kapitálový rozpočet     

Príjmy 50 000    

Výdavky 130 370    

Rozdiel – schodok - 80 370    

     

Príjmy celkom            1 369 146    

Výdavky celkom              1 412 653    

     

Finančné operácie                                                       

Príjmy                                43 507 

 



 

     

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. 

 

 

3. a)   žiada starostu MČ rokovať s mestom Košice a inými kompetentnými subjektami 

o financovaní OS a ZOS, resp. všetkých sociálnych služieb, ktoré mestská časť 

zabezpečuje  

b)  žiada starostu MČ predložiť návrh riešenia a nového financovania sociálnych 

služieb na septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva 

    c)   konštatuje, že na základe predložených návrhov riešenia miestne zastupiteľstvo 

rozhodne o ďalšom prevádzkovaní, resp. neprevádzkovaní sociálnych služieb. 

 

       4. a)  žiada starostu MČ prijať úsporné opatrenia, aby sa celkové výdavky na mzdy 

zamestnancov a správu miestneho úradu v tomto volebnom období viac 

nenavyšovali 

b)   odporúča starostovi MČ prehodnotiť organizačnú štruktúru úradu. 

 

5. Čerpanie položky Materské centrum v Programe 6 a položky Tlač a distribúcia Kuriéra  

zo Severu v Programe 4 podmieňuje rešpektovaním platných uznesení komisií 

a zastupiteľstva a následným prerokovaním v orgánoch mestskej časti.    

 

 

Prílohou tohto uznesenia je schválený Programový rozpočet Mestskej časti Košice – 

Sever na rok 2015 (textová časť a tabuľková časť).“ 

 

 

a to v častiach uznesenia v bode 2, v bode 3 písm. b) a c) a v bode 5 z dôvodu, že sa 

domnieva, že uznesenie v uvedených častiach odporuje zákonu a tiež, že je pre Mestskú časť 

Košice – Sever zjavne nevýhodné, a to na základe nižšie uvedených skutočností: 

 

 

 

 

 

 



bod 2 

 

Okrem nejednoznačnosti pojmov - štúdie, ideové projekty,  návrhy ideových zámerov 

považujem vynakladanie prostriedkov na ich spracovanie bez vízie reálneho finančného krytia 

ich realizácie v budúcnosti s prihliadnutím na reálne možnosti, ktoré dáva rozpočet mestskej 

časti, za nevýhodné pre mestskú časť z pohľadu hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynakladania prostriedkov. Rovnako považujem za nereálny termín, v ktorom má byť podľa 

uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnuté o víťazných návrhoch. Domnievam sa, že 

podstatu dobre mysleného zámeru možno dosiahnuť aj hospodárnejším spôsobom bez 

vynakladania prostriedkov a zaťažovania rozpočtu mestskej časti na vypracovanie štúdií, 

ideových projektov či zámerov. 

 

 

 

bod 3 písm. b) a c) 

 

Financovanie sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe 

určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy mesta v znení dodatkov. 

 

Poskytovanie sociálnych služieb na území mesta je upravené štatútom mesta Košice. 

Miestnemu zastupiteľstvu neprislúcha rozhodovať o prevádzkovaní, resp. neprevádzkovaní 

sociálnych služieb, ani meniť spôsob ich financovania. 

 

 

 

bod 5 

 

Formulácia uznesenia v bode 5 je z môjho pohľadu nezrozumiteľná, nejednoznačná a 

vnútorne si odporujúca. Rozhodnutia - uznesenia komisií miestneho zastupiteľstva majú 

charakter odporúčaní pre miestne zastupiteľstvo. Podmieňovať čerpanie rozpočtu (ktorý 

schvaľuje práve miestne zastupiteľstvo a ktorý by mal vychádzať a zohľadňovať práve  

doporučenia komisií), uzneseniami komisií, považujem za rozpor s princípmi a duchom a 

hierarchiou, na ktorých je postavené fungovanie samosprávy aj z pohľadu delenia 

kompetencií medzi orgány samosprávy. Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov sú orgánmi mestskej časti starosta a miestne 

zastupiteľstvo. Z uznesenia nevyplýva, ktorý orgán mestskej časti má čerpanie rozpočtu 

v uvedených položkách následne prerokovať, či starosta, či miestne zastupiteľstvo, či oba 

orgány. Naviac poznamenávam, že až následné prerokovanie orgánmi mestskej časti už nemá 

vplyv na čerpanie rozpočtu v uvedených položkách.    

 

 

 



 

III. 

 

Na základe uvedených dôvodov považujem uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever č. 49/2015 zo dňa 13.05.2015 v uvedených častiach za nezákonné a pre 

Mestskú časť Košice - Sever za zjavne nevýhodné a z tohto dôvodu výkon uznesenia 

v uvedených častiach pozastavujem. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 22.05.2015  

      

 

 

             
„podpísané“ 

 

        Marián Gaj 

    starosta 

 

 

 

 


