
Záverečný účet 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2015

V zmysle  § 16  ods.  1 zákona  č.  583/2004 Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
 v  z. n. p.  po skončení  rozpočtového  roka  Mestská  časť  Košice  –  Nad  jazerom  súhrnne  predkladá 
údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2015 v záverečnom účte Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2015 obsahuje:

 1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade  s rozpočto- 
                  vou klasifikáciou

 2. Rekapituláciu zdrojov a ich použitia
 3. Finančné vysporiadanie
 4. Bilanciu aktív a pasív
 5. Stav peňažných fondov
 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
 7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok
 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách,  finančných príspevkoch a cenách poskytnutých v roku 2015
 9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti – Hodnotiaca správa
 10. Finančné plnenie programového rozpočtu - tabuľky

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2015 
bol programový  rozpočet  na  rok  2015.  Rozpočet  Mestskej časti Košice – Nad  jazerom na rok 2015 nebol 
do 31. 12. 2014 schválený, preto mestská časť v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. od začiatku roka 
2015 hospodárila v rozpočtovom provizóriu, pričom výdavky uskutočnené v každom mesiaci neprekročili 
1/12 celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti. Uvedené obdobie trvalo do termínu 25. 3. 2015. Rozpočet 
mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 26. 3. 2015 uznesením miestneho zastupiteľstva 
č. 32.

Schválený rozpočet bol počas roka 2015 upravovaný  2-mi zmenami schválenými miestnym zastupiteľstvom:

 prvá zmena rozpočtu schválená dňa 29. 4. 2015  uznesením miestneho zastupiteľstva č. 40
 druhá zmena rozpočtu schválená dňa 23. 7. 2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 53.

Ďalšie  zmeny  rozpočtu  boli  na  základe  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva  č.  32  zo  dňa  26.  3.  2015 
uskutočnené  rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti: 
                                            rozpočtové opatrenie č. 1 - 6  zo dňa 20. 5. 2015,
                                            rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 24. 7. 2015,
                                            rozpočtové opatrenie č. 8 - 20 zo dňa 9. 10. 2015,
                                            rozpočtové opatrenia č. 21 - 25  zo dňa 9. 11. 2015,
                                            rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 8. 12. 2015,
                                            rozpočtové opatrenia č. 27 - 29 zo dňa 18. 12. 2015.
                                           
                                          
O zmenách   rozpočtu  realizovaných   rozpočtovými   opatreniami   starostky  bolo   v  súlade  s   uznesením 
č. 32 zo dňa 26. 3. 2015  miestne zastupiteľstvo priebežne informované na svojich najbližších rokovaniach.

Mestská  časť  Košice   –  Nad   jazerom   hospodárila    v   roku   2015  s    prebytkom z  bežného 
rozpočtu    vo výške  + 117 816 €.  Z dôvodu  realizácie  naplánovaných  investičných akcií spolu v objeme 
52  921  €   bol   v  kapitálovom rozpočte  vykázaný  schodok   -  35  920  €,  ktorý   bol  krytý  prebytkom 
hospodárenia   z   bežného  rozpočtu.
Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť  v roku 2015 prebytok  vo výške + 81 896 €.
Vzhľadom  k  tomu,  že  v  bežnom  rozpočte  bol  vytvorený  prebytok  hospodárenia vo výške + 117 816  €, 
nebolo    potrebné    reálne  vyčerpať   finančné   prostriedky  z  fondu  hospodárskeho  a   sociálneho rozvoja 
na financovanie kapitálových výdavkov  v sume  35 921 €.
Z uvedeného  dôvodu   na bežnom  účte  k  31. 12. 2015  zostal  zostatok  finančných  prostriedkov  v objeme 
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35 921 €, t. j. saldo  finančných  operácií,    ktorý   je   potrebné   rozhodnutím    miestneho    zastupiteľstva 
vrátiť    do   fondu  hospodárskeho a  sociálneho rozvoja.   Do mimorozpočtových fondov bude potrebné 
rozhodnutím   miestneho   zastupiteľstva     rozdeliť   aj    prebytok    hospodárenia   z   rozpočtu  príjmov  
a  výdavkov  v sume 81 896 €.
Po   uvedených    rozhodnutiach    miestneho    zastupiteľstva    by    sa   stav    peňažných    prostriedkov 
na mimorozpočtových  fondoch   mal zvýšiť o sumu + 117 817 €  a mal by po finančnom vysporiadaní 
dosiahnuť  objem   312 100  €  ( mimo finančných prostriedkov na sociálnom fonde). Stav investičného 
úveru k 31. 12. 2015 predstavoval  čiastku 96 746 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, stav finančných
operácií

v  €

schválený 
rozpočet 

 2015

rozpočet
po

zmenách

stav
k

31.12.2015
%

BEŽNÝ  ROZPOČET

Bežné príjmy 1 283 604 1 175 964 1 176 710 100,1

Bežné výdavky 1 237 037 1 130 497 1 058 894 93,7

Prebytok hospodárenia  z bežného rozpočtu + 46 567 + 45 467 + 117 816 259,1

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET

Kapitálové príjmy 30 503 30 503 17 001 55,7

Kapitálové  výdavky 44 400 78 200 52 921 67,7

Schodok  hospodárenia  z kapitálového rozpočtu - 13 897 - 47 697 - 35 920 75,3

PRÍJMY A VÝDAVKY  ROZPOČTU  CELKOM

Príjmy celkom 1 314 107 1 206 467 1 193 711 98,9

Výdavky celkom 1 281 437 1 208 697 1 111 815 92,0

Prebytok + ( schodok - ) hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov + 32 670 - 2 230 + 81 896 -

FINANČNÉ  OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 64 090 97 890 86 110 88,0

Výdavkové finančné operácie 50 190 50 190 50 189 100,0

Saldo finančných operácií + 13 900 + 47 700 + 35 921 75,3

R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -) + 46 570 + 45 470 + 117 817 259,1
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Najdôležitejšie ciele a priority mestskej časti dosiahnuté za obdobie roka  2015:

1. Zabezpečenie zintenzívnenia  kontaktu s občanmi - zriadenie Kancelárie prvého kontaktu
                                                                                         - vydanie 4 čísiel občasníka Jazerčan

2. Čistota a poriadok -  denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero
                                     -  obstaranie komunálneho vozidla na zvoz odpadu
                                     -  obstaranie a postupné zabudovanie ďalších košov na odpad 
                                     - obstaranie vrecúšok na psie exkrementy – zavedený  systém odovzdávania 
                                        majiteľom psov

3. Opravy ciest a chodníkov - monitoring, prerokovanie  opráv s mestom Košice, 
                                                   vypracovanie súpisu poškodených komunikácií pre mesto Košice, 
                                                   na základe ktorých mesto pristúpilo k opravám
                                                 - oprava chodníka na Meteorovej, Galaktickej, Námestí kozmonautov
                                                 - zabezpečenie realizácie súvislých opráv nasledujúcich komunikácií:
                                      1./ Časť promenádneho chodníka pri rieke Hornád v úseku od Rovníkovej 8 
                                           po ZŠ Galaktická
                                      2./ Chodník na ulici Donská v úseku od č. 2 až po č. 14 
                                      3./ Chodník na ulici Čiernomorská v úseku od č. 1 až po č. 3

4. Obnova dopravného značenia - na základe rokovaní a  spolupráce s mestom Košice takmer celé 
                                                          sídlisko a Slanecká cesta prešli obnovou vodorovného značenia
                                                        - doplnenie dopravných zariadení – zrkadiel na rizikových
                                                          križovatkách – Čingovská  a Meteorová

5. Parkoviská    - spracovanie projektových dokumentácií na nové parkoviská:
                           - Projektová dokumentácia – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie  dopravy,   
                             parkovisko – s cieľom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka
                           - Projektová dokumentácia – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici 
                             v Košiciach. Predpokladaný počet 24 nových parkovacích miest.

6. Ihriská  - poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene revitalizácia detského ihriska 
                     na ul. Talinská
                  - oprava umelého trávnika na ihrisku Amurská, úpravy na ihriskách: Uralská - Čingovská,
                    Poludníková, Talinská

7. Rekreačná lokalita Jazero - nákup, inštalácia a prevádzka prevzdušňujúcej plávajúcej fontány. 
                                                   Jej základnou funkciou je prevzdušňovanie vody, a teda opatrenie 
                                                    proti siniciam.

                                    - spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne 
                                       na riešení problému siníc -  súčinnosťou v technickej pomoci 
                                       a poskytnutím spravovanej dokumentácie

                                                 - kosby a údržba spravovanej zelene  a priestranstva v RL Jazero

8. Dotácie z rozpočtu mestskej časti:  - na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
                                                                  prospešných alebo verejnoprospešných účelov poskytnutie 
                                                                  22 dotácií pre 19 subjektov

9. Denné centrum pre seniorov - finančná podpora prevádzky klubu, organizovanie kultúrno – 
                                                       spoločenských podujatí pre seniorov, rozvíjanie záujmovej 
                                                       činnosti spoluorganizovaním  6 relaxačných a poznávacích 
                                                       zájazdov

10. Sociálna oblasť - zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
                                 - poskytnutie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi 
                                   - spolu 98 žiadateľom
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11. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov 
                                      v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktivácia  
                                      uchádzačov o zamestnanie pri realizácii verejnoprospešných aktivít

12. Kultúrno – spoločenská oblasť - prevádzka dvoch kultúrnych stredísk s činnosťami:
                                                              - kurzy
                                                              - cvičenia
                                                              - realizácia kultúrno – spoločenských podujatí pre deti 
                                                                a obyvateľov mestskej časti.

Počas roka 2015 boli uskutočnené  investičné nákupy a akcie v celkovom objeme   52 921 €.

K  investičným akciám zrealizovaným v roku 2015 patrili:

 revitalizácia detského ihriska Talinská prostredníctvom transferu pre Správu mestskej zelene 
            v Košiciach v sume 5 000 €

 nákup komunálneho vozidla v sume 20 290 €
 nákup plávajúcej fontány na jazero v sume 14 867 €
 rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho zariadenia v MO Poludníková v sume 4 194 €
 rekonštrukcia podlahy v Kultúrnom stredisku Iskra v sume 2 800 €
 úprava projektovej dokumentácie na parkovisko Rovníková v sume 260 €
 projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Važecká v sume 300 €
 projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Čingovská - Jenisejská  v sume 300 €
 projektová dokumentácia na hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko

             v sume 2 448 €
 projektová dokumentácia na hydraulické vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov

             v sume 1 488 €
 projektová dokumentácia na meranie spotreby tepla v MO Poludníková v sume 974 €

Mestská  časť  Košice  –   Nad  jazerom  počas  celého  roka  2015  svojimi   aktivitami  vo  všetkých 
11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  rozpočtu   vychádzajúce  najmä 
z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  MČ Košice – Nad jazerom a cieľov volebného programu 
starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

Hospodárenie   mestskej   časti   bolo   v  zmysle   §  16 ods.  3   zákona  č.   583/2004   Z. z.  
overené audítorom v  Audítorskej  správe  o overení riadnej  účtovnej závierky Mestskej časti Košice  –  Nad 
jazerom k 31. 12. 2015 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z.
zo dňa 7. 3. 2016.
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1. Údaje  o  plnení  rozpočtu  v  členení  podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 
    v súlade s rozpočtovou  klasifikáciou

Bežný rozpočet

v  €

BEŽNÉ  PRÍJMY
kate-
gória

polož-
ka

podpo-
ložka Ukazovateľ príjmu

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

100 DAŇOVÉ  PRÍJMY 616 835 616 835 616 835 100,0

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 616 835 616 835 616 835 100,0

111003 Podiel na výnose dane z príjmov 616 835 616 835 616 835 100,0

200 NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 502 581 504 751 511 666 101,4

212 Príjmy z vlastníctva majetku 206 651 208 851 212 580 101,8

212002 Z prenajatých pozemkov 13 650 13 650 14 902 109,2

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 177 000 177 000 177 861 100,5

v tom: Branisko, Čingov, Bukovec,   
           miestny úrad, Jazero 170 400 170 400 168 683 99,0

            priestory  KS Jazero 4 000 4 000 5 213 130,3

            priestory  KS Iskra 2 600 2 600 3 970 152,7

212004 Z prenájmu trhových stolov 16 000 16 000 16 887 105,5

212004 Z prenájmu lanového centra 1 1 0 -

212004 Z prenájmu - ostatné 0 2 200 2 930 133,2

221 Administratívne poplatky 48 200 45 600 47 967 105,2

221004 Správne poplatky za licencie – výherné prístroje 36 000 33 400 34 900 104,5

221004 Správne poplatky za videohry 1 200 1 200 900 75,0

221004 Ostatné poplatky  - overenia a iné 11 000 11 000 11 737 106,7

221004 Súdne poplatky 0 0 430 -

222 Pokuty, penále a iné sankcie 0 0 1 726 -

223 Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 62 110 57 730 54 775 94,9

223001 Príjmy za prímestské tábory 0 3 920 2 998 76,5

223001 Príjmy – RL Jazero 15 560 460 366 79,6

223001 Príjmy z činnosti KS Jazero 4 200 4 200 4 161 99,1

223001 Príjmy z činnosti KS Iskra 2 500 2 500 2 650 106,0

223001 Kniha – MČ Košice -Nad jazerom 150 150 0 -

223001 Ostatné príjmy z predaja 2 200 0 0 -

223003 Príjmy za stravné lístky 37 500 46 500 44 600 95,9

240 Úroky z vkladov a účtov 450 450 464 103,1

291
Vrátené finančné prostriedky od fyzickej 
osoby 600 600 545 90,8

292 Ostatné príjmy 184 570 191 520 193 609 101,1

292006 Poistné plnenie 0 0 618 -
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v  €

BEŽNÉ  PRÍJMY
kate-
gória

polož-
ka

podpo-
ložka Ukazovateľ príjmu

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

292008 Z výťažkov z hazardných hier 72 700 75 350 77 761 103,2

292012 Dobropisy - médiá 3 500 7 800 8 163 104,7

292019
Refundácia za stravné lístky  dôchodcov  -
 od mesta Košice 3 000 3 000 3 819 127,3

292019 Z refundácií médií – od nájomcov 104 370 104 370 102 751 98,4

292027 Ostatné príjmy - iné 1 000 1 000 497 49,7

300 GRANTY  A  TRANSFERY 164 188 54 378 48 209 88,7

311 Granty 300 450 1 628 361,8

311 Grant – dar od fyzickej osoby - D. Leysek 0 150 150 100,0

311 Dobrovoľné príspevky - zbierka - vianočné trhy 300 300 1 478 492,7

312 Transfery v rámci verejnej správy 163 888 53 928 46 581 86,4

312001
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného 
výkonu štátnej správy 37 430 32 230 24 883 77,2

 v tom: - za aktivačnú činnosť 7 500 2 300 1 479 64,3

          -  príspevok od ÚPSVaR - VPP - 
             za rok 2014 4 923 4 923 4 560 92,6

          -  príspevok od ÚPSVaR - VPP - 
             za rok 2015 18 320 18 320 12 158 66,4

            - referendum  2015 6 687 6 687 6 686 100,0

312002
Zo štátneho rozpočtu  - Environmentálny fond 
- revitalizácia a zlepšenie vody jazera 105 060 0 0 -

312007 Z rozpočtu mesta Košice 13 000 13 300 13 300 100,0

v tom: - transfer na prevádzku a údržbu RL    
             Jazero 10 000 10 000

10 000 100,0

           - transfer na údržbu komunikácií 
             a chodníkov 3 000 3 000 3 000 100,0

           - transfer na kostýmy pre súbor Jazerčan 0 300 300 100,0

312012
Zo štátneho rozpočtu  - za prenesený výkon
štátnej správy 8 398 8 398 8 398 100,0

BEŽNÉ  PRÍJMY  SPOLU 1 283 604 1 175 964 1 176 710 100,1

Prijatý naturálny dar:  

Poskytnutá  kompenzácia  pri  výstavbe projektu  "OC KAUFLAND A NÁKUPNÁ GALÉRIA"  vo  forme 
zabezpečenia a realizácie súvislých opráv nasledujúcich komunikácií:

1./  Časť promenádneho chodníka pri rieke Hornád v úseku od Rovníkovej 8 po ZŠ Galaktická - výmera 
úseku: 2 363 m²
2./ Chodník na ulici Donská v úseku od č. 2 až po č. 14 - výmera úseku 696 m²
3./ Chodník na ulici Čiernomorská v úseku od č. 1 až po č. 3 - výmera úseku: 1 100 m²
                 
od spoločnosti Istrofinal, a. s., Mydlárska 8 718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 36396761.
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v  €

BEŽNÉ  VÝDAVKY
Oddiel,
skupina,
trieda,
podtrieda

položka
Ukazovateľ výdavkov schválený

rozpočet
2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

01.1.1.6 VEREJNÁ  SPRÁVA 750 100 752 600 710 782 94,4

610 Plat  - starostka 30 180 30 180 29 760 98,6

620 Poistné odvody  - starostka 10 550 10 550 10 401 98,6

620 Poistné odvody – zástupca starostky 1 330 1 330 1 328 99,8

610 Plat, odmena - kontrolór 26 910 26 910 26 692 99,2

620 Poistné odvody – kontrolór 10 250 10 250 9 498 92,7

610 Mzdy – pracovníci (bez nemocenských dávok) 356 990 356 990 341 207 95,6

620 Poistné odvody – pracovníci 135 450 135 450 129 556 95,6

620 Poistné odvody - poslanci a členovia komisií 14 750 14 750 11 508 78,0

631 Cestovné náhrady 400 400 253 63,3

632 Energie, voda, komunikácie 28 850 28 950 24 186 83,5

633 Materiál 24 150 24 450 20 923 85,6

z toho: - reprezentačné - starostka 1 000 1 155 1 139 98,6

            - reprezentačné – ceny starostky 1 500 671 667 99,4

            - reprezentačné – finančné príspevky  
            -  kompetencia - starostka 1 500 2 174 2 145 98,7

            - reprezentačné – spolupráca 
              s Maďarskom 800 1 100 1 038 94,4

            - reprezentačné – MiZ, MR, komisie 700 700 673 96,1

634 Dopravné (vrátane spolupráce s Maďarskom) 5 360 6 110 4 969 81,3

635 Rutinná a štandardná údržba 1 900 2 400 1 100 45,8

637 Služby 94 830 95 680 85 239 89,1

z toho: - poslanecká odmena  – zástupca starostky 5 130 5 130 5 128 100,0

            - odmeny poslancov a členov komisií 42 100 42 100 33 396 80,6

640 Bežné transfery – dotácie - kompetencia MiZ 8 000 8 000 8 000 100,0

640 Bežné transfery – členské príspevky 200 200 133 66,5

640 BT - na nemocenské dávky - pracovníci 0 0 862 -

640 BT - na odchodné - pracovníci 0 0 5 167 -

01.1.2 FINANČNÁ  A  ROZPOČTOVÁ  OBLASŤ 4 600 4 600 3 162 68,7

637 Služby 2 500 2 500 2 038 81,5

v tom: audit 1 300 1 300 1 300 100,0

           bežné poplatky banke 900 900 738 82,0

           daň z reklamy 300 300 0 -

650 Úroky a poplatky - úver 2 100 2 100 1 124 53,5

01.6.0 VŠEOBECNÉ  VEREJNÉ  SLUŽBY 6 687 6 687 6 686 100,0

600 Referendum 6 687 6 687 6 686 100,0

01.8.0 TRANSFERY MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU 300 300 0 -

641 Rozdelenie zbierky – vianočné trhy 300 300 0 -
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v  €

BEŽNÉ  VÝDAVKY
Oddiel,
skupina,
trieda,
podtrieda

položka
Ukazovateľ výdavkov

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

04.1.2 VŠEOBECNÁ  PRACOVNÁ  OBLASŤ 34 480 29 280 27 510 94,0

600 Aktivačná činnosť 7 500 2 300 1 214 52,8

600 Verejno - prospešná činnosť 26 980 26 980 26 296 97,5

04.5.1 ÚDRŽBA  KOMUNIKÁCIÍ 13 000 10 420 9 294 89,2

620 Poistné odvody 0 120 117 97,5

633 Materiál 1 050 1 050 59 5,6

635 Rutinná a štandardná údržba 10 000 7 300 7 265 99,5

636 Nájomné – za plochy na parkoviská, zariadenie 250 50 37 74,0

637 Služby 1 700 1 900 1 816 95,6

05.1.0 NAKLADANIE  S ODPADMI 19 300 19 300 14 758 76,5

633 Materiál 100 100 69 69,0

637 Služby 19 200 19 200 14 689 76,5

06.2.0 ROZVOJ  OBCÍ 11 110 12 610 11 284 89,5

620 Poistné odvody z dohôd 500 500 493 98,6

633 Materiál 2 100 8 600 7 581 88,2

634 Prepravné 50 50 0 -

635 Rutinná a štandardná údržba 2 000 2 000 1 788 89,4

636 Nájomné 10 10 1 10,0

637 Služby 6 450 1 450 1 421 98,0

06.4.0 VEREJNÉ  OSVETLENIE 2 310 3 210 2 811 87,6

633 Všeobecný materiál 2 000 2 000 1 998 99,9

635 Rutinná a štandardná údržba 200 1 100 764 69,5

636 Nájomné 10 10 5 50,0

637 Služby 100 100 44 44,0

06.6.0 OBČIANSKA  VYBAVENOSŤ 155 500 151 300 142 824 94,4

632 Energie, voda 136 000 129 500 124 672 96,3

633 Materiál 4 500 4 100 3 963 96,7

634 Dopravné 100 300 92 30,7

635 Rutinná a štandardná údržba 3 800 6 800 5 060 74,4

637 Služby 11 100 10 600 9 037 82,3

08.1.0 REKREAČNÉ  A  ŠPORTOVÉ  SLUŽBY 157 640 29 500 23 714 80,4

620 Poistné odvody z dohôd 3 180 3 180 481 15,1

632 Energie, voda 19 000 13 120 12 292 93,7

633 Materiál 4 800 3 800 2 802 73,7

635 Rutinná a štandardná údržba 1 500 1 500 1 241 82,7

636 Nájomné 10 10 0 -
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v €

BEŽNÉ  VÝDAVKY
Oddiel,
skupina,
trieda,
podtrieda

položka
Ukazovateľ výdavkov

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

637 Služby 129 150 7 890 6 898 87,4

08.2.0 KULTÚRNE  SLUŽBY 31 720 43 790 39 958 91,2

620 Poistné odvody z dohôd 2 730 3 010 2 988 99,3

632 Energie, voda, komunikácie 1 100 1 100 859 78,1

633 Materiál 6 540 9 170 8 477 92,4

634 Prepravné 200 650 630 96,9

635 Rutinná a štandardná údržba 1 750 1 390 1 340 96,4

636 Prenájom 500 890 806 90,6

637 Služby 18 900 27 580 24 858 90,1

08.3.0 VYDAVATEĽSKÉ  SLUŽBY 7 880 12 590 12 440 98,8

620,
637 Noviny Jazerčan 7 880 12 590 12 440 98,8

10.2.0 DENNÉ  CENTRUM 6 410 7 310 6 224 85,1

620 Poistné odvody z dohôd 420 420 132 31,4

632 Telekomunikačné služby 40 40 0 -

633 Materiál 3 300 4 200 3 744 89,1

634 Dopravné 1 200 1 200 1 100 91,7

635 Rutinná a štandardná údržba 200 200 22 11,0

637 Služby 1 250 1 250 1 226 98,1

10.7.0 DÁVKY  SOCIÁLNEJ  POMOCI 6 000 6 000 5 819 97,0

640 Bežné transfery 6 000 6 000 5 819 97,0

10.7.0 ĎALŠIE  SOCIÁLNE  SLUŽBY 30 000 41 000 40 150 97,9

640 Stravovanie - dôchodcovia 30 000 41 000 40 150 97,9

BEŽNÉ  VÝDAVKY  SPOLU 1 237 627 1 130 497 1 058 894 93,7

v €
Rekapitulácia :  BEŽNÝ  ROZPOČET

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

BEŽNÉ  PRÍJMY  SPOLU 1 283 604 1 175 964 1 176 710 100,1

BEŽNÉ  VÝDAVKY  SPOLU 1 237 627 1 130 497 1 058 894 93,7

PREBYTOK  BEŽNÉHO  ROZPOČTU + 45 977 + 45 467 + 117 816 259,1
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Kapitálový  rozpočet

v  €

KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY
kate-
gória

polož-
ka

podpo-
ložka Ukazovateľ príjmu

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 3 3 1 33,3

231
Predaj verejného osvetlenia mestu Košice -
Parkovisko  pri Splave - Jenisejská 1 1 1 100,0

231
Predaj verejného osvetlenia mestu Košice -
Baltická 1 1 0 -

231
Predaj verejného osvetlenia mestu Košice -
Amurská 1 1 0 -

300 GRANTY  A  TRANSFERY 30 500 30 500 17 000 55,7

321 Granty 0 0 0 -

322 Transfery v rámci  verejnej správy 30 500 30 500 17 000 55,7

322001
Zo štátneho rozpočtu – Rekonštrukcia
hygienického zariadenia - KS Iskra 13 500 13 500 0 -

322005 Z rozpočtu mesta Košice 17 000 17 000 17 000 100,0

322005

v tom: -  transfer pre Správu mestskej zelene 
v Košiciach - revitalizácia detského ihriska
Talinská 5 000 5 000 5 000

100,0

           - transfer na nákup plávajúcej fontány 12 000 12 000 12 000 100,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 30 503 30 503 17 001 55,7



11

v  €

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY
Oddiel,
skupina,
trieda,
podtrieda

položka Ukazovateľ výdavkov
schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

04.5.1 KOMUNIKÁCIE 1 400 6 400 260 18,6

716
Projektová dokumentácia  
- Raketová ulica v Košiciach - organizovanie 
  dopravy, parkovisko

1 100 1 100 0 -

716
Úprava projektovej dokumentácie - Riešenie 
statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach 300 300 260 86,7

717 Riešenie statickej dopravy - Rovníková 0 5 000 0 -

06.2.0 ROZVOJ  OBCÍ 5 000 5 000 5 000 100,0

720

Dotácia v zmysle VZN č. 41  - kapitálový transfer 
pre Správu mestskej zelene v Košiciach –   
revitalizácia detského ihriska  - Talinská

5 000 5 000 5 000 100,0

06.4.0 VEREJNÉ  OSVETLENIE 1 000 1 000 600 60,0

716
Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie - 
Važecká 500 500 300 60,0

716
Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie – 
Čingovská - Jenisejská 500 500 300 60,0

06.6.0 OBČIANSKÁ  VYBAVENOSŤ 20 000 48 800 32 194

716
Projektová dokumentácia - Hydraulické 
vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC 
Branisko 

2 500 2 500 2 448 97,9

716
Projektová dokumentácia - Hydraulické 
vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC   
Čingov 

1 500 1 500 1 488 99,2

716
Projektová dokumentácia  - Meranie spotreby  
tepla v MO Poludníková 1 000 1 000 974 97,4

713
Rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho
systému 0 4 500 4 194 93,2

714 Nákup komunálneho vozidla 0 20 300 20 290 100,0

717 Rekonštrukcia podlahy - KS Iskra 0 4 000 2 800 70,0

717 Rekonštrukcia hygienických zariadení v KS Iskra 15 000 15 000 0 -

08.1.0 ŠPORTOVÉ  SLUŽBY 17 000 17 000 14 867 87,5

713 Nákup a inštalácia fontány 17 000 17 000 14 867 87,5

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY SPOLU 44 400 78 200 52 921 67,7

v €
Rekapitulácia :  KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

KAPITÁLOVÉ   PRÍJMY  SPOLU 30 503 30 503 17 001 55,7

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  SPOLU 44 400 78 200 52 921 67,7

SCHODOK   KAPITÁLOVÉHO  ROZPOČTU - 13 897 - 47 697 - 35 920 75,3
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Finančné operácie
v  €

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu 64 090 97 890 86 110 88,0

z toho:
 - Prevod z FHaSR  na  splátku  úveru      50 190 50 190 50 189 100,0

- Prevod z FHaSR na PD - Raketová ulica - organizovanie dopravy,  
   parkovisko 1 100 1 100 0 -

- Prevod z FHaSR na úpravu PD - Riešenie statickej dopravy -   
  Rovníková 300 300 260 86,7

- Prevod z FHaSR na PD  - Verejné osvetlenie -  Važecká  500  500 300 60,0

- Prevod z FHaSR na PD - Verejné osvetlenie - Čingovská -   
  Jenisejská 

  500   500 300 60,0

-  Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické 
   vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Branisko 2 500 2 500 2 448 97,9

- Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické 
  vyregulovanie a meranie spotreby tepla v OC Čingov 1 500 1 500 1 488 99,2

- Prevod z FHaSR na PD  - Meranie spotreby tepla   v MO   
  Poludníková

1 000 1 000 974 97,4

- Prevod z FHaSR na nákup  mobilného zariadenia - plávajúcej 
  fontány

5 000  5 000 2 867 57,3

- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu hygienického zariadenia v KS 
  Iskra

1 500 1 500 0 -

- Prevod z FHaSR na nákup komunálneho vozidla 0 20 300 20 290 100,0

- Prevod  z FHaSR na rekonštrukciu EZS 0 4 500 4 194 93,2

- Prevod z FHaSR na rekonštrukciu podlahy - Iskra 0 4 000 2 800 70,0

- Prevod z FHaSR – Riešenie statickej dopravy Rovníková 0 5 000 0 -

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE  SPOLU 64 090 97 890 86 110 88,0

v  €

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

Splácanie úveru z vlastných zdrojov 50 190 50 190 50 189 100,0

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 50 190 50 190 50 189 100,0

v  €

Rekapitulácia :  FINANČNÉ  OPERÁCIE

schválený
rozpočet

2015

rozpočet
po  

zmenách

skutočnosť
k

 31.12.2015
%

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE   SPOLU 64 090 97 890 86 828 88,7

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE   SPOLU 50 190 50 190 50 189 100,0

SALDO  FINANČNÝCH   OPERÁCIÍ + 13 900 + 45 470 + 117 822 259,1
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2. Rekapitulácia zdrojov a ich použitia

v  €
Skutočnosť
k 31.12.2015

BEŽNÝ  ROZPOČET                     

Bežné príjmy 1 176 710

Bežné výdavky 1 058 894

Prebytok hospodárenia  z bežného rozpočtu + 117 816

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET

Kapitálové príjmy 17 001

Kapitálové  výdavky 52 921

Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu  
(vplyvom uskutočnených   schválených  investičných   akcií) - 35 920

ROZPOČET CELKOM

Príjmy celkom 1 193 711

Výdavky celkom 1 111 815

Prebytok  hospodárenia z rozpočtu   + 81 896

FINANČNÉ  OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 86 110

Výdavkové finančné operácie 50 189

Saldo finančných operácií + 35 921

PREBYTOK CELKOVÉHO  ROZPOČTU (vrátane finančných operácií) + 117 817

3. Finančné vysporiadanie

Podľa § 16 zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov o použití  prebytku  rozpočtu mestskej časti rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2015                                                               + 81 895,83 € 

A/ Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov:

v súlade s § 15 ods. 4-najmenej 10 % z prebytku: Rezervný fond:                                                  8 500,-   € 
                                                                                Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 73 395,83 €
 
Vzhľadom k tomu,  že  v rozpočte príjmov a výdavkov  bol vytvorený  prebytok  hospodárenia +81 895,83 €, 
nebolo potrebné reálne vyčerpať finančné prostriedky  z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na financovanie kapitálových výdavkov  v sume 35 921,33 €.
Z uvedeného  dôvodu   na bežnom  účte k  31. 12. 2015  zostal  zostatok  finančných  prostriedkov  v objeme  
35 921,33 €, t. j. saldo finančných operácií,  ktorý je potrebné rozhodnutím  miestneho  zastupiteľstva  vrátiť  
do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
 
B/ Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do mimorozpočtového peňažného  fondu:

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja:                                                                                  35 921,33 €.
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4. Bilancia aktív a pasív
v €

Stav
k 31.12.2014

Stav
k 31.12.2015

A K T Í V A 3 587 613 3 438 656

Neobežný majetok 3 287 308 3 106 282

Dlhodobý nehmotný majetok 800 0

Dlhodobý hmotný majetok 3 286 508 3 106 282

- v tom :         - pozemky 593 021 609 621

                      - predmety z drahých kovov 0 763

                      - stavby 2 605 059 2 417 369

                      - hnuteľné veci 41 142 39 306

                      - dopravné prostriedky 4 494 19 431

                      - drobný dlhodobý majetok 119 0

                      - obstaranie dlhodobého majetku 42 675 19 792

Obežný majetok 294 894 324 686

Zásoby 0 0

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0

Pohľadávky 12 227 8 027

- v tom:          - dlhodobé pohľadávky 965 0

                       - krátkodobé pohľadávky 11 262 8 027

Finančné účty 282 667 316 659

- v tom:          - pokladnica 1 070 1 149

                       - ceniny 0 2 267

                       - bankové účty 281 597 313 243

Časové rozlíšenie 5 411 7 688

Náklady budúcich období 783 663

Príjmy budúcich období 4 628 7 025

P A S Í V A 3 587 613 3 438 656

Vlastné imanie 1 536 636 1 506 009

- v tom: - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 1 587 489 1 536 599

             - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 50 853 - 30 590

Záväzky 1 214 641 1 140 268

- v tom:            - rezervy 100 770 104 010

                        - zúčtovanie transferov medzi subjektami  verejnej správy 856 704 829 100

                        - záväzky zo sociálneho fondu 2 282 2 296

                        - krátkodobé záväzky – voči dodávateľom 1 550 1 716

                        - transfery a ost. zúčt. so subj.mimo verej.správy 106 400 106 400

                        - bankové úvery 146 935 96 746

Časové rozlíšenie 836 336 792 379

Výdavky budúcich období 2 275 2 950

Výnosy budúcich období 834 061 789 429
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 Komentár:         Náklady budúcich období: zaplatené predplatné – najmä za publikácie na rok 2016, 
                             predplatné za mzdový program  MRP za 1.  polrok 2016, ročný prístup k videoškoleniu
                             na mzdy,  povinné zmluvné poistenie za motorové vozidlá na rok 2016.                          
                             Príjmy budúcich období: nedoplatok 1 nájomcu za rok 2015 na médiách, očakávaný 
                             preplatok  tepla  za rok 2015, očakávaná refundácia nákladov na VPP od Úradu práce, soc. 
                             vecí a rodiny SR za rok 2015
                             Výdavky budúcich období: predpokladané doplatky  za rok 2015 pre dodávateľov médií  
                             -za vodné a stočné, EE, pre Slovak Telekom
                             Výnosy budúcich období: výnosy súvisiace s poskytnutými kapitálovými transfermi,
                             príjmy za licencie za VP na rok 2016 a správny poplatok za videohry na rok 2016, 
                      

VYSPORIADANIE  VÝSLEDKU  HOSPODÁRENIA :
Vykázaná účtovná strata  Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2015 v sume - 30 590 €
bude vysporiadaná s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých  rokov.
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5. Stav peňažných fondov mestskej časti 
v €

Peňažný fond
Stav

 k 1.1.2015
Tvorba

(resp. vrátka) Použitie
Stav 

k  31.12.2015

Rezervný fond 10 014 5 500 0 15 514

Fond hospodárskeho
a sociálneho  rozvoja 117 703 100 791 86 110 132 384

v tom: v tom:

45 939 - z rozdelenia 
prebytku hospodárenia 50 189 - splátka úveru

54 852 -  vrátka 
z bežného účtu

     717- projektová dokumentácia -
             parkovisko Raketová

     260 - projektová dokumentácia -
              parkovisko Rovníková

     300 -  projektová dokumentácia -
               verejné osvetlenie Važecká

     300 - projektová dokumentácia -
               verejné osvetlenie 
               Čingovská - Jenisejská

  2 448 - projektová dokumentácia -
              - hydraulické vyregulovanie 
              Branisko

  1 488 - projektová dokumentácia -
              - hydraulické vyregulovanie 
              Čingov

     975 - projektová dokumentácia -
              - meranie spotreby tepla 
              MO Poludníková

  2 867 - nákup plávajúcej fontány 

20 290 - nákup komunálneho vozidla

  4 194 - rekonštrukcia EZS

  2 800 - rekonštrukcia podlahy Iskra

Fond rozvoja bývania
46 385 0 0 46 385

Peňažné fondy spolu - 
bez sociálneho fondu 174 102 106 291 86 110 194 283

Sociálny fond 2 282 5 840
(prídel z objemu
hrubých miezd)

5 827 2 295

v tom:

2 640 - príspevok na stravu

  455 - príspevok na deň matiek 
           a otcov,  deň detí

2 502 - príspevok na kultúrne 
            a športové  podujatia

   125 - životné a pracovné jubileá

   105 - príspevok pri odchode 
            do  dôchodku 

Fondy spolu 176 384 112 131 91 937 196 578
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Poznámka:      Stav   mimorozpočtových  peňažných  fondov  bude   počas   roka   2016   zvýšený  o   sumu 
+ 117 817,16 €,  t. j.  o  prebytok hospodárenia  + 81 895,83  € a  o  čiastku  + 35 921,33 €  z  bežného   účtu, 
čo   predstavuje  sumu  nevyčerpaných  zdrojov  presunutých  z fondov  v roku 2015.  Prebytok hospodárenia 
a  vrátku  do  fondu  hospodárskeho  a  sociálneho rozvoja  schvaľuje v rámci schvaľovania záverečného účtu 
za rok  2015 miestne zastupiteľstvo.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Plnenie podmienok v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

v €

ZMLUVA O ÚVERE č. 216/AUOC/08  za dňa 18. 06. 2008 - č. účtu :  448563346 
- veriteľ - Slovenská sporiteľňa, a. s.
- účel - "Rekonštrukcia materskej škôlky Poludníková na multifunkčný objekt MČ Košice - Nad jazerom"
- obdobie nárokovateľného čerpania úveru - do 30. 9. 2009
- celková vyčerpaná suma úveru podľa ÚZ - 497 909 € 
- splatnosť úveru podľa úverovej zmluvy - 31. 05. 2018, realizovaná mimoriadna splátka - 
                                                                          t. j. predpokladaná splatnosť 11/2017
- úroková sadzba - po uplynutí obdobia nárokovateľnosti : 1 M BRIBOR (EURIBOR) + 0,90 % p.a.
- splácanie úveru - mesačne po 4 182,43 € inkasom z účtu

Ukazovateľ k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

1.
Celkový dlh 
(§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. ) 146 935 96 746

2. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 52 046 51 253

3. - z toho: mesačné splátky (po 4 182,43 €) spolu za rok 50 189 50 189

4. - z toho: zaplatené úroky z  úveru za rok 1 857 1 064

5. Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 1 209 321 1 206 676

6.
Ukazovatele dlhu v %:

 a)   § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 1./riadok 5.) 12,15 8,02

7.  b)   § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. (riadok 2./riadok 5.) 4,30 4,25

8. Dlh spolu (FIN 6 – 04) 146 935 96 746

9. Počet obyvateľov 24 887 24 548

10. Dlh na 1 obyvateľa v eurách 5,90 3,94

11. Priemerná úroková miera za rok 1,08 0,87

12. Poplatky z úveru za rok 60 60

Celkový dlh vykazovaný MČ k 31. 12. 2015 v sume 96 746 €, t. j. záväzok vyplývajúci zo zostatku istiny 
návratného  zdroja  financovania  predstavoval  8,02  %  skutočne  dosiahnutých  bežných  príjmov 
predchádzajúceho roka. Zákonom stanovená hranica 60 % bola dodržaná. Ročná splátka návratných zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov v  sume 51 253 €  ( 50 189 splátka istiny,  1 064 €  splátka úroku) 
predstavovala 4,25 % skutočne dosiahnutých bežných príjmov MČ predchádzajúceho roka, t. j. bola nižšia 
ako zákonom stanovená hranica 25 %.
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7. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

v €

Pohľadávka stav k 31. 12. 2014 stav k 31. 12. 2015

Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov 6 830 2 336

Pohľadávky – odberatelia – bežný rok 610 276

Pohľadávky -  za nájomné - bežný rok 2 840 4 388

Pohľadávky – za trhy – bežný rok 588 516

Pohľadávky - iné sociálne  služby 1 554 1 554

Pohľadávky - za nájomné a média do  r. 2004 2 302 2 302

Spolu  pohľadávky z príjmov obce 14 724 9 036

Pohľadávky voči zamestnancom  101 144

Iná pohľadávky – pohľadávka voči fyzickej osobe 600 55

Iná pohľadávka – poštová istina 365 365

Iná pohľadávka - preplatok u VšZP 483 500

Pohľadávky  spolu - brutto 16 273 12 436

Opravná položka k pohľadávkam - 4 046 - 4 409

Pohľadávky spolu  - netto 12 227 8 027

Komentár:

 ostatné pohľadávky – očakávané dobropisy od dodávateľov médií
 pohľadávky  odberatelia – bežný rok  –  bežné odberateľské faktúry za rok 2015 v počte 2
 pohľadávky za nájomné – bežný rok  – ide o 4 nájomcov  – vyzvaní k zaplateniu pohľadávok
 pohľadávky –  trhy  –  za  bežný rok  –   pohľadávka  voči  2  trhovníkom  –  vyzvaní  k  zaplateniu 

pohľadávok
 pohľadávky  –   iné  sociálne  služby  spolu  v sume  1 554 € – pohľadávky vznikli ešte v minulých 

rokoch (do r. 2005)  -  za záchytky ( v sume 1 409 € – 36 prípadov), pôžička na byt ( v sume 
             145 € - 1 prípad)  -  pohľadávky   sú  riešené  v   exekučnom  konaní  alebo v  zisťovaní a správe    
             referátu sociálnych vecí  a priestupkov a právneho oddelenia

 pohľadávky – za nájomné a médiá – do r. 2004 – v sume spolu 2 302 € -  pohľadávky 
             voči 5  subjektom –  riešené  v  exekučnom konaní

 pohľadávka voči zamestnancom  –  v objeme 144 € - predstavuje  sumu zodpovedajúcu  hodnote 
benzínu v nádržiach motorových vozidiel k 31. 12. 2015

 iné  pohľadávky  –  pohľadávka  voči  fyzickej  osobe  v  sume  55  €  –  úrok  z  vrátky  neoprávnene 
prevzatej  poslaneckej odmeny, pohľadávka v sume 365 € - voči Slovenskej pošte – poštová istina

             a pohľadávka voči VšZP - preplatok na odvodoch v sume 500 €
 opravná položka k pohľadávkam – v sume 4 409 € -  tvorba opravnej  položky  vo výške 100 %

             pohľadávky
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8. Dotácie, finančné príspevky  a ceny starostky poskytnuté v roku 2015

ROK 2015

KOMPETENCIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA - rozpočet spolu 13 000,- €
Príjemca dotácie účel schválená 

čiastka
 vyčerpaná 

čiastka

1.
Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých 
športovcov MRAVCE, Stálicová 5, Košice

Výdavky na športové súťaže, 
prenájom športovísk 150,- 150,-

2. Detská železnica Košice, n. o., Aténska 15, Košice
Aktivity a podujatiak 60. výročiu 
vzniku detskej historickej 
železničky

100,- 100,-

3. Rollorskating Race Team CASSOVIA, Adlerova 21, 
Košice

Náklady štartovného 
a cestovného pre deti na preteky 
v roku 2015

250,- 250,-

4. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice Podujatie Jenisejská Fest 300,- 300,-

5.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, KKS - 
Košice - Nad jazerom, Ladožská 6, Košice

Realizácia plánovaných akcií 
a podujatí v roku 2015 1 000,- 1 000,-

6. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice
Dopravná olympiáda
v rámci MDD 250,- 250,-

7. Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice
Nákup kníh pre pobočku VK 
Nad jazerom 200,- 200,-

8. Haliganda, o. z., Ždiarska 9, Košice
Činnosť kreatívnych dielní, 
športové a vzdelávacie aktivity 300,- 300,-

9. Gréckokatolícka cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky
ochrankyne, Levočská 2, Košice

Príspevok na detský letný tábor
1,50 €/dieťa
pre 15 detí/

4 dni
90,-

10. Detský domov Košice, Uralská 1, Košice
Podujatie URALFEST, športovo 
- kultúrne aktivity 500,- 500,-

11. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických 
mučeníkov, Námestie sv. Košických mučeníkov, Košice

Príspevok na detský letný tábor
1,50 €/dieťa
pre 25 detí/

7 dní
231,-

12. Detský domov Košice, Uralská 1, Košice
Mikulášske balíčky a vianočné 
darčeky 300,- 300,-

13. Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Košice,
Ladožská 16, Košice Ozdravno - rehabilitačný pobyt

1,0 €/občan
pre 25 

občanov/
5 dní

125,-

14. GA - GA, o. z.
Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice

Nákup tanečných kostýmov 
a rekvizít, tan. workshopy 
a tábory - pre tanečnú skupinu G 
- mini (v KS Iskra) 

1 000,- 1 000,- 

15. Únia žien Slovenska - Krajská organizácia Košice, o. z.,
Hlavná 68, Košice

Výchovno - osvetové stretnutia 
so zameraním na históriu,
tradície domova a regiónu 
pre členov DC

500,- 500,-

16. Haliganda, o. z., Ždiarska 9, Košice Živý Betlehem 300,- 300,-
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ROK 2015

KOMPETENCIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA - rozpočet spolu 13 000,- €

Príjemca dotácie účel
schválená 

čiastka
 vyčerpaná 

čiastka

17. Loďka nádeje, o. z., Južná trieda 83, Košice
Halloween party, výlet 
do Tatraladie, lodenice Šaľa, 
mikulášske balíčky

350,- 350,-

18. PIMPOLLO, o. z., Čingovská 9, Košice
Vydanie brožúrky Pátrač Tino
spoznáva a org. - technické 
zabezpečenie akcie Pátrač Tino
párty

500,- 500,-

19. Základná škola J. Urbana, Jenisejská 22, Košice
Výdavky spojené s podujatiami 
v rámci projektu HRAVENISKO 
2015

500,- 500,-

20. Tvoja šanca Košice, n. o., Meteorová 3, Košice
Zriadenie komunitnej záhrady - 
relaxačno - pracovnej zóny
pri dennom stacionári 
Galaktická 9

554,- 554,-

21. Združenie rodičov pri MŚ, Jenisejská 24, Košice
Vybavenie ihriska dopravnými 
prvkami 500,- 500,-

22.
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79,
Košice

Revitalizácia ihriska - 
športovisko Talinská 10, Košice 5 000,- 5 000,-

S p o l u 13 000,-
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ROK 2015

KOMPETENCIA  STAROSTKY - rozpočet spolu 2 174,- €

Príjemca finančného príspevku účel
schválená 

čiastka
vyčerpaná 

čiastka

1. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Volejbalový turnaj 258,61 258,61

2. Peter Polák, Košice
Príspevok na maratón 
v Bostone 200,- 200,-

3. OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, Košice Podujatie klubu Štvorlístok 100,- 100,-

4. MŠ Dneperská 8, Košice
Kultúrno spoločenské
podujatia  - 40. výročie 
založenia MŠ

100,- 100,-

5. Slovenský zväz malého futbalu, Fazuľová 1, Bratislava
Príspevok na Majstrovstva 
Slovenska v malom futbale 300,- 300,-

6. ACTIVE LIFE, n. o. Košice
Podujatie  -  Spoznaj  behom 
Košice - Sídlisko Nad jazerom 200,- 200,-

7. Súkromné gymnázium, Dneperská, Košice Prímestský IT tábor pre deti 100,- 100,-

8. OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, Košice
Prímestský tábor pre deti 
z krízového centra 
a v hmotnej núdzi

120,- 120,-

9. Gabriel Glovacký, Košice
Finančný príspevok
na vydanie básnickej zbierky 150,- 150,-

10. Arcidiecézna charita, Bočná 2, Košice
Športový turnaj - Odkopnime 
predsudky - futbal spája 100,- 100,-

11. Nikolas Kompuš, Košice
Futbalový turnaj - štartovné -
O pohár starostu MČ  Košice
- Juh

25,- 25,-

12. Súkromné gymnázium, Alejová, Košice
Súťaž KEVEDKO - o histórii
mesta Košíc 40,- 40,-

13. Úsmev ako dar, Kováčska 28, Košice
Podpora podujatia - Večer dobra - 
pre deti z detských 
domovov, krízových stredísk
a ohrozených rodín

301,- 301,-

14. Maroš Bach, Košice
Príspevok na štartovné - 
vianočný futbalový turnaj 
- pre družstvo Jazera - 
- INFINITY ARÉNA

150,- 150,-

S p o l u 2 144,61 €
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ROK 2015

KOMPETENCIA  STAROSTKY - rozpočet spolu 671,- €

Príjemca ceny starostky účel schválená 
čiastka

vyčerpaná 
čiastka

1. -
Kladenie vencov -
oslobodenie mesta Košice 11,- 11,-

2.  - 
Vítanie prvých novonarodených 
detí v MČ 98,57 98,57

3.
Riaditelia základných a materských škôl
v pôsobnosti MČ MDŽ 226,13 226,13

4. - Kvety - výročie Sándora Máraia 20,- 20,-

5. Jozef Koniar, Košice
2. jazerná päťdesiatka -
nákup ocenení 120,- 120,-

6. Okresný úrad v Košiciach
XXI.ročník súťaže
mladých záchranárov CO 50,- 50,-

7. Mestský futbalový klub Košice
XIII. ročník medzinárodného
žiackeho turnaja 100,- 100,-

8. Mestská časť Košice - Šaca
Súťaž hudobného
folklóru dospelých 50,- 42,-

S p o l u 667,70
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9. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. 12. 2015

V zmysle § 16 ods.  5  zákona č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších  predpisov,  je  súčasťou  záverečného  účtu  mestskej  časti  aj  hodnotenie  plnenia  programov 
rozpočtu, t. j. Hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Hodnotiaca správa plnenia  programového rozpočtu za rok 2015 pozostáva z programového a finančného 
plnenia.  Programové  plnenie  posudzuje  plnenie  cieľov  programov,  podprogramov  a  prvkov  (projektov) 
zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2015. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách  príjmov 
a výdavkov k 31. 12. 2015 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

1.  P R Í J M O V Á   Č A S Ť

BEŽNÉ  PRÍJMY

Bežné príjmy:  rozpočet:  1 175 964 €
                          plnenie:    1 176 710  €
                          %: 100,1

Vývoj bežných  príjmov:

skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2014

1 166 544 1 187 196 1 209 321 1 206 676 1 176 710

Bežné príjmy mestskej časti tvoria  daňové príjmy,  nedaňové príjmy,  granty a  transfery.  Plnenie bežných 
príjmov oproti rozpočtu  za  rok  2015 bolo  vo výške  100,1 %.  

Daňové príjmy:  rozpočet:  616 835  €
                             plnenie:    616 835  €
                             %: 100,0

Daňové  príjmy  Mestskej  časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príj-
mov  fyzických  osôb  podľa  zákona  o dani  z  príjmu.  Výnos  uvedenej  dane  rozdeľuje a poukazuje mestu
Košice miestne príslušný daňový úrad,  pričom  výnos  dane  mesto  Košice  v  rozpočte  na   príslušný   rok 
prerozdeľuje   jednotlivým  mestským  častiam. Na  rok   2015  bola  mestským zastupiteľstvom mesta 
Košice  pre   Mestskú   časť  Košice    –   Nad    jazerom  schválená   čiastka  podielových   daní   v   objeme 
616 835 €. Pri počte obyvateľov mestskej časti k 31. 12. 2015  - 24 548  uvedený objem predstavuje čiastku
25,13 €/1 obyvateľa ( v roku 2014 - 22,88 €/1 obyvateľa).

Vývoj podielových daní:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

552 028 569 475 569 475 569 475 616 835

Nedaňové príjmy:  rozpočet:  504 751 €
                                 plnenie:    511 666 €
                                 %: 101,4
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v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet:  208 851 €
                                                    plnenie:    212 580 €
                                                    %: 101,8

Príjmy  z  vlastníctva  majetku  predstavujú  príjmy  z  prenajatých  pozemkov,  priestorov  v objektoch
MO Poludníková,  Branisko, Čingov, Bukovec,  objektov   v  rekreačnej   lokalite   Jazero   a   z   prenájmu 
trhových  stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec.  

Vývoj príjmov z vlastníctva majetku:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

181 779 195 024 246 118 204 731 212 580

Skutočné príjmy z vlastníctva majetku majú medziročne stúpajúcu tendenciu. V roku 2013 mestská časť 
obdržala mimoriadnu splátku nájomného v sume 50 000 € ako splnenie podmienky uzavretia zmluvy
o nájme na dobu určitú.

Administratívne poplatky: rozpočet:  45 600 €
                                              plnenie:    45 967 €
                                              %: 105,2

Uvedený príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vyberaných pri vydávaní individuálnych  licencií 
na výherné hracie   prístroje   v  zmysle  zákona   č. 171/2005   Z. z.  o  hazardných  hrách. Na rok 2016 boli 
vydané  4  licencie   na  prevádzkovanie  22  výherných   prístrojov.  Do  tejto  kategórie  administratívnych 
poplatkov patria aj príjmy  z  ostatných  poplatkov,  najmä  za  úkony   osvedčovania   odpisov,   fotokópií, 
podpisov   na   listine,   vydania    potvrdení  o  pobyte  a  pod.  

Vývoj administratívnych poplatkov:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

110 527 77 779 62 712  45 720 45 967

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet:           0 €
                                                  plnenie:       1 726 €
                                                  
Príjem - pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtuje. Uvedené  príjmy  v skutočnosti pozostávajú  z  príjmov 
za priestupky občanov mestskej časti  vyberané okresným  úradom a mestskou časťou  -  vymerané pokuty, 
penále a iné sankcie.

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet:  57 730 €
                                                                              plnenie:    54 775 €
                                                                              %: 94,9
v tom:

Príjmy za prímestské letné tábory:  rozpočet:    3 920 €
                                                             plnenie :     2 998 €
                                                             %: 76,5
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Mestská  časť  Košice -  Nad jazerom  organizovala   v  termínoch 13.  -  17.  7.  2015 a  24.  -  28.  8  2015 
prímestský tábor Jazeráčik. Na dvoch turnusoch sa zúčastnilo spolu  64 detí.
Cena tábora bola stanovená na  49,- € /dieťa.
Výdavky na zabezpečenie tábora boli obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov
od jednotlivých účastníkov.

Príjmy -  rekreačná lokalita Jazero:  rozpočet:  460 €
                                                               plnenie:    366 €
                                                               %: 79,6

Príjem dosiahnutý z činností v rekreačnej lokalite Jazero pozostáva z:

 bežné vstupné – 0 €
 permanentky –  0 €
 požičovné -plavidlá, lehátka  –  0  €
 viacúčelové ihriská (RL a Amurská) – 326  €
 volejbalové ihrisko –  40 €
 lanové centrum – 0  €

V roku 2015 nebola oficiálne otvorená letná sezóna na plážovom kúpalisku  Jazero kvôli realizácii opatrení 
na odstránenie siníc, a preto sa ani nevyberalo vstupné a nespoplatnili ďalšie služby.

Príjmy z činnosti KS Jazero:   rozpočet:  4 200 €
                                                    plnenie:    4 161 €
                                                    %: 99,1

Príjmy z činnosti KS Iskra:      rozpočet:  2 500 €
                                                     plnenie:    2 650 €
                                                     %: 106,0

Príjmy z činnosti  kultúrnych stredísk predstavujú  príjmy z organizovaných akcií  pre deti  a  dospelých  – 
divadelné predstavenia, premietanie filmov,  zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné 
prednášky, cvičenia, tance.

Príjmy z predaja knihy – MČ Košice – Nad jazerom
                                            včera, dnes a zajtra:             rozpočet:  150 €
                                                                                            plnenie:        0 €
                                                                                            %: -
V roku 2015 sa nepredal žiaden výtlačok knihy o Mestskej časti Košice - Nad jazerom  vydanej v roku 2010.

Príjmy za stravné lístky:      rozpočet:  46 500 €
                                                plnenie:    44 600 €
                                                %: 95,9
 v tom:  

 príjem za stravné lístky od zamestnancov – 10 030 €
 prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky  pre zamestnancov – 2 640 €
 príjem za stravné lístky od dôchodcov – 31 930  €



26

Vývoj platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

53 790 58 862 75 370  44 029 44 600

Skutočné  platby  za  predaj  výrobkov, tovarov  a služieb  sú ovplyvňované predovšetkým skutočnosťou  aké 
sú počas letnej sezóny príjmy v rekreačnej lokalite Jazero - t. j. či je letná sezóna otvorená (a vyberá 
sa vstupné a niektoré služby sú spoplatňované)  vplyvom počasia, kvality vody a výskytu siníc. V roku 2013 
malo  zásadný vplyv na tržby v RL Jazero zriadenie Magio pláže. V roku 2014  a ani v roku 2015 
sa nerealizoval výber vstupného a spoplatnenie ďalších služieb z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody
a realizácie opatrení na odstránenie siníc.

Úroky z vkladov a účtov:     rozpočet:  450 €
                                                plnenie:    464  €
                                                %: 103,1

Úroky   z   bežných    a   termínovaných    vkladov vo VÚB, a. s. a SLSP a. s.

Vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby:  rozpočet:    600 €
                                                                                    plnenie:      545 €
                                                                                    %: 90,8

Príjem od  fyzickej osoby – vrátka z úroku z neoprávnene prevzatej  poslaneckej odmeny. V roku 2015 bola
realizovaná čiastočnými platbami od exekútora.

Ostatné príjmy:   rozpočet:  191 520 €
                              plnenie:    193 609 €
                              %: 101,1

Vývoj ostatných príjmov:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

157 491 168 073 171 660 190 075 193 609

Vývoj ostatných príjmov má stúpajúcu tendenciu najmä vplyvom zyšujúcich sa príjmov z výťažkov 
z hazardných hier - videohier.

v tom:

Poistné plnenie:                          rozpočet:        0 €
                                                     plnenie:      618 €
                                                     %: -

Ide o poistné plnenie za škodové udalosti – rozbité sklo v zasadačke MÚ a zatečenie predajne potravín – OC 
Čingov.

Z  výťažkov z hazardných hier:  rozpočet:  75 350 €
                                                        plnenie:    77 761 €
                                                        %: 103,2

Príjmy   pre   mestskú   časť  v   zmysle  zákona  o  hazardných  hrách  –  pri stávkových hrách  odvod  0,5 % 
z hernej  istiny do rozpočtu MČ, pri  videohrách polročné poplatky v sume 400,- €/1 zariadenie.
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Príjmy z dobropisov  – za médiá:  rozpočet:  7 800 €
                                                          plnenie:     8 163 €
                                                          %: 104,7

Príjem  z refundácie za stravovanie dôchodcov:  rozpočet:  3 000 €
                                                                                   plnenie:    3 819 €
                                                                                   %: 104,7

Položka   predstavuje  príjem,   ktorým  refunduje   mesto    Košice   časť  výdavkov  mestskej  časti  
vynaložených na  stravné  lístky pre dôchodcov.

Príjem z refundácií médií – od nájomcov: rozpočet: 104 370 €
                                                                        plnenie:   102 751 €
                                                                        %: 98,4

Príjmy za  elektrickú  energiu,  teplo,  vodu  a  odpad  od  cca  34   nájomcov   mestskej   časti  v objektoch 
MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero.

Ostatné príjmy - iné:   rozpočet:  1 000 €
                                       plnenie:       497 €
                                       %: 49,7

Položka predstavuje najmä preplatky zdravotných poisťovní v roku 2015. 

Granty a transfery:  rozpočet:  54 378 €
                                   plnenie:     48 209 €
                                   %: 88,7

Granty:  rozpočet:  450 €
                plnenie: 1 628 €
                %: 361,8

Vývoj grantov:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

550 66 759 30 790  10 000 1 628

Mestská  časť  v roku 2015 dostala  finančný dar  od  fyzickej  osoby D.  Leyseka  v sume  150 €  na  nákup 
sladkostí pre deti počas Jazerských Vianoc. 
Počas  Jazerských  Vianoc  MČ  organizovala  aj  dobrovoľnú  zbierku,  ktorej  výnos  v sume  1 478  €  bol 
rovnaným dielom prerozdelený 5 jazerským materským školám na verejnoprospešný účel.

Transfery v rámci verejnej správy:  rozpočet: 53 928 €
                                                              plnenie:   46 581 €
                                                              %: 86,4

Vývoj transferov:

v €
skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

108 275 47 467 50 652  140 575 46 581
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Na stav transferov v príslušnom roku  má výrazný vplyv počet volieb   konaných  v danom roku. V roku 2014 
sa konalo troje volieb, v roku 2015 len jedno referendum.

- v tom transfery:
 zo štátneho rozpočtu - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú   

                                    činnosť - čiastka 1 479 € – od Úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny SR
                                  - transfer - príspevok na verejno - prospešnú činnosť od Úradu práce, soc. vecí 
                                    a rodiny SR - preplatenie 80 % ceny práce 5 pracovníkov  spolu v sume 
                                    16 718 €
                                  - transfer na preplatenie výdavkov za referendum, ktoré bolo v roku 2015
                                     - od Okresného úradu  Košice  spolu v sume  6 686 €

                                               - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu      
                                           občanov  a registra obyvateľov SR  - čiastka 8 398 € – od Okresného      

                                                  úradu Košice
                                                  

 z rozpočtu mesta Košice - transfer na prevádzku a údržbu rekreačnej lokality Jazero v sume 10 000 €
                                                     - transfer na údržbu komunikácií a chodníkov v sume 3 000 €
                                                     - transfer na kostýmy pre súbor Jazerčan v sume 300 €

KAPITÁLOVÉ   PRÍJMY

Kapitálové  príjmy:  rozpočet: 30 503 €
                                    plnenie:   17 001 €
                                    %: 55,7

Nedaňové príjmy - Príjem z predaja kapitálového majetku:   rozpočet:  3 €
                                                                                                        plnenie:    1 €
                                                                                                        %: 33,3

 Podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
             bol uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Nad jazerom  schválený priamy prevod 
             vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice -  Nad  jazerom ako prípadu hodného osobitného 
             zreteľa - nehnuteľnosti - stavby Parkovisko pri Splave pre mesto Košice za cenu 1 €. 

Verejné osvetlenie Amurská bolo odpredané v roku 2014 ako  prípad hodný osobitného zreteľa  mestu
Košice za cenu 1 €. Verejné osvetlenie Baltická je doteraz vo vlastníctve MČ.

Transfery  v rámci verejnej správy: rozpočet:  30 500 €
                                                              plnenie:    17 000 €
                                                              %: 55,7
            
v tom z rozpočtu mesta Košice   - čiastka  5 000 € na kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene 
                                                       v Košiciach - revitalizácia detského ihriska Talinská
                                                     - čiastka 12 000 € na spolufinancovanie nákupu a inštalácie plávajúcej 
                                                       fontány v RL Jazero (celková investícia v sume 14 867 €)



29

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie:  rozpočet:  97 890 €
                                                  plnenie:    86 110  €
                                                  %: 88,0

Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu                                             86 110 € 

z toho:
  - Prevod z  fondu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja na  splátku úveru                  50 189 €        
  - Prevod z FHaSR  na úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie
    statickej  dopravy - Rovníková                                                                                        260 €
  - Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie - Važecká              300 €
  - Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Verejné osvetlenie -
    Čingovská - Jenisejská                                                                                                     300 €
  - Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie 
    a meranie spotreby tepla v OC Branisko                                                                       2 448 €
  - Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Hydraulické vyregulovanie 
    a meranie spotreby tepla v OC Čingov                                                                          1 488 €
  - Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu - Meranie spotreby tepla v MO 
    Poludníková                                                                                                                      974 €
  - Prevod z FHaSR na nákup mobilného zariadenia - plávajúcej fontány                        2 867 €
  - Prevod z FHaSR na nákup komunálneho vozidla                                                       20 290 €
  - Prevod z FHaSR na rekonštrukciu EZS                                                                        4 194 €
  - Prevod z FHaSR na rekonštrukciu podlahy - Iskra                                                       2 800 €
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2.   V Ý D A V K O V Á    Č A S Ť

Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t. j. je rozdelená do 11 programov, ktoré 
sú  ďalej  rozpracované  do  podprogramov  a  jednotlivých  prvkov  resp.  projektov.  Do  tejto  programovej 
štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi.

Vývoj bežných  výdavkov:

skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

1 074 629 1 026 842 1 042 022 1 103 193 1 058 894

Vývoj kapitálových  výdavkov:

skutočnosť rok 2011 skutočnosť rok 2012 skutočnosť rok 2013 skutočnosť rok 2014 skutočnosť rok 2015

30 387 76 402 215 857 88 852 52 921

PROGRAM  1:  PROSTREDIE   PRE  ŽIVOT 

Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 16 110 17 610 16 284 92,5

V programe č. 1 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           12 610 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:    11 284 €
                                          %: 89,5

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                             5 000 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:      5 000 €
                                          %: 100,0

Podprogram 1.1: Životné prostredie

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            oddelenie finančné a správy majetku

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 8 610 8 610 8 142 94,6
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Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 100 100 61 61,0

Mestská časť spravuje priestranstvo pri miestnom úradu  a na voľných výbehoch psov, na základe nájomnej 
zmluvy aj časť priestranstva v rekreačnej lokalite Jazero. Finančné prostriedky určené na  - Výsadbu 
a úpravu zelene  - v sume 61 € boli  použité na nákup paliva do kosačky pri údržbe zelene pri miestnom 
úrade. Údržba zelene v RL Jazero je rozpočtovaná v programe č. 6.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet vysadených stromov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

0 0 -

Komentár:  V roku 2015 nebola  plánovaná žiadna nová výsadba stromov resp. novej zelene.

Ukazovateľ: Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m²

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

10 000 10 000 10 000

Komentár:

Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade a na voľných výbehoch psov 
na 4  miestach - Poludníková, Čingovská, Bukovecká, Meteorová. Zabezpečovali ju 
pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce a 1 pracovník na dohodu 
o vykonaní prác, ktorí zároveň zabezpečovali aj výkon prác pri údržbe sídliska - viď 
prvok 1.1.2. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6.

Ukazovateľ: Počet kosieb spravovanej zelene

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

5 5 5

Komentár:
Počas roka  2015 sa realizovalo 5 plánovaných kosieb  pri  miestnom úrade.   Kosba 
voľných výbehov psov je realizovaná  v koordinácii s kosbou verejných priestranstiev 
mesta Košice.

Prvok 1.1.2: Opravy a údržba na sídlisku

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 8 510 8 510 8 081 95,0

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2015:
            - poistné odvody z dohôd: 493 €
            - materiál: 6 166 € 
            - dopravné: 0 €
            - nájomné: 1 €
            - služby: 1 421 €
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Finančné prostriedky na - Opravy a bežnú údržbu na sídlisku - v sume 8 081 € boli použité najmä na: 

 nákup materiálu na opravu lavičiek, t. j. dosiek a spojovacieho materiálu,  
 nákup materiálu na opravu parkových košov – cement, štrk, náterové hmoty, štetce a iný pomocný 

materiál,
 nákup parkových košov
 nákup materiálu na opravy trhových stolov - najmä plechy a náterové hmoty,
 nákup  informačnej tabule pre trhovisko–  Branisko,
 realizáciu prevádzkových kontrol ihriska   na Poludníkovej ulici
 výdavky na dohodu s pracovníkom pre výkon prác pri údržbe sídliska a kosby zelene - viď prvok 

1.1.1.a s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt v sezóne
 vrecúška na psie exkrementy

Cieľ: Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku

Ukazovateľ:
Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska (na základe dohôd 
o vykonaní prác) 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár: Pracovník  okrem  opráv  mobiliáru  vykonáva  spolu  s  pracovníkmi  vykonávajúci 
verejnoprospešné práce  aj kosenie spravovanej zelene – viď prvok 1.1.1.

Ukazovateľ: Počet opravených lavičiek

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

50 50 55

Komentár:
Mestská  časť  vykonala   počas  1.  polroka  2015  pasportizáciu  mobiliáru  a  podľa 
výsledkov rozhodla o opravách lavičiek podľa ich umiestnenia a stavu.
Cieľ zabezpečiť opravu mobiliáru – t. j. aj lavičiek v počte 55 opravených kusov 
z celkového počtu 515 lavičiek sa podarilo v roku 2015 splniť vo výške 110 % ročného
predpokladu. 

Ukazovateľ: Počet nakúpených nových  parkových košov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12.. 2015

10 50 50

Komentár:

Mestská časť vykonala  počas 1. polroka 2015 pasportizáciu parkových košov a podľa 
výsledkov rozhodla o doplnení ich počtu na sídlisku. Pri 1. zmene rozpočtu bola prijatá 
úprava s vyčlenením ďalších finančných prostriedkov na nákup košov, pričom dodanie 
bolo  vysúťažené  elektronickou  aukciou  v  1.  polroku  2015.  V  mestskej  časti  bolo 
postupne rozmiestnených 63 nových košov ( 50 novonakúpených a 13 nakúpených 
v minulom roku) tak, že celkový počet košov na sídlisku bude 200 ks. Na každej ulici 
mimo priemyselnej časti pribudol parkový kôš, pričom jeho osadenie bolo zamerané
na miesta, kde nebola nádoba dostupná, na miesta častého výskytu odpadkov 
a na potreby obyvateľov vrátane chovateľov psov.
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Ukazovateľ: Počet opravených parkových košov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

15 15 13

Komentár:
Cieľ zabezpečiť opravy parkových košov v počte 15 ročne bol k 31. 12. 2015 splnený
na 86,7 %. Najčastejšie boli opravované koše  v lokalitách – zastávka MHD Tepláreň, 
lesopark, plážové kúpalisko Jazero, promenáda pri Hornáde.

Ukazovateľ: Počet  nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

0 150 000 225 000

Komentár:

Dôležitou  súčasťou  dosiahnutia  čistoty  na sídlisku  je  aj  riešenie  problému  psích 
exkrementov. Okrem  prevádzkovania  4  voľných  výbehov  pre  psov  je zámerom 
mestskej  časti poskytovanie jednorazových  vrecúšok  pre  majiteľov  psov. 
Dostáva ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa. 
V 1.  polroku 2015 bola  vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané 
finančné prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok. 

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť spravovaných objektov (detské ihrisko, fontána)
Ukazovateľ: Počet kontrol a revízií

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

12 12 12

Komentár:
Cieľ zabezpečiť bezpečnosť detského ihriska a fontány na Poludníkovej ulici bol počas 
roka splnený. Mesačné  a hlavné ročné kontroly, ako aj revízia elektrickej  inštalácie na 
detskom ihrisku a fontáne, boli počas roka 2015 uskutočnené.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet trhových miest

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

3 3 3

Komentár:
MČ má zriadené trhové miesta pri OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar.
Vzhľadom k nízkej návštevnosti trhového miesta pri OC Bukovec, uvedené
trhovisko bolo monitorované, aby sa prípadne rozhodlo   o jeho ďalšej opodstatnenosti.
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Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných vlastných stánkov – stánky s  dočasným  stanovišťom

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

4 4 6

Komentár:
MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané 
a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar. Okrem uvedených stánkov 
sa na  trhovisku Ždiar   a  na  trhovisku Branisko nachádzajú   aj  ďalšie  2  stánky vo 
vlastníctve trhovníkov.

Ukazovateľ: Počet prenosných predajných zariadení

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 2

Komentár:
MČ vydala povolenia na rok 2015 pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích 
vajec na trhovisku  pri OC Branisko a OC Ždiar.

Ukazovateľ: Počet pojazdných predajní na trhových miestach

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 2

Komentár:
MČ vydala povolenia na rok 2015 pre dvoch záujemcov  na predaj mäsa a mäsových 
výrobkov a  predaj surového kravského mlieka  na trhovisku pri  OC Branisko a  OC 
Ždiar.

Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

28 28 28

Komentár:
Trhové stoly sú prevádzkované na všetkých troch trhových miestach –  OC Bukovec,  
OC Branisko, OC Ždiar.
Počas roka 2015 boli aspoň čiastočne opravené a vymaľované štyri  trhové stoly.

Ukazovateľ: Počet osôb zabezpečujúcich službu pre prevádzku trhovísk počas sobôt

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 1

Komentár:
V zmysle  VZN je  trhovým dňom aj sobota.  Počas  obdobia  jún  -  november  výber 
poplatkov počas sobôt  zabezpečuje pracovníčka na základe dohody o vykonaní práce.
MČ pôvodne predpokladala zabezpečiť 2 pracovníčky – striedavo – ako v minulosti,
ale terajší spôsob spolupráce s jednou pracovníčkou  postačuje.
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Podprogram 1.2: Ihriská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 7 500 9 000 8 142 90,5

Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk
         

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť
k 30. 6. 2015

%

Rozpočet prvku 2 500 4 000 3 142 78,6

Mestská časť spravuje  spolu 5 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, detské ihrisko „Radka“ 
na plážovom kúpalisku Jazero,  viacúčelové ihrisko na Amurskej a na plážovom kúpalisku Jazero, ako aj 
jedno volejbalové ihrisko. Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení 
vandalmi.  Ajv roku 2015 sa museli  odstraňovať následky poškodení,  aby sa nemuseli   zariadenia a celé 
športoviská uzavrieť. 

Cieľ: Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti
Ukazovateľ: Počet opravených detských ihrísk

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 4

Komentár:

Finančné prostriedky v sume 4 000 € boli v roku 2015 určené na opravu ihrísk
a športovísk v správe mestskej časti s prerozdelením podľa aktuálneho stavu 
a  potreby.  K 31.  12.  2015 bola   čiastka 3 142 € vyčerpaná   na:   opravu umelého 
trávnika  na  Amurskej  ulici,  na  opravu  herných  zariadení  na  ihrisku  Uralská  - 
Čingovská, na pieskovisko na Poludníkovej a na oplotenie na Talinskej.

Projekt 1.2.2 - Revitalizácia detského ihriska Talinská - dotácia pre Správu mestskej zelene

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 30. 6. 2015 %

Rozpočet projektu 5 000 5 000 5 000 100,0

Správa mestskej zelene v Košiciach prevádzkuje údržbu verejnej zelene a detských ihrísk v správe majetku 
mesta Košice, vrátane prvkov drobnej architektúry. V mestskej časti udržiava detské ihriská, ktoré 
po rokoch prevádzky vyžadujú komplexnú revitalizáciu. Keďže SMZ nedisponuje dostatočným objemom 
finančných prostriedkov na revitalizáciu detských ihrísk, bolo záujmom mestskej časti prispieť na obnovu 
detského ihriska na Talinskej ulici v sume spolu 5 000 € formou kapitálového transferu – dotácie.
Revitalizácia  detského  ihriska  spočívala  v  odstránení  prvkov  a  zariadení,  ktoré  v  súčasnosti  nespĺňajú 
bezpečnostné kritériá a európske normy a osadenie nových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky na ďalšiu 
prevádzku.
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Ukazovateľ: Počet nových resp. revitalizovaných  detských ihrísk

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár:

Cieľ  zabezpečiť  dostatok  upravených  ihrísk  pre  deti  výstavbou  nových  resp. 
revitalizovaných ihrísk  bol do  31.  12.  2015 splnený na  100 %  ročného rozpočtu. 
Dotácia na revitalizáciu ihriska Talinská bola Správe mestskej zelene poskytnutá dňa 
25.  5.  2015.  Detské  ihrisko  bolo  revitalizované  podľa  odsúhlasenej  projektovej 
dokumentácie,  pričom  boli  odstránené   časti  starých  prvkov,  ktoré  nespĺňajú 
požiadavky platnej  legislatívy  a  k  osadené  4  nové  herné  zariadenia.  Zároveň  bola 
upravená  okolitá  verejná  zeleň,  lavičky  a  doplnený  odpadkový  kôš.  Práce  boli 
odovzdané dňa 23. 6. 2015 a v uvedený deň bolo ihrisko uvedené do užívania.
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PROGRAM  2: KOMUNIKÁCIE  A  PARKOVISKÁ 

Zámer programu:
 Optimálne  komunikačné  prepojenie  a  dostatok   miest  na parkovanie.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 14 400 16 820 9 554 56,8

V programe č. 2 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           10 420 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:     9 294 €
                                          %: 89,2

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                             6 400 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:         260 €
                                          %: 4,1

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií , chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 12 100 9 400 8 371 89,1

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2015:

            - materiál: 58 €
            - údržba komunikácií a chodníkov: 7 265 €
            - služby: 1 048 €

Mestská časť spravuje 13 parkovísk  - Jenisejská, Čingovská, Donská, Irkutská, Dneperská, Ždiarska, 
Talinská, Gagarinovo námestie, Námestie  kozmonautov, Levočská, Uralská, Bukovecká, Poludníková, 
1 cestnú komunikáciu  Polárna - Poludníková a pešie komunikácie v 4 lokalitách - Poludníková 7, prístupové 
chodníky Branisko,  Čingov, rekreačná lokalita Jazero - chodníky v zverenej časti. So správou uvedených 
objektov sú spojené pravidelné náklady, predovšetkým na údržbu zrážkovej kanalizácie, čistenie 
a  odstraňovanie  porúch.  Finančné  prostriedky  boli  čerpané  okrem čistenia  kanalizácie  a  odstraňovania 
ropných látok na parkovisku Poludníková a Gagarinovo námestie  aj na osadenie 2 ks dopravných zariadení – 
zrkadiel  podľa  požiadaviek  obyvateľov  na  Meteorovej   a  Čingovskej  ulici  a  obnovu  vodorovného 
dopravného značenia na 51 parkovacích miestach. V materiálových položkách bol realizovaný najmä nákup 
farieb a posypovej  soli. Letná údržba  bola realizovaná formou  drobných vysprávok výtlkov a iných opráv, 
a to najmä na uliciach: Meteorová, Galaktická, Námestie kozmonautov. Vzhľadom na klimatické podmienky 
bola zimná údržba na mestskou časťou spravovaných komunikáciách realizovaná vlastnými kapacitami 
s použitím zakúpenej soli. 
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Cieľ:
Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase 
zimnej kalamity

Ukazovateľ: Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m²

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12 2015

200 200 211

Komentár:

Opravy  boli   realizované  v  2.  polroku  2015  na  uliciach  Meteorová,  Galaktická, 
Námestie kozmonautov.
Zároveň bola poskytnutá kompenzácia pri výstavbe projektu "OC KAUFLAND 
A  NÁKUPNÁ  GALÉRIA"  vo  forme  zabezpečenia  a  realizácie  súvislých  opráv 
nasledujúcich komunikácií:

1./ Časť promenádneho chodníka pri rieke Hornád v úseku od Rovníkovej 8 po ZŠ       
     Galaktická - výmera úseku: 2 363 m²
2./ Chodník na ulici Donská v úseku od č. 2 až po č. 14 - výmera úseku 696 m²
3./ Chodník na ulici Čiernomorská v úseku od č. 1 až po č. 3 - výmera úseku: 1 100 m²

spolu o výmere 4 159 m² od spoločnosti Istrofinal, a.s., Žilina

Ukazovateľ: Čistenie komunikácií (v hodinách)

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

250 250 0 

Komentár:
Rozpočtované finančné prostriedky vytvárali  priestor pre čistenie komunikácií 
v prípade zimnej  kalamity na úrovni 250  motohodín pri pluhovaní vozidlom. Čerpanie 
sa odvíjalo od klimatických podmienok, a preto nebolo potrebné zimnú údržbu
dodávateľsky objednať. 

Ukazovateľ: Osadenie zvislého dopravného zariadenia - dopravného zrkadla

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 30. 12. 2015

2 2 2

Komentár:

Cieľ zabezpečiť zvislé dopravné značenie prostredníctvom osadenia 2 ks dopravných 
zrkadiel bol splnený k 31. 12.  2015 na 100,0 % ročného rozpočtu. Osadenie 
2 ks dopravných zariadení – zrkadiel podľa požiadaviek obyvateľov na Meteorovej  
a Čingovskej ul. schválil Krajský dopravný inšpektorát a správca komunikácie a v máji 
2015 ich mestská časť prostredníctvom oprávnenej osoby inštalovala.

Ukazovateľ: Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích státí

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

50 50 51

Komentár:
Cieľ zabezpečiť vodorovné dopravné značenie obnovením parkovacích státí 
k 31. 12.  2015 bol splnený na  102 %.
Vodorovné dopravné značenie parkovísk bolo uskutočnené na ul.  Ladožská 
a Dneperská .
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Cieľ: Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ
Ukazovateľ: Počet čistení dažďovej kanalizácie a odlučovania ropných látok

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár:
Čistenie  kanalizácie  a  odstraňovanie  ropných  látok  na  parkovisku  Poludníková, 
Gagarinovo námestie v roku 2015 - 1 krát ročne.

Podprogram 2.2: Parkoviská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 2 300 7 420 1 183 15,9

Prvok 2.2.1: Nájomné – parkoviská

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 30. 6. 2015 %

Rozpočet prvku 50 50 38 76,0

Cieľ:
Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom,  na ktorých sú vybudované parkoviská 
a cestné komunikácie

Ukazovateľ: Počet uzatvorených platných  nájomných  zmlúv

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

3 3 3

Komentár:
Uzatvorené nájomné zmluvy s mestom Košice pre užívanie pozemkov
- parkovisko na  ulici   Bukovecká,  Prepojenie  komunikácií  Polárna  –  Poludníková, 
Raketová.

Prvok 2.2.2 - Služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet prvku 850 970 885 91,2

Finančné prostriedky boli použité na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sietí
k plánovaným investíciám, zakreslenie sietí vo vybraných lokalitách a dohody o vykonaní činnosti
na PD na dopravné stavby Raketová.
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Cieľ:
Spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti 
komunikácií a parkovísk

Ukazovateľ: Počet spoplatnených vyjadrení správcov inžinierskych sietí 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

4 4 4

Komentár:
Cieľ spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti komunikácií 
a parkovísk bol  splnený. 

Projekt 2.2.3  - Projektová dokumentácia - komunikácie, parkoviská     

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť
k 31.12. 2015

%

Rozpočet projektu 1 400 1 400 260 18,6

V rozpočte boli finančné prostriedky vyčlenené na spracovanie projektovej dokumentácie na  investíciu -
- Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko s predpokladaným počtom 38 nových 
parkovacích miest a prekládkou chodníka  a úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie statickej dopravy 
na Rovníkovej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 24 nových parkovacích miest.

Finančné prostriedky boli k 31.12. 2015 čerpané na úpravu projektovej dokumentácie - Riešenie statickej 
dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach.

Projektová dokumentácia - Raketová ulica v Košiciach - organizovanie dopravy, parkovisko – bola hradená
z bežných výdavkov, program 2, prvok 2. 2. 2 – Služby.

Projekt 2.2.4  - Výstavba parkovísk

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 0 5 000 0 -

Mestská časť navrhovala na rok 2015 výstavbu  nového parkoviska na Rovníkovej.
V  súvislosti  s  požiadavkami  Východoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  na  zapracovanie  odlučovačov 
ropných látok do projektu výstavby parkoviska vrátane získania stavebného povolenia na uvedenú stavbu
sa  realizácia  projektu  oddialila.  Do  budúcnosti  bude  potrebné  v  prípade  splnenia  požiadavky  VVS 
prehodnotiť aj navýšenie investičných nákladov.
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Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet nových resp. prepracovaných  projektových dokumentácií

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 2

Komentár:

Cieľ zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti spracovaním 
nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií bol k 31.12. 2015 splnený 
na 100 % ročného predpokladu. Bola spracovaná:
  - Projektová dokumentácia – Raketová ulica v Košiciach - organizovanie  dopravy,   
    parkovisko – s cieľom 38 nových parkovacích miest a prekládkou chodníka. 
  - PD – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici v Košiciach -   
    ide o úpravu už existujúcej PD. Uvedenú úpravu PD si vyžiadali zmeny     
    zasieťovania   územia a požiadavky dotknutých orgánov voči pôvodnej   
    dokumentácii z roku 2009. Predpokladaný počet 24 nových parkovacích miest. 
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PROGRAM  3:  VEREJNÉ  OSVETLENIE 

Zámer programu:
 Osvetlená a bezpečná mestská časť.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 3 310 4 210 3 411 81,0

V programe č. 3 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                            3 210 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015     2 811 €
                                          %: 87,6

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                             1 000 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:         600 €
                                          %: 60,0

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 2 300 3 200 2 806 87,7

Najdôležitejšími   zámermi  v  programe  -  Verejné  osvetlenie  bolo  v  roku  2015    spracovanie  dvoch 
projektových dokumentácií na výstavbu nového verejného osvetlenia a nákup vianočnej výzdoby. 

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 2 300 3 200 2 806 87,7

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 2 300 3 200 2 806 87,7
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z toho čerpanie:
           - materiál:                                              1 988 €
           - údržba objektov a svetelných bodov:    764 €
           - služby:                                                      44 €
Spolu:                                                               2 806 €

Cieľ: Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích  bodov
Ukazovateľ: Počet opravených osvetľovacích bodov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár:
Finančné prostriedky v prvku 3.1.1. boli určené ako rezerva na zabezpečenie opravy 
jedného spravovaného osvetlenia v prípade jeho poruchy. V roku 2015 bol
opravený  osvetľovací bod Baltická - RL.

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska
Ukazovateľ: Počet vyzdobených miest

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015

8 8 6

Komentár:
Vianočná výzdoba bola   realizovaná na 6 miestach -   na  ul.   Važecká,  Bukovecká, 
Levočská,  Meteorová, Uralská, Poludníková.   

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 1 010 1 010 605 59,9

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet projektu 1 000 1 000 600 60,0

Projekt  3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet projektu 0 0 0 -
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V roku 2015 mestská časť obstarala  dve projektové dokumentácie na výstavbu verejného osvetlenia 
v roku 2016.

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet nových spracovaných projektových dokumentácií

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 2

Komentár:

V roku 2015 mestská časť  zaobstarala dve   projektové dokumentácie 
na verejné osvetlenie:
- Verejné osvetlenie -Važecká s predpokladaným počtom 7 svetelných bodov
   - od obchodného centra Maša smerom k bývalej Pekárni u Jarky.
- Verejné osvetlenie - Čingovská - Jenisejská - pri spojovacích chodníkoch medzi 
   uvedenými ulicami - s predpokladaným počtom 6 nových  svetelných bodov.

Ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

0 0 0

Komentár:
V roku 2015 mestská časť pripravila projektové dokumentácie na  dve
investičné akcie nového verejného osvetlenia. Samotnú realizáciu diela
po  získaní  územného  a  stavebného  povolenia  a  uzatvorení  nájomných  zmlúv 
predpokladá uskutočniť v roku 2016.

Prvok  3.2.3 – Nájomné – verejné osvetlenie

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť
k 31.12. 2015

%

Rozpočet prvku 10 10 5 50,0

Finančné  prostriedky  boli  použité  na  úhradu  nájmov  verejného  osvetlenia,  ktoré  do  konca  roka  2015 
neprevzalo mesto Košice do správy. Ide o VO na uliciach Baltická, Amurská, Jenisejská, Čingovská.
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PROGRAM  4:  ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO 

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 19 300 19 300 14 758 76,5

V programe č. 4 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           19 300 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   14 758 €
                                          %: 76,5

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                                    0 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:             0 €
                                          %: -

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            oddelenie finančné a správy majetku

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 19 200 19 200 14 689 76,5

v tom: skutočnosť k 31. 12. 2015:  
    

   Odvoz odpadu – OC Branisko a Čingov – 8 693 €  - 86,1 % – výdavok je v celom objeme  
         refundovaný  nájomcami
   Odvoz odpadu – kultúrne strediská, denné centrum, miestny úrad – 1 216 € - 93,5 %
   Odvoz odpadu – trhoviská – 3 243 € - 98,3 %
   Odvoz odpadu – sídlisko a RL Jazero – 1 537 € - 34,2 % 

V rámci spolupráce s mestom Košice došlo k poskytnutiu zvýšeného počtu veľkokapacitných kontajnerov
pre  potreby  miestneho  úradu pri  riešení  čiernych  skládok a  čistoty.  Preto  je  výrazná  úspora  v  čerpaní 
výdavkov na odvoz odpadu zo sídliska. 
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Cieľ:
Zabezpečiť čistotu priestranstva na sídlisku a čistú  rekreačnú lokalitu Jazero 
bez nepovolených skládok

Ukazovateľ: Počet zlikvidovaných skládok

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

12 12 10

Komentár:

Cieľ  zabezpečiť  čistotu  priestranstva  na  sídlisku  a  v  rekreačnej  lokalite  Jazero 
prostredníctvom zlikvidovaných skládok bol k 31. 12. 2015 splnený na 83,3 %.
Výkon  likvidácie skládok MČ prenáša na pôvodcov i majiteľov pozemkov. Napriek 
tomu  mestská časť  v roku 2015 venovala zvýšenú pozornosť čistote sídliska 
a rekreačnej lokality Jazero a zabezpečila likvidáciu skládok predovšetkým  
v spravovaných lokalitách.
Zlikvidované skládky v priebehu roka 2015: pri teplovode – Slanecká cesta, lokalita 
za splavom, Pri bitúnku , Nižné Kapustníky pod mostami, popri rieke Hornád a iné.

Ukazovateľ: Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

48 48 40

Komentár:
Pravidelný zvoz odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej sezóny. Prevažná
časť zvozov odpadu bola  orientovaná  na  mesiace júl  a  august  vychádzajúc z  počtu 
návštevníkov plážového kúpaliska Jazero. 

Cieľ: Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest
Ukazovateľ: Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

156 156 156

Komentár:

Z trhoviska pri OC Ždiar je odvážaný odpad 2- krát týždenne. Z trhoviska pri OC
Branisko  je  odvážaný  odpad  1  –  krát  týždenne.  Z  trhoviska  pri  OC  Bukovec  je 
vzhľadom k nižšej návštevnosti tohto trhového miesta odvoz odpadu zabezpečovaný 
pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačné práce. 
Problém  znečisťovania  trhových  miest  neprispôsobivými  občanmi  bol  čiastočne 
riešený  v  spolupráci  s  Mestskou  políciou  a  technickými  opatreniami  vykonanými 
mestskou časťou – napr.  vybudovaním zábrany k vstupu do priestorov za trhovými 
stolmi.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov
Ukazovateľ: Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno áno áno

Komentár:
Mestská  časť  dôsledne dbá,  aby  nájomcovia  mali  vo  svojich  nájomných zmluvách 
dohodnutý adekvátny  spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne 
monitoruje   dodržiavanie platieb za odpad. 
Z dvorov pri OC Branisko a OC Čingov bolo uskutočnených 112 zvozov 110 l nádob
na odpad a 405 zvozov 1 100 l kontajnerov.
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Podprogram 4.2: Kontajneroviská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 100 100 69 -

Finančné prostriedky v objeme 69 € boli použité na opravy klietok a kontajnerovísk počas roka 2015.

Cieľ: Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.
Ukazovateľ: Počet novovybudovaných klietok na kontajnery

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

0 0 0

Komentár:

V roku 2015 mestská časť neplánovala vybudovať  žiadne nové klietky na kontajnery.
V priebehu roka 2014 došlo rozhodnutím vedenia mestskej časti k zmene koncepcie 
kontajnerovísk  na  uzavreté  združené  kontajneroviská  a  odklon  od  doteraz 
realizovaných  klietok.  Nakoľko  však  štyri  mesiace  nedošlo  k  dohode  dotknutých 
orgánov o umiestnení združených kontajnerovísk a riešení dopravnej situácie 
na rozpracované lokality, nebolo  možné v roku 2014 získať stavebné povolenie
a začať realizáciu stavby. Do budúcnosti bude potrebné rozhodnúť o koncepcii
zabezpečenia čistoty stanovíšť s komunálnym odpadom vrátane  využitia komunálneho 
vozidla obstaraného mestskou časťou.
Finančné prostriedky v sume 69 € boli použité na opravy klietok na komunálne nádoby, 
ktoré  boli  zhotovené  a  zabudované  v  rokoch  2009  a  2010.  Ide  o  313  klietok 
rozmiestnených po sídlisku.
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PROGRAM  5:  KULTÚRNE  SLUŽBY

Zámer programu:
Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 31 520 42 590 38 963 91,5

V programe č. 5 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           42 590 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   38 963 €
                                          %: 91,5

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                                    0 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:             0 €
                                          %: -

Podprogram 5.1: Prevádzka KS Jazero a KS Iskra

Zodpovednosť:  samostatný referát kultúry JAZERO
                            samostatný referát kultúry ISKRA

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 9 390 8 860 7 787 87,9

v tom:
Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 100 1 100 859 78,1

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnych strediskách Jazero a Iskra.

Prvok 5.1.2 – Materiál

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 2 040 1 870 1 853 99,1

Výdavky  na:   interiérové   vybavenie -  stoličky plastové detské, hodiny,  telekomunikačnú   techniku – 
mixážny pult,  všeobecný materiál.
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Prvok 5.1.3 –  Údržba

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 750 1 390 1 340 96,4

Výdavky použité na údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení.

Prvok 5.1.4 – Všeobecné služby
                                 
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 4 500 4 500 3 735 83,0

Výdavky čerpané na  zabezpečenie  obsluhy a  údržby zvukovej,  svetelnej  a  videotechniky  pri  realizácii 
kultúrno - spoločenských a športových podujatí.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské  podujatia

Zodpovednosť:  oddelenie kultúrne

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 22 130 29 810 28 241 94,7

Výdavky spojené s realizáciou kultúrno – spoločenských a športových podujatí vrátane konkurzov, súťaží, 
propagácie podujatí, poplatkov SOZA, služieb – lektori, cvičitelia, prednášajúci. 

Na organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa podieľajú komisie zriadené 
pri miestnom zastupiteľstve: - komisia sociálno - zdravotná 
                                               - komisia mládeže, športu a vzdelávania 
                                               - komisia kultúry a propagácie samosprávy 

Cieľ: Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské   podujatia
Ukazovateľ: Počet všetkých podujatí organizovaných kultúrnymi strediskami Jazero a Iskra

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

31 31 45

Komentár:

Cieľ zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia 
zorganizovaním  31 podujatí bol splnený na 145,2 %.

V priebehu roka 2015 boli v KS Jazero a KS Iskra uskutočnené nasledujúce aktivity:

A) Kultúrno - spoločenské podujatia pre deti a obyvateľov mestskej časti:
      1. Prázdninová korčuľovačka
      2. MDŽ
      3. Deň učiteľov
      4. Talent show
      5. Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou - Džerengovou
      6. Dni zdravia
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      7. Burza jarného detského ošatenia
      8. Vernisáž a výstava Romana Solára
      9. Košický guláš ( Dni mesta Košice)
      10. Divadelné predstavenie "Never básnikom"
      11. Deň Jazerčanov
      12. Jazerský StreetBasket
      13. Medzinárodný deň detí
      14. Prímestský tábor Jazeráčik
      15. Letom svetom
      16. Jesenná paráda
      17. Halloween na ľade
      18. Výstava "Pieskované obrázky"
      19. Jazerské Vianoce
      20. Premietanie filmov pre ŠKD Jenisejská

B) Cvičenia a tance:
     Detský folklórny súbor  Halúzka, Unostar DS, tanečná škola  Hviezdička, Show 
detský  súbor,  atino  dance,  divadelné  predstavenia,  yoseikan  kardio,  batuka, 
bodystyling,  karate, fitball, dance aerobik,  zumba,  pilates, lady aerobic,  taekwondo, 
orientálne tance,  joga,  mažoretky,  shorinji  kempo,  zdravotno -  relaxačné  cvičenie, 
power pilates, antigravity fitness, G mini.

C) Kurzy: 
     Anglický jazyk.

Okrem uvedených aktivít sa organizovali aj podujatia v spolupráci s komisiami - 
komisiou sociálno -  zdravotnou, komisiou kultúry a propagácie samosprávy 
a komisiou mládeže, vzdelávania a športu:

-   komisia sociálno - zdravotná: Turistický výlet – Starý Smokovec, Mikuláš pre deti

-  komisia mládeže, vzdelávania a športu: Deň zdravia, Prednáška - Ako šetriť    
   energiou, Počítačový kurz pre seniorov, Jazerský street basketbal, futbalový turnaj 
   žiakov o Putovný pohár starostky, futbalový turnaj dospelých  o Putovný pohár 
   starostky, stolnotenisový turnaj, Inline - jazerská 30 - tka, Jazerské tulene, motokros

-   komisia kultúry a propagácie samosprávy sa podieľala na akciách organizovaných 
    kultúrnymi strediskami Jazero a Iskra.

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor

Zodpovednosť:  oddelenie kultúrne

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť
k 31.12. 2015

%

Rozpočet prvku 0 3 920 2 936 -
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Mestská časť Košice - Nad jazerom organizovala v termínoch 13. - 17. 7. 2015 a 24. - 28. 8 2015 prímestský 
tábor Jazeráčik. Na obidvoch turnusoch sa zúčastnilo spolu 64 detí. 
V cene 49,- € /dieťa bolo zahrnuté: 3 x denne strava a pitný režim, bohatý program, celodenné výlety, 
materiál na tvorenie a odmeny v súťažiach.
Realizované aktivity počas konania prímestského tábora: 
- športové, kultúrne a vedomostné súťaže, kvízy, táborová Talent show, lezenie po horolezeckej stene, tvorivé 
  dielne, výlet na agrofarmu, športová olympiáda.

Materiál a akcie  na zabezpečenie tábora boli  obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov
od jednotlivých účastníkov.
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PROGRAM  6:  REKREAČNÉ  A  ŠPORTOVÉ  SLUŽBY 

Zámer programu:
 Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto pre šport.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 174 540 46 000 38 581 83,9

V programe č. 6 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           29 000 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   23 714 €
                                          %: 81,8

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                          17 000 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   14 867 €
                                          %: 87,5

K výraznému zníženiu rozpočtu zo sumy 174 540 € na čiastku 46 000 € došlo pre nezrealizovanie projektu 
v objeme 135 200 € - Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere pre nepridelenie dotácie pre mestskú časť z 
Environmentálneho fondu.

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka Rl Jazero

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností
                            oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 41 930 28 990 23 714 81,8

Cieľ:
Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka
s dôrazom na letnú sezónu

Ukazovateľ: Prevádzkovanie areálu počas celého roka

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno áno - obmedzené áno - obmedzené

Komentár:

Aj v roku 2015 bolo cieľom mestskej časti  počas celého roka zabezpečiť štandardnú 
prevádzku v rekreačnej lokalite. Hlavná sezóna s najväčším počtom návštevníkov bola 
v období mesiacov júl – august.
V  posledných  rokoch  sa  rekreačná  lokalita  borí  s  kvalitou  vody  –  s  enormným 
výskytom siníc.   Kvôli  tomuto problému sa nedá vždy v jazere kúpať resp.  len na 
vlastnú zodpovednosť. 
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Prvým  výrazným  krokom  MČ  k  odstráneniu  siníc  bola  kúpa  prevzdušňujúcej 
striekajúcej  fontány  z  prostriedkov  mestskej  časti,  ktorú  mestská  časť  počas  leta 
prevádzkovala a spravovala.
Na  základe  odporučenia  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  bol  mestom 
Košice oslovený odborník z  Masarykovej univerzity v Brne,  ktorý navrhol výskum, 
monitoring, vypracoval správu o stave siníc, vrátane návrhu na krátkodobé a dlhodobé 
opatrenia.
Opatrenia na elimináciu siníc financovalao v roku 2015 mesto Košice. Mestská časť 
sa  na uvedenom projekte podieľala  súčinnosťou v technickej  pomoci a poskytnutím 
spravovanej dokumentácie.

V priebehu  roka  2015  MČ  zabezpečovala   v  RL Jazero  správu  troch  dlhodobých 
nájomcov  s občerstvením a vodným lyžovaním a  sprostredkovanie dodávok energií 
pre 5 odberateľov – prevádzkovateľov zariadení v RL. MČ sa starala 
o  40 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane 
prevádzkovania WC, spŕch, pitníkov), sklad, plavčikáreň a rozhodcovskú vežu.
Počas roka  prevádzkovala   tri vlastné ihriská – multifunkčné,  volejbalové a  detské 
ihrisko. 

Vstupné do rekreačnej lokality sa počas letnej  sezóny nevyberalo pre realizáciu
opatrení na zabezpečenie kvality vody. Neboli poskytované ani ďalšie služby – 
prenájom plavidiel, požičiavanie ležadiel resp. stoličiek.

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015:

Prvok 6.1.1 - Energie a voda:

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 19 000 13 120 12 292 93,7

Výdavky za elektrickú energiu,  vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero,  z  toho čiastka 7 039 € bola 
refundovaná v príjmoch od nájomcov. Výdavky mestskej časti súviseli najmä s prevádzkou spŕch, pitníkov,
WC a prevádzkovaním  novonainštalovanej plávajúcej fontány. 

Prvok 6.1.2 - Materiál:

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 4 800 3 800 2 802 73,7

Výdavky boli použité najmä  na nákup:  farieb, náterových prípravkov, zámok do dverí, zámok na brány, 
vodoinštalačného  materiálu,  piesku,  hadíc,  spojovacieho  materiálu,  štrku,  rúr,  reziva  –  dosky a  kolíky, 
cement, PHM, olej, hmoždinky.

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba:

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 500 1 500 1 241 82,7
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Finančné prostriedky boli k 31. 12. 2015  použité na opravu kosačiek, motorovej píly, rotavatora. 

Prvok 6.1.4 - Služby:

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 13 450 7 390 6 898 93,3

Finančné  prostriedky boli použité na zabezpečenie personálu  pre plážové kúpalisko,  výdavky spojené
s výkonom čistoty, technickej obsluhy, výrobu kľúčov, čistenie kanalizácie v RL Jazero, služby spojené 
s prevádzkou fontány. 

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd:

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 3 180 3 180 481 15,1

Položka  predstavuje sumu poistných odvodov z  dohôd o  vykonaní  pracovných činností  personálu  v  RL 
Jazero.

Cieľ:
Dosiahnuť  počet návštevníkov pláže  minimálne  na úrovni 45 % roka 2013
(v roku 2013 - bola v RL zriadená Magio pláž)

Ukazovateľ: Počet platiacich návštevníkov 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

13 460 0 0

Komentár:
V letnej sezóne 2015 sa z dôvodu výskytu siníc a kvôli opatreniam, ktoré by ich výskyt 
mali eliminovať, nevyberalo vstupné.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok ihrísk a  mobiliáru pre návštevníkov pláže
Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných  vlastných ihrísk

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

3 3 3

Komentár:
Mestská časť prevádzkovala počas roka  na pláži multifunkčné, volejbalové a detské 
ihrisko.

Ukazovateľ: Počet prenajímaných plavidiel

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

7 0 0

Komentár:
V roku 2015 nebol zavedený systém spoplatňovania služieb pre realizáciu opatrení 
proti výskytu siníc.
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Ukazovateľ: Počet prenajímaných ležadiel

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

67 0 0

Komentár:
Obmedzením prevádzky v RL Jazero bolo nerentabilné zabezpečovať obsluhu 
na  požičiavanie ležadiel,  z toho dôvodu nebola požičovňa v prevádzke.

Ukazovateľ: Počet kresiel a stoličiek na zapožičanie

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

102 0 0

Komentár:
Obmedzením prevádzky v RL Jazero bolo nerentabilné zabezpečovať obsluhu 
na požičiavanie kresiel a stoličiek,  z toho dôvodu nebola požičovňa v prevádzke.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov
Ukazovateľ: Počet pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

10 2 2 

Komentár:
Výdavky na  pomocný personál na  plážové kúpalisko ako je  zabezpečenie  kosenia, 
čistenia, ochrany majetku a aktualizácie manipulačného poriadku.

Ukazovateľ: Počet záchranárov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 0 0

Komentár:
Mestská časť nemala na letnú sezónu 2015 uzatvorenú zmluvu s Vodnou záchrannou 
službou pre obmedzené kúpanie v jazere – na vlastnú zodpovednosť,  bez vyberania 
vstupného.

Ukazovateľ: Počet vykonaných rozborov kvality vody

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

6 6 6

Komentár:
V roku  2015 bolo   Úradom verejného zdravotníctva vykonaných 6 rozborov  kvality 
vody. 

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

12 12 12

Komentár:
Cieľ  zabezpečiť  bezpečnosť  objektov  vodnej  stavby  a  športovísk  prostredníctvom 
realizácie naplánovaných kontrol bol splnený na 100 %.
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Ukazovateľ: Upravená a pokosená plocha v m²

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

40 000 40 000 40 000

Komentár:
Kosba  spravovanej  zelene  v  RL Jazero.  Zabezpečovali  ju  pracovníci  vykonávajúci 
verejnoprospešné práce a 1 pracovník na dohodu o vykonaní práce.

Ukazovateľ: Počet kosieb spravovanej zelene

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

4 4 5

Komentár: Kosba spravovanej zelene v RL Jazero. 

Podprogram 6.2: Viacúčelové ihrisko - Amurská

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 10 10 0 -

Nájom bol so Správou mestskej zelene ukončený a mestská časť spravuje toto športovisko na základe zmluvy 
o správe bezodplatne.

Podprogram 6.3:Investície v RL Jazero

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 17 000 17 000 14 867 87,5

Finančné prostriedky predstavujú výdavok na nákup a inštaláciu plávajúcej fontány na plochu
jazera. Fontána bude zabezpečovať funkciu areácie časti vodnej plochy na potlačenie tvorby siníc, ako aj 
okysličenie jazera na vhodný vývoj vodného rastlinstva a živočíchov.
Nezanedbateľnou funkciou inštalácie fontány bude estetické riešenie prostredia rekreačnej lokality 
s možnosťou prevádzky fontány aj vo večerných hodinách s podsvietením. K úspore vo výdavkovej časti 
došlo v priebehu procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa plávajúcej fontány.

Podprogram 6.4: Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 115 600 0 0 -
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Realizácia projektu bola podmienená získaním finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu.
Cieľom projektu je vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera.
Suma predpokladanej dotácie predstavovala čiastku 105 060 € (celkový projekt: 115 600 €, dotácia 
105 060 €, vlastné zdroje min 5 % + dozorovanie: spolu 10 540 €). 
Mestská časť nebola v prijatí grantu úspešná, a preto sa projekt nerealizuje.

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení 

Ukazovateľ: Prijatie finančných prostriedkov z transferov alebo dotácií v sume

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

110 600 0 0

Komentár:
Mestská  časť nebola  v  rozhodnutí  o  pridelenie   grantu  úspešná,  a  preto sa  projekt 
nerealizuje.

Ukazovateľ: Vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno nie nie
Komentár: Predmetný projekt  v súvislosti s neúspešnosťou žiadosti o grant nebol realizovaný.

Ukazovateľ: Prevádzka prevzdušňujúcej plávajúcej fontány na ploche jazera s  funkciou  areácie 
na potlačenie tvorby siníc

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno áno áno

Komentár:

Cieľ zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení – a to
nákupom, inštaláciou a prevádzkou prevzdušňujúcej plávajúcej fontány bol 
k  31.  12.  2015  splnený.   Jej  základnou funkciou  je  prevzdušňovanie vody,  a  teda 
opatrenie proti siniciam. 
Technické údaje: - fontána dokáže za hodinu do výšky 3 metrov vytlačiť až 39-tisíc   
                             litrov vody a vzduchom obohatí 225-tisíc litrov vody,
                          - priemer rozstriekania vody je 10 metrov.
Fontána je nastavená na automatické zapínanie a vypínanie a v noci počas letnej sezóny 
svieti.
S  prevádzkou  zariadenia  súvisí  predovšetkým  odber  elektrickej  energie,  kontroly, 
revízie a čistenie zariadenia. Fontána bola v chode počas letnej sezóny. Mimo sezóny
je zariadenie uskladnené.
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PROGRAM  7:  SOCIÁLNE  SLUŽBY 

Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 42 410 54 310 52 193 96,1

V programe č. 7 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           54 310 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   52 193 €
                                          %: 96,1

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                                   0 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:            0 €
                                          %: -

Podprogram 7.1: Služby seniorom, osobám so ZŤP, rodičom s deťmi a starým rodičom
s vnukmi

Zodpovednosť:  samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 36 410 48 310 46 374 96,0

Prvok 7.1.1: Denné centrum

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 6 410 7 310 6 224 85,1

v tom:

Poistné odvody z dohôd

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 420 420 132 31,4

Finančné prostriedky použité  na  poistné odvody z  dohôd   členov denného centra  (organizácia  činnosti 
denného centra, práca vo výbore DC). 
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Telekomunikačné služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 40 40 0 -

Finančné prostriedky určené na telekomunikačné služby v DC v roku 2015  neboli čerpané. Pripojenie
je súčasťou internetového pripojenia v Kultúrnom stredisku Jazero.

Materiál

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 3 300 4 200 3 744 89,1

Rozpočtovaná  materiálová  položka zahŕňa  výdavky na:  prevádzkové prístroje,  ale najmä  na  všeobecný 
materiál: predovšetkým na materiál spojený s činnosťou voľnočasových aktivít v DC, hygienické potreby, 
časopisy ( Zdravie a Život), materiálové výdavky súvisiace s realizáciou kultúrno -   spoločenských akcií: 
Fašiangy, Športový deň seniorov, Vítanie leta, Úcta k starším, Katarínska zábava, posedenia pre 70, 75, 80 
a 85 ročných  jubilantov mestskej časti, Diamantová svadba  (60. výročie sobáša - manželia Dudičovi).

Dopravné

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 200 1 200 1 100 91,7

Finančné  prostriedky  použité  na  rozvoj  záujmovej  činnosti  seniorov  formou   úhrady  dopravného  - 
spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov. Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako:
- športovo - relaxačné
- návštevy kultúrnych pamiatok. 

Bežná údržba

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 200 200 22 11,0

Finančné prostriedky použité  na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra.

Služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 250 1 250 1 226 98,1
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Finančné prostriedky čerpané najmä na dohody pre   členov denného centra (organizácia činnosti denného 
centra, práca vo výbore DC).

Cieľ: Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre
Ukazovateľ: Počet členov registrovaných v dennom centre

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

180 180 180

Komentár:
Realizáciou rôznych voľnočasových aktivít, spoločensko - kultúrnych podujatí,  
zájazdov a exkurzií  sa podarilo v uplynulých rokoch medziročne zvýšiť počet členov 
registrovaných v dennom centre, a tento stav sa aj v roku 2015 stabilizoval.
Voľnočasové bežné aktivity: - ručné práce –  maľovanie kraslíc a šitie obrúskov,    
                                               - výstavy – výtvarné umenie,   
                                                 cukrovinky, veľkonočná výstava
                                               - spoločensko – športové činnosti – stolný tenis,  
                                                 biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný 
                                                 krúžok, spevokol, mažoretky.

Ukazovateľ: Priemerná denná vyťaženosť denného centra

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

30 30 30

Komentár: -

Ukazovateľ: Počet dní prevádzky denného centra v týždni

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

5 5 4

Komentár:
Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC
Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice.

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí v DC
Ukazovateľ: Počet spoločensko – kultúrnych podujatí počas roka

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

5 5 7

Komentár:

Cieľ mestskej časti zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí 
pre seniorov sa splnil. Do 31. 12. 2015 boli uskutočnené tieto spoločensko – kultúrne 
podujatia pre seniorov:
Fašiangy,  Športový  deň  seniorov,  Vítanie  leta,  Úcta  k  starším,  Katarínska  zábava, 
posedenia pre 70, 75, 80 a 85 ročných  jubilantov mestskej časti, Diamantová svadba 
(60. výročie sobáša - manželia Dudičovi).
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Cieľ: Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti seniorov realizáciou zájazdov a exkurzií 
Ukazovateľ: Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným prispením MČ 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

6 6 6

Komentár:
Cieľ mestskej časti rozvíjať záujmovú činnosť seniorov realizáciou zájazdov 
a exkurzií  - a to formou  športovo – relaxačných a poznávacích – návštevy historických 
a kultúrnych - sa splnil. Počas roka boli uskutočnené športovo – relaxačné zájazdy do 
Miskolca, Nyíregyházy a Mezökövesdu - 3 - krát a do Noweho Targu.

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov

Zodpovednosť:  samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 30 000 41 000 40 150 97,9

Prvok 7.2.1 – Stravovanie – seniori – bežné transfery

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 30 000 41 000 40 150 97,9

Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 80 % výdavku sa vrátilo v platbách 
za stravné lístky od dôchodcov. Časť výdavku ( cca  10 %) bola refundovaná aj mestom Košice.

K 31. 12. 2015 bolo  čerpanie výdavkov na nákup lístkov pre seniorov na úrovni 97,9  % v sume 40 150 €.
Vzhľadom na  vývoj  v  2.   polovici  roka  2015 -  nárast  počtu stravníkov oproti  1.  polroku mestská časť 
zvyšovala rozpočet určený na stravovanie seniorov o 11 000 €. Na začiatku roka 2015 bol počet stravníkov
52/mesiac, na konci roka 2015 - 75/mesiac, priemerný počet stravujúcich sa seniorov v 1. polovici roka 2015 
- 59 seniorov, v 2. polovici roka - 70 seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť  stravovanie seniorov
Ukazovateľ: Počet zabezpečených stravovní 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár: Cieľ  zabezpečiť  stravovanie  seniorov  prostredníctvom  zabezpečenej   stravovne  je 
splnený.  Seniori  MČ  (  s  príspevkom  MČ  resp.  magistrátu)  sa  stravujú  v  jedálni 
Frucony. Z tejto stravovne je zabezpečený aj dovoz obedov pre imobilných občanov.
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Ukazovateľ: Počet stravníkov – seniorov (priemerne mesačne)

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

55 55 59

Komentár:

Počet stravníkov sa za 1. polrok 2015  priemerne mesačne zvýšil z predpokladaných 55 
na 59 stravníkov, t. j. o 7,3 %. Priemerný počet stravujúcich sa seniorov v 2. polovici 
roka zaznamenal ďalší nárast, a to na priemerne 70 stravujúcich sa seniorov mesačne.

Celková  cena  stravného  lístka  na  rok  2015  bola  vo  výške  2,75  €.  Mestská  časť 
prispievala  na  každého seniora  sumou 0,17  €/1  obed a  mesto  Košice podľa výšky 
dôchodku občana čiastkou 0,66 € /obed resp. 0,83 € /obed resp.0,0 €/obed.

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc

Zodpovednosť:  samostatný referát sociálnych vecí a priestupkov

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 6 000 6 000 5 819 97,0

Prvok 7.3.1 – Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 6 000 6 000 5 819 97,0

Uvedená  forma  sociálnej  podpory  odzrkadľuje  reálny  dopyt  po  pomoci  rodinám  a  jednotlivcom 
nachádzajúcim sa v stave hmotnej núdze (ide  najmä o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi 
a osamelých seniorov na hranici chudoby).

Cieľ: Zabezpečiť  jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi
Ukazovateľ: Počet vyplatených jednorazových dávok

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

120 120 98

Komentár:

Cieľ zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi vyplatením 120 
jednorazových dávok nebol naplnený.  K 31. 12.  2015 dosiahol stav 98 vyplatených 
dávok, t. j. 81,7 % plánovaného ročného počtu. Vzhľadom na zvyšovanie sa nákladov 
na  zabezpečenie  základných  životných  potrieb,  predovšetkým  rodín  s  maloletými 
deťmi, bolo zrealizované zvýšenie jednotlivých priznaných a vyplácaných dávok 
(  z toho vyplynulo zníženie ich počtu).
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Ukazovateľ: Priemerná výška  jednorazovej dávky v €

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

50 50 59,4

Komentár:
Suma  skutočne  vyplatenej  sociálnej  dávky  je  k  31.  12.  2015  vo  výške  118,8  % 
predpokladanej  sumy.  Zvýšenie  sumy  jednotlivých  dávok  vyplynulo  zo  zvýšených 
nákladov na zabezpečenie základných potrieb, liečby alebo vzdelania pre členov rodín 
nachádzajúcich sa v stave hmotnej núdze.
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PROGRAM  8:  SLUŽBY  OBČANOM 

Zámer programu:
Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných 

spoluobčanov

 €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 49 347 48 857 48 114 98,5

V programe č. 8 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                           48 857 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:   48 114 €
                                          %: 96,1

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                                   0 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:            0 €
                                          %: -

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan

Zodpovednosť:  oddelenie organizačno - právne
                             oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 7 880 12 590 12 440 98,8

Výdavky súvisiace so zabezpečením tlače a distribúcie občasníka Jazerčan (výdavky za fakturáciu – 
za výrobu, tlač a grafické spracovanie,  dohody o vykonaní prác - doručovanie a redakcia časopisu, poistné 
odvody z dohôd).

Cieľ: Informovať občanov  o  dianí v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet vydaní občasníka Jazerčan v roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

4 4 4

Komentár:
Cieľ informovať občanov o dianí v mestskej časti bol prostredníctvom 4 vydaní novín 
Jazerčan splnený.  Počet  vydaní novín Jazerčan bol v  súlade s  plánovaným počtom 
vydaní. 

Ukazovateľ: Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

8 450 8 450 9 000

Komentár:
Noviny sú zdarma distribuované do všetkých domácností a školských zariadení
v mestskej časti.
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Podprogram 8.2: Vianočná zbierka

Zodpovednosť:  oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 300 300 1 478 492,7

Cieľ: Finančne podporiť materské školy v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet finančne podporených materských škôl

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

5 5 5

Komentár:

Mestská časť aj v roku 2015 uskutočnila  ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením 
zbierky na dobrovoľné príspevky.  Výnos  zbierky,  ktorý takmer 5-  násobne prevýšil 
očakávanú sumu - spolu v čiastke 1 478 €, bol použitý pre materské školy v mestskej 
časti - MŠ Azovská, MŠ Dneperská, MŠ Jenisejská, MŠ Družicová, MŠ Galaktická
na verejnoprospešný účel, a to rovnakým dielom po 295,50 €.

Ukazovateľ: Priemerná výška finančnej podpory – výnosu zbierky pre 1 MŠ v €

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

60 60 295,50

Komentár: -

Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 7 500 2 300 1 214 52,8

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, 
odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác.
Výdavky sú  v plnom rozsahu refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 8.4: Verejno - prospešná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 26 980 26 980 26 296 28,6
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Finančné prostriedky boli použité na preplatenie 80 % ceny práce 5 pracovníkov verejnoprospešných 
prác a na nákup pracovných odevov a pomôcok pre týchto pracovníkov.

Cieľ: Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti
Ukazovateľ: Počet  nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny SR

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

6 6 3

Komentár:

Počas roka 2015 boli s s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvorené 
3 dohody: 
- jedna dohoda podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
- jedna  dohoda podľa  § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 o pomoci 
  v hmotnej  núdzi
- jedna dohoda podľa § 12 ods. 3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 . zákona 
  č. 417/2013 o pomoci v hmotnej  núdzi

Ukazovateľ: Počet nových vytvorených pracovných miest  pre aktivačných pracovníkov v zmysle 
dohôd s ÚPSVaR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

40 40 0

Komentár:
Dňa 14. 4. 2014 bola uzatvorená dohoda podľa § 52 na vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb,   ktorá  trvala  do  31.  5.  2015.  Aktivačnú činnosť 
podľa tejto zmluvy vykonávalo 10 uchádzačov o zamestnanie. Ďalšia zmluva už v roku 
2015 nebola podľa § 52  uzatvorená.

Ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody 
s ÚPSVaR - § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

5 5 5

Komentár:

Dohoda podľa § 50 j bola uzatvorená dňa 26. 5. 2014 pre 5-tich VPP pracovníkov
a dodatkom k zmluve zo dňa 25. 6. 2014 sa upravil počet na 3 pracovníkov, ktorých 
pracovný pomer skončil 28. 2. 2015. V roku 2015 bola uzatvorená jedna nová dohoda 
podľa § 50 j pre 5 - tich uchádzačov o zamestnanie. Finančný príspevok mestskej časti 
na mzdu a poistné odvody pracovníkov bol refundovaný ÚPSVaR SR vo výške 80 % 
z celkovej  ceny práce zamestnanca.  Mestská časť  bola  povinná  zo svojich  zdrojov 
nakúpiť pracovné odevy.

Ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest pre absolventov v zmysle dohody 
s ÚPSVaR - § 51, odsek 8  zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 0

Komentár:
V roku 2015 nebola uzatvorená žiadna dohoda podľa § 51, odsek 8  zákona
č. 5/2004 Z. z.
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Ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest pre UoZ v zmysle dohody s ÚPSVaR -      
§ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 v danom roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

380 380 295

Komentár:
V roku 2015 bola uzatvorená jedna  dohoda podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona 
č.  417/2013  (32  hodín  mesačne).  Finančný  príspevok mestskej  časti  predstavoval 
výdavok na nákup pracovných rukavíc.

Ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest pre UoZ v zmysle dohody s ÚPSVaR -   § 12 
ods. 3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

20 20 12

Komentár:
V roku 2015 bola uzatvorená jedna nová dohoda podľa § 12 ods. 3, písm. b) bod 4, 
resp.  bod 5  zákona  č.  417/2013 Z.  z.  pre  možných 20  uchádzačov  o  zamestnanie 
(menšie obecné služby). Finančný príspevok mestskej časti predstavoval výdavok na 
nákup pracovných odevov a na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 8.5: Voľby a referendá

Zodpovednosť:  prednostka, oddelenie organizačno - právne 
                            oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 6 687 6 687 6 686 100,0

Cieľ: Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka
Ukazovateľ: Počet konaných volieb resp. referend v roku

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

1 1 1

Komentár:
V roku 2015 sa uskutočnilo len jedno referendum. Výdavky referenda a aj všetkých 
volieb   sú  v  plnej  výške refundované mestskej  časti  Ministerstvom vnútra  SR zo 
štátneho rozpočtu na základe preddavkov a  doplatkov z vyúčtovaní.
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PROGRAM  9:  PLÁNOVANIE, MANAŽMENT  A KONTROLA
 

Zámer programu:
Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 155 320 157 870 143 890 91,1

V programe č. 9 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                          157 870 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:  143 890 €
                                          %: 91,1

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                                   0 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:            0 €
                                          %: -

Podprogram 1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Zodpovednosť:  oddelenie organizačno - právne
                            oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 49 860 49 860 49 240 98,8

v tom: 

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 000 1 155 1 139 98,6

Reprezentačné  výdavky  starostky  v   súvislosti   s  oficiálnymi  návštevami,  neoficiálnymi  návštevami 
občanov, podnikateľských a iných subjektov, propagačnými, reprezentačnými, kultúrno - spoločenskými
a športovými  akciami, pracovnými poradami  a  inými  pracovnými príležitosťami v zmysle Smernice 
o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.

Prvok 9.1.2 - Ceny starostky

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 500 671 667 99,4
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Ceny  starostky  –  finančné prostriedky  na zabezpečenie vecných darov a cien poskytnutých v súvislosti 
s  reprezentáciou a propagáciou  mestskej časti,  resp.  na  podporu kultúrno -  spoločenských,  humanitných, 
športových a iných akcií, pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach 
 v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.
Počas roka 2015 starostka mestskej časti poskytla dary resp. ceny pri uskutočnení 8 podujatí 
v zmysle uvedenej smernice.

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 500 2 174 2 145 98,7

Finančné príspevky starostky -  finančné prostriedky poskytnuté  v súvislosti s reprezentáciou a propagáciou 
mestskej časti, resp. na podporu kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných akcií, 
pri návštevách občanov mestskej časti pri významných a životných udalostiach v zmysle Smernice o rozsahu 
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.
V období roka 2015 starostka mestskej časti poskytla 14 finančných príspevkov pre 13 subjektov v zmysle 
uvedenej smernice.

Cieľ:
Podporiť  konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných 
akcií

Ukazovateľ: Počet subjektov finančne podporených starostkou  – kompetencia starostky

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

12 12 13

Komentár:
Príjemcovia finančného príspevku:
1. Obchodná akadémia, Polárna – 20. ročník volejbalového turnaja                     259,- €
2. Peter Polák, Košice – Maratón v Bostone – príspevok na nákup letenky          200,- €
3. OZ LOĎKA nádeje, Južná trieda, Košice - Klub štvorlístok -  tvorivé dielne   100,- € 
    OZ LOĎKA nádeje ,Južná trieda, Košice  - prímestský tábor pre deti              120,- € 
4. MŠ  Dneperská, Košice – 40. výročie založenia MŠ                                        100,- €
5. ACTIVE life – Spoznaj behom Košice – Sídlisko Nad jazerom                        200,- €
6. Slovenský zväz malého futbalu, organizačné zabezpečenie futbal. turnaja       300,- €
7. Súkromné gymnázium, Dneperská - prímestský IT tábor                                  100,- € 
8. Gabriel Glovacký, Košice - vydanie básnickej zbierky                                      150,- €
9. Arcidiecézna charita, Košice - športový turnaj                                                   100,- €
10. Nikolas Kompuš, Košice - futbalový turnaj - štartovné                                     25,- €
11. Súkromné gymnázium, Alejová, Košice - súťaž KEVEDKO                            40,- €
12. Úsmev ako dar, Kováčska, Košice - podpora podujatia Večer dobra               301,- €
13. Maroš Bach, Košice - príspevok na štartovné - futbalový turnaj                     150,- €

Spolu:                                                                                                                  2 145,- € 

Ukazovateľ: Priemerná suma finančnej podpory v €

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

125 125 153
Komentár: -
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Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 40 730 40 730 40 161 98,6

Finančné prostriedky čerpané na  plat  starostky  v súlade s platným  zákonom  č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a   uznesením miestneho zastupitelstva
č. 47 o výške platu starostky v sume  2 480 € s účinnosťou od 1. 1. 2015.

 Čerpanie k 31. 12. 2015 – plat starostky - 29 760 € - 98,6 %
                                        - poistné odvody -  10 401 € - 98,6 %

Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, odvody zástupcu starostky

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 5 130 5 130 5 128 100,0

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 
- Nad jazerom prislúchala  zástupcovi starostky poslanecká odmena - 10 - násobok minimálnej mesačnej 
mzdy ustanovenej osobitným predpisom, t. j. 3 800 € ročne. 
K poslaneckej odmene zástupcu starostky pripadali  odvody do poisťovní vo výške 1 328 €. 

 Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť:  oddelenie organizačno - právne
                            oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 65 550 65 550 54 128 82,6

v tom: 

Prvok 9.2.1 - Reprezentačné výdavky – miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 700 700 673 96,1

Finančné  prostriedky  čerpané  na  výdavky  v  súvislosti  s  konaním  zasadnutí  miestneho  zastupiteľstva, 
miestnej  rady a komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov 
na reprezentačné a propagačné účely MČ.
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Prvok 9.2.2 - Dotácie v zmysle VZN č. 41 - kompetencia miestneho zastupiteľstva

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 8 000 8 000 8 000 100,0

Dotácie   v  zmysle   VZN  č. 41  –  kompetencia MiZ  –  finančné   prostriedky   poskytnuté   žiadateľom    
na účel  a  v  súlade  s  podmienkami, ktoré ustanovuje VZN  č. 41 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
najmä: - poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
            - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
            - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
            - ochrana ľudských práv a základných slobôd,
            - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
            - výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby

Cieľ:
Podporiť  konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných 
akcií  formou dotácií - kompetencia miestneho zastupiteľstva

Ukazovateľ: Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MiZ

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

20 20  19

Komentár:
Počas roka 2015 bolo schválených 21 bežných dotácií pre 18 subjektov. 
Okrem toho bol podporený ďalší 1 subjekt –  Správa mestskej zelene v Košiciach– 
kapitálovým transferom v sume 5 000 €  na revitalizáciu  detského ihriska  Talinská 
nachádzajúceho sa v MČ – viď program 1.
Bežné dotácie:

Subjekt:                                                      účel                                                    suma:

1. Handicap Sport Club nevidiacich    športové podujatia, súťaže, potreby       150,- €
    a slabozrakých športovcov Mravce 
2. Detská železnica Košice                  60. výročie vzniku                                  100,- €
3. ROLLERSKATING RACE TEAM   štartovné, cestovné pre deti                  250,- € 
4. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská            „Jenisejská fest“                                    300,- €
5. Združenie kresťanských seniorov     akcie a podujatia v roku 2015             1 000,- €
6. RZ pri MŠ, Azovská                          dopravná olympiáda                              250,- €
7. Verejná knižnica JB                           nákup kníh pre pobočku
                                                               Nad jazerom                                            200,- €
8. Haliganda, o. z.                                  činnosť kreatívnych dielní                      300,- €
9. Detský domov, Uralská                      URALFEST – aktivity                           500,- €
10. Gréckokatolícka cirkev                    detský letný tábor                                     90,- €
11. Rímskokatolícka cirkev                   detský letný tábor                                    231,- €
12. Detský domov, Uralská                   mikulášske balíčky
                                                               a vianočné darčeky                                  300,- €
13. Liga proti reumatizmu                     ozdravno - rehabilitačný pobyt               125,- €
14. GA - Ga, o. z., Košice                     nákup tan. kostýmov, workshopy
                                                              a tábory                                                  1 000,-€
15. Únia žien Slovenska                        výchovno - osvetové stretnutia                500,- €
16. Haliganda, o. z. , Košice                  Živý Betlehem                                         300,- €
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Subjekt:                                                      účel                                                    suma:

17. Loďka nádeje, o.z., Košice              Halloween party, výlety, 
                                                               mikulášske balíčky                                  350,- €
18. PIMPOLLO, o. z. Košice                  vydanie brožúrky Pátrač Tino,
                                                                 akcia Pátrač Tino párty                         500,- €
19. ZŠ J. Urbana, Jenisejská                    HRAVENISKO 2015                           500,- €
20. Tvoja šanca Košice, n. o. Košice       zriadenie komunitnej záhrady              554,- €
21. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská vybavenie ihriska
                                                                  dopravnými značkami                         500,- €

Spolu:                                                                                                                  8 000,- €

Prvok 9.2.3 - Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 56 850 56 850 45 455 80,0

Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ sú v súlade so zákonom 
o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov. 

Čerpanie k 31. 12. 2015: - odmeny poslancom a členom komisií: 33 396 € - 80,6 %
                                  ¨     - poistné odvody: 11 509 € - 78,0 %.

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR
Ukazovateľ: Počet zasadnutí miestnej rady

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015

5 5 10

Komentár:
V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna  rada  schádza podľa potreby, najmenej 
raz za tri mesiace. Počas roka 2015 sa miestna rada  zišla na 10 zasadnutiach.

Ukazovateľ: Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015

5 5 10

Komentár:
V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo  schádza podľa potreby, 
najmenej raz za tri mesiace. Počas roka  2015 sa miestne zastupiteľstvo  zišlo 
na rokovaní 10 krát.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ:
Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho 
roka

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno áno áno

Komentár:
Cieľ  zabezpečiť  plynulý  priebeh  rozpočtového  procesu  bol  splnený.  Programový 
rozpočet na rok 2016 a na roky 2017 - 2018 bol schválený dňa 17. 12. 2015.
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Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Ukazovateľ: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 0

Komentár:
Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu bol splnený. Miestny úrad 
vypracoval  a  predložil   na  rokovanie  miestnemu  zastupiteľstvu  v  októbri  2015 
monitorovaciu správu k 30.  6. 2015.  Súčasťou Záverečného účtu za rok 2015 je aj 
Hodnotiaca správa k 31. 12. 2015.

Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola

Zodpovednosť:  oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 37 160 37 160 36 190 97,4

Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 26 910 26 910 26 692 99,2

Plat a odmena  kontrolóra   v súlade so  zákonom  č. 401/1990 Z. z. o meste Košice a zákonom č. 369/1990 
o obecnom zriadení.

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti 

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 10 250 10 250 9 498 92,7

Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 800 1 100 1 038 94,4

Finančné prostriedky boli čerpané  na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom.
Počas leta 2015 osem detí zo ZŠ J. Urbana a dvaja vedúci boli súčasťou Medzinárodného umeleckého tábora 
v Bernecebaráti. V novembri 2015 zase navštívila  skupina maďarských priateľov mesto Košice a samotnú 
Mestskú časť Košice – Nad jazerom.
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Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
                           oddelenie výstavby a investičných činností
                           oddelenie kultúry

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 450 2 700 1 861 68,9

Finančné  prostriedky  boli   čerpané  na  propagáciu  mestskej  časti,  kultúrnych  a  športových  akcií 
uskutočňovaných v MČ.

Podprogram 9.6: Audit

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 1 300 1 300 1 300 100,0

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 
Ukazovateľ: Výrok audítora

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

Nepodmienený, bez výhrad Nepodmienený, bez výhrad Nepodmienený, bez výhrad

Komentár:
Hospodárenie   mestskej   časti   bolo   v  zmysle   §  16 ods.  3   zákona  č.   583/2004 
Z. z.   overené audítorom v  Audítorskej  správe  o overení riadnej  účtovnej závierky 
Mestskej časti Košice  –  Nad  jazerom k 31. 12. 2015 a preverení súladu rozpočtového 
hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z. zo dňa 7. 3. 2016.
Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková.

Podprogram 9.7: Členské príspevky

Zodpovednosť: oddelenie organizačno - právne
                  
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 200 200 133 66,5

       
Finančné prostriedky k 31. 12. 2015 čerpané  na členský príspevok  v združení CASOVIA INFO.
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PROGRAM  10:  INTERNÉ  SLUŽBY 

Zámer programu:
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 190 260 215 560 184 522 85,6

V programe č. 10 boli  finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:               rozpočet:                          166 760 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:  152 328 €
                                          %: 91,3

Kapitálové výdavky:       rozpočet:                           48 800 €
                                          čerpanie k 31. 12. 2015:    32 194 €
                                          %: 66,0

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby

Zodpovednosť:  oddelenie organizačno - právne
                          
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 1 100 1 500 1 322 88,1

Finančné prostriedky použité  najmä   na   súdne, exekučné  a iné špeciálne služby ( právne zastupovanie) 
(892 € ) a posudky (430 € ). 

Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostného projektu v súlade s platnou legislatívou
Ukazovateľ: Aktualizovaný bezpečnostný projekt MČ

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

áno áno áno

Komentár:
V  súvislosti  so  zmenou  organizačného  poriadku  MČ  bol   v  1.  polroku  2015 
aktualizovaný bezpečnostný projekt.

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ

Zodpovednosť:  oddelenie finančné a správy majetku
                            oddelenie výstavby a investičných činností

  v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 175 500 200 100 175 018 87,5
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v tom:
Prvok 10.2.1 - Energie a voda

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 136 000 129 500 124 672 96,3

Položka  zahŕňa výdavky na  úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a  stočného
v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov  spolu  ročne v  sume 124 672 €, z toho  čiastka  cca  64,2 % bola 
refundovaná nájomcami.

Čerpanie k 31. 12. 2015: - elektrická energia: 10 971 € - 95,4 %, z toho 5 725 € refundované nájomcami
                                        -  teplo: 98 260 € - 97,3 %, z toho 64 749 € refundované nájomcami
                                        - vodné, stočné: 15 441 € - 90,8 %, z toho 9 527 refundované nájomcami
                                
Prvok 10.2.2 - Materiál

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 4 500 4 100 3 963 96,7

Finančné  prostriedky  určené na nákup  materiálu  potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve a v správe mestskej časti .

Čerpanie k 31. 12. 2015 bolo realizované najmä na nákup poťahovej látky a elektrického spinkovača 
na opravu stoličiek, farieb, neónov, zámok, elektroinštalačného materiálu, vodomerov, štetcov, spojovacieho 
materiálu.

Prvok 10.2.3 – Dopravné

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 100 300 92 92,0

Preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami.

Prvok 10.2.4 - Údržba majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 3 800 6 800 5 060 74,4

Finančné prostriedky použité na najnutnejšiu  údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch. 
Opravy a  údržba elektrických zariadení a  elektroinštalácie,  vyhradených technických zariadení,  výťahov, 
bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ. Opravy  prevádzkových strojov a elektrického náradia ako 
aj  EZS.  Opravy súvisiace s  poškodením prevádzok  prasknutým vodovodným potrubím a  odstraňovanie 
nedostatkov elektroinštalácie. 
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Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 4 000 4 000 3 658 91,5

Finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného   a hnuteľného majetku ( mimo motorových 
vozidiel).

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 6 600 6 100 5 379 88,2

Finančné prostriedky čerpané najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, 
povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov.

Prvok 10.2.7 - Špeciálne  služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 500 500 0 -

Počas roka  2015 nebola zrealizovaná dodávateľsky žiadna elektronická aukcia. 

Cieľ: Prevádzkovať a udržiavať  obchodné centrá
Ukazovateľ: Počet obchodných centier

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

2 2 2

Komentár:

Mestská časť počas roka 2015 prevádzkovala dve obchodné centrá nachádzajúce sa 
v dvoch objektoch -  vo vlastnom   - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum 
Branisko  v budove, ktorá je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice.
V obchodnom centre Čingov sa nachádza aj: 
-  Kultúrne  stredisko  Iskra,  ktoré  prevádzkuje  mestská  časť.  V  budove  sa  ďalej 
nachádzajú priestory, ktoré sú   prenajímané 13 nájomcom. Všetky priestory boli ku 
koncu roka 2015 prenajaté.
V obchodnom centre Branisko  sa nachádza aj:  
- Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť.
V budove sa ďalej nachádzajú priestory, ktoré sú  prenajímané 14 nájomcom. 
Ku koncu  roka  2015 neboli  prenajaté  2  voľné  priestory.  Jeden z  nich  sa  podarilo 
prenajať s účinnosťou od 1. 3. 2016 a na na druhý priestor bolo vypísané ponukové
konanie.
Všetkým   nájomcom  mestská  časť  sprostredkúvava  dodávku  energií  –  elektrickú 
energiu,  teplo, vodu, a tieto výdavky  sú od nájomcov na základe zálohových platieb 
refundované do príjmov MČ.
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Ukazovateľ: Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

30 30  29

Komentár:
V obchodnom centre Branisko bolo k 31. 12. 2015  14 nájomcov. 
V obchodnom centre Čingov bolo k 31. 12. 2015 13 nájomcov. 

Ukazovateľ: Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko v €

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

170 500 170 500 159 390

Komentár:

K 31.  12.  2015  mala  mestská  časť  pripísaných   93,5  %  rozpočtovaných  ročných 
príjmov z nájomného.  Výpadok bol spôsobený výpoveďou jedného nájomcu v apríli 
2015 a nedoplatkom ďalšieho nájomcu, ktorý pohľadávku spláca aj v roku 2016 
podľa splátkového plánu.
Príjem z nájomného v OC Branisko k 31. 12. 2015:   97 400 €
Príjem z nájomného v OC Čingov k 31. 12. 2015:     61 990 €.

Projekt  10.2.8 - Projektová dokumentácia:   - Hydraulické vyregulovanie a meranie 
                                                                               spotreby tepla v OC Branisko 

                                                                             - Projektová dokumentácia  - Hydraulické vyregulovanie 
                                                                               a meranie spotreby tepla v OC Čingov 

                                                                             -  Projektová dokumentácia  - Meranie spotreby tepla 
                                                                                v MO – Poludníková
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 5 000 5 000 4 910 98,2

V zmysle zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov, mestská časť je povinná zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie 
a  overovanie určených meradiel  spotreby tepla.  V roku 2015 bolo naplánované spracovanie  projektovej 
dokumentácie. Samotná realizácia diela sa uskutoční v roku 2016. 

Cieľ: Realizácia opatrení na zosúladenie skutočnosti s platnou legislatívou
Ukazovateľ: Spracovanie dokumentácie na meranie tepla a vyregulovanie vykurovacej sústavy

objektov OC Branisko, OC Čingov, MO Poludníková

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

3 3 3

Komentár: Zabezpečenie dokumentácie a v roku  2016 aj realizácie merania
a vyregulovania sústav vykurovania v budovách mestskej časti, kde dochádza 
k  prenájmom,  resp.  rozpočítavaniu  množstva  tepla  konečnému  spotrebiteľovi,  je 
mestská  časť   ako  koncový  odberateľ  v  zmysle  zákona  č.100/2014  o  tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov povinná zrealizovať do konca  roka 2016.
V 1. polroku 2015 prebiehali práce súvisiace so spracovaním súťažných podkladov 
na  vyhlásenie  súťaže výberu  dodávateľa  projektových dokumentácií.  V 2.  polroku 
2015  prebehla  súťaž,  ktorej  výsledkom  bolo   spracovanie  a  dodanie  projektovej 
dokumentácie.
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Prvok 10.2.9 - Rekoštrukcia hygienických zariadení v KS Iskra

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 15 000 15 000 0 -

Rekonštrukcia hygienických zariadení v KS Iskra bola  plánovaná v prípade úspešnosti o dotáciu 
z Ministerstva financií SR, ktorá bola vyhlásená podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 
- 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 
na individuálne potreby obcí.  Realizáciou  by bol  dosiahnutý hygienický štandard a  splnené požiadavky 
kladené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Celkový investičný náklad predstavoval sumu 15 000 
€, dotácia 13 500 €, vlastné zdroje 1 500 €.

Stav k 31.12. 2015: Mestská časť k tomuto termínu neobdržala dotáciu z Ministerstva financií SR. 

Prvok 10.2.10 – Nákup komunálneho vozidla

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 0 20 300 20 290 100,0

Cieľ:
Zabezpečiť odvoz odpadu z parkových košov a prepravu v rámci opráv 
a údržby sídliska

Ukazovateľ: Počet zakúpených nových  komunálnych vozidiel

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

0 1 1

Komentár: Na dosiahnutie jednej z priorít Mestskej časti Košice - Nad jazerom na obdobie roka 
2015  -  zabezpečenie  poriadku   a   čistoty   na  sídlisku,  1. zmenou rozpočtu
miestne  zastupiteľstvo   rozhodlo  o  nákupe  komunálneho    vozidla  s  celkovou 
hmotnosťou  do 3,5 t.  Ide o dodávku,  ktorá poskytuje možnosti zmanipulovania   cca 
200 ks   parkových   košov  ( 137 + 63) na   sídlisku   a   v RL   Jazero.  Obsah 
parkových košov je možné vysypávať  do valníkovej  časti  dodávky a zabezpečovať 
odvoz  na  likvidáciu.  Vozidlo  je  zároveň  používané  na  prevoz  materiálu  
na opravy  lavičiek a ihrísk a rozvoz väčšej   skupiny  pracovníkov   na   likvidácie 
skládok.   
Obstaranie   bolo  v  1.  polroku  2015  realizované  prostredníctvom  elektronického 
trhoviska.

Prvok 10.2.11 – Rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 0 4 500 4 194 93,2

Elektronické zabezpečovacie zariadenie Multifunkčného objektu Poludníková, v ktorom sa 
nachádza aj miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom, bolo inštalované v rokoch 
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2008 - 2009. Uvedené zariadenie v súčasnosti nespĺňalo technické požiadavky na riadnu prevádzku 
zabezpečovacieho zariadenia, bolo poruchové a vzhľadom na prepojenosť objektu s pultom 
cenrálnej ochrany polície spôsobovalo zbytočné výjazdy a náklady. Z tohoto dôvodu bolo potrebné 
zabezpečiť rekonštrukciu EZS.

Prvok 10.2.12 – Rekonštrukcia podlahy v     KS Iskra  

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet projektu 0 4 000 2 800 70,0

Vzhľadom na výhrady Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k technickému stavu podlahy
v sále Kultúrneho strediska Iskra, porušenú celistvosť podlahy, charakter používania sály 
predovšetkým cvičencami, bolo potrebné zrekonštruovať podlahu o výmere 150 m². Rekonštrukcia 
pozostávala z odstránenia pôvodnej podlahy, vyrovnania nivelizačnými hmotami a položenie 
novej podlahy.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ

Zodpovednosť:  samostatný referát výpočtovej techniky

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet prvku 9 360 9 360 5 106 54,6

 Čerpanie k 31. 12. 2015:                       
 výpočtová technika – v sume 2 871  €  - 82,0 %  
 software a licencie – v sume 0 € 
 údržba výpočtovej techniky v sume 0 €  - rezerva na prípadné poruchy VT a pod.
 údržba softvéru - v sume 0 € - rezerva na prípadné poruchy SW a pod.
 podpora IS Korwin, MRP, Digitálne mesto  v sume 1 235 € ( updaty, upgrady, mesačné konzultácie) 

Cieľ: Obnoviť a doplniť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ
Ukazovateľ: Počet nových PC

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

8 8 4

Komentár: V priebehu 1. polroka 2015 neboli zakúpené žiadne nové PC. Z dôvodu zakúpenia
SW – Digitálne mesto a zmenenej organizácie práce -  bolo potrebné dokúpiť 
3 ks scanerov.
Ďalej sa z finančných zdrojov HW  zakúpil Switch – telefóny, USB kľúče, klávesnice, 
myš, napájací zdroj a myš, kábel, reproduktory.

Ukazovateľ: Počet nových monitorov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

8 8 5

Komentár: -
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Ukazovateľ: Počet nových softvérov

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

8 8  5

Komentár:
Nákup SW - Digitálne mesto - automatické zverejňovanie zmlúv, faktúr 
a objednávok (zúčtované k podpore KORWIN). V 2. polroku 2015 boli zakúpené
aj 4 ks Windows 8.1 - kúpené a zaúčtované ako súčasť počítača - HW

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť:  oddelenie organizačno – právne

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 000 1 300 1 214 93,4

Cieľ:
Zvýšovať odbornú úroveň zamestnancov MÚ prostredníctvom účasti 
na školeniach 

Ukazovateľ: Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015

11 11 16

Komentár:

V priebehu roka 2015  sa osem  zamestnancov  MČ zúčastnilo na celkom 
20 odborných školeniach :
- Verejné obstarávanie – 4 krát
- Zákon o ochrane osobných údajov
- Pokladničná agenda
- Preškolenie pracovníkov – vodičov služobných vozidiel - 2 x
- Rušenie porušovania nočného pokoja
- Elektronická pošta
- Ročný prístup k videoškoleniam – mzdy.tv 
- Označovanie ulíc a verejných priestranstiev, číslovanie stavieb
- Konferencia Mosty k rodine
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR
- Konferencia pre hlavných kontrolórov
- Predbežná finančná kontrola
- Seminár: Cezhraničná spolupráca ako príležitosť pre ďalší rozvoj
- Register adries
- Účtovná závierka v obciach
- Správa registratúry

V  roku  2015  sa  okrem   špecializovaných  odborných   školení  zúčastnili  všetci 
pracovníci aj na školení  PO a BOZP. 
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Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť

Zodpovednosť:  oddelenie finančné a správy majetku

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31.12. 2015 %

Rozpočet prvku 3 300 3 300 1 862 56,4

Čerpanie k 31.12. 2015
 poplatky a odvody banke – bežné – 738 € – 82,0 % - za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP),

             za poskytnutie informácie o účtoch, zárukách, záložných právach a i. pre audítora MČ
 poplatky za úverový účet – SLSP – v objeme 60 € - 60,0 %
 úrok z úveru – SLSP  - v objeme 1 064 € - 53,2 %
 predpokladaná daň z reklamy  - v súvislosti s príjmami z nájomného za plochu inzercie v Jazerčane 

resp. na iných nosičoch - v objeme 0 € - v zmysle ustanovení zákona o daní z príjmu nebolo potrebné 
k 31. 3. 2015 daň platiť
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PROGRAM  11: PODPORNÁ  ČINNOSŤ  

Zámer programu:
Pružný, efektívne riadený miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet programu 584 920 585 570 561 545 95,9

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované a čerpané:

Bežné výdavky:           rozpočet:                          585 570 € 
                                      čerpanie k 30. 6. 2015:    561 545 €
                                      %: 39,1

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                     0 € 
                                      čerpanie k 30. 6. 2015:               0 €
                                      %: -

Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu

Zodpovednosť:  oddelenie finančné a správy majetku
                             oddelenie organizačno - právne
                             oddelenie výstavby a investičných činností
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet podprogramu 584 920 585 570 561 545 95,9

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 356 990 356 990 347 236 97,3

Finančné prostriedky rozpočtované na mzdy pracovníkov miestneho úradu a dvoch kultúrnych stredísk.
Na predpokladaný stav mzdových prostriedkov v roku 2015 mali  vplyv uvedené skutočnosti:

 od 1. 1. 2015 bolo schválené zvýšenie tarifných    platov zamestnancov verejnej správy 
              o + 1,5 % (+ zmena v 15 % navýšení platu) a  od 1. 7. 2015  zvýšenie tarifných platov 
              zamestnancov verejnej správy o + 1,0 % (+ zmena v 15 % navýšení platu) 

 vyplatené odchodné pre 3 pracovníkov ( vzniknutý nárok na starobný dôchodok)
 nárast počtu pracovníkov o 1 - v súvislosti so zriadením Kancelárie prvého kontaktu.

Prvok 11.1.2 - Poistné odvody  pracovníkov

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 135 450 135 450 129 556 95,6
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Poistné  odvody – pracovníci   –   skutočnosť k 31. 12. 2015 v  sume    129 556 € -   finančné   prostriedky 
použité na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 400 400 253 63,3

Cestovné náhrady -     výdavky  na  úhrady  tuzemskej pracovnej cesty - 59 € - pracovná cesta v súvislosti 
                                    so školením na verejné obstarávanie

                       -     výdavky na úhradu zahraničných pracovných ciest - 194 € - v súvislosti s rozvojom
                             spolupráce s XV. budapeštianskym samosprávnym obvodom

Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 28 850 28 950 24 186 83,5

Finančné prostriedky použité na úhrady za elektrickú energiu, teplo a vodné, stočné v multifunkčnom objekte
Poludníková, t. j. v objekte  miestneho úradu a v priestoroch prenajímaných nájomcom - Správe mestskej 
zelene a Mestskej  polícii, poštové a telekomunikačné služby a internet na miestnom úrade.

Čerpanie k 31. 12. 2015: - elektrická energia – 6 512 € - 72,4 % -  z toho čiastka 2 104 € je refundovaná 
                                           nájomcami 
                                        - teplo – 8 710 € - 87,1 % - z toho čiastka 1 260 € je refundovaná nájomcami
                                        - vodné, stočné – 2 628 € - 75,1  % - z toho čiastka 350 € je refundovaná
                                          nájomcami
                                        - poštové a telekomunikačné služby – 5 955 € - 98,4 %
                                        - internet – 381 € - 95,3 %

Prvok 11.1.5 – Materiál

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 13 000 13 000 12 388 95,3

Čerpanie k 31. 12. 2015: - interiérové vybavenie – 3 484 € - 99,5 % - najmä: zriadenie Kancelárie prvého 
                                          kontaktu a nákup stoličiek do kancelárie starostky a zasadačiek
                                        - telekomunikačná technika – 68 € - 19,4 %
                                        - prevádzkové stroje a prístroje – 110 € - 73,3 %
                                            - všeobecný materiál – 7 792 € - 97,4 % - nákup kancelárskych potrieb a papiera,
                                          tonerov, čistiacich potrieb a pod.
                                            - odborné publikácie – 798 € - 99,8 % - nákup tlače, odborných časopisov a kníh 
                                        - pracovné odevy a pomôcky – 136 € - 68,0 % – nákup pracovných odevov 
                                          a pomôcok pre údržbára
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Prvok 11.1.6 - Dopravné

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 5 360 6 110 4 969 81,3

Čerpanie k  31.  12.  2015 – skutočné výdavky na  prevádzku 3  služobných motorových vozidiel  vrátane 
komunálneho vozidla - na  nákup  pohonných  hmôt,  olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné 
a prenájom, havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov
 
v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 1 100 1 600 1 100 68,8

Finančné prostriedky použité  na  opravu  a  údržbu  prevádzkových  strojov  a  zariadení na miestnom úrade.

Prvok 11.1.8 – Služby

v €

schválený rozpočet rozpočet po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015 %

Rozpočet prvku 43 770 43 070 41 857 97,2

Výdavky za  všeobecné služby, nahrávanie a ozvučenie miestneho zastupiteľstva, prevádzku výťahu 
na miestnom úrade, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov,    stravovanie   zamestnancov  
( čiastka  10 030 € bola refundovaná  pracovníkmi),   prídel  do sociálneho fondu, kolky,  dohody  o vykonaní 
práce ( archív a propagácia MČ). 

Cieľ: Zabezpečiť efektívnym spôsobom činnosť miestneho úradu
Ukazovateľ: Počet pracovníkov mestskej časti vrátane kultúrnych stredísk 

Rok 2015: schválená hodnota hodnota po zmenách
skutočnosť

k 31. 12. 2015

32 32 33

Komentár:
Mestská časť predpokladala  v roku 2015 oproti roku 2014 nárast o jedného pracovníka 
v súvislosti so zriadením Kancelárie prvého kontaktu.
K  31.  12.  2015  bol  zvýšený  stav  na  33  pracovníkov  z  dôvodu  prijatia  jednej 
pracovníčky na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti iného zamestnanca.
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Výdavkové  finančné operácie:       
  

v €
VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE

schválený 
rozpočet

rozpočet po 
zmenách

skutočnosť
k 31. 12. 2015 %

Splácanie úveru z vlastných zdrojov 50 190 50 190 50 189 100,0

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 50 190 50 190 50 189 100,0

Výdavkové finančné operácie k 31. 12. 2015 v sume 50 189  € predstavujú splátku úveru poskytnutého
v roku 2008 v sume 500 000 € na rekonštrukciu MO Poludníková od Slovenskej sporiteľne, a. s. Zostatok 
úveru k 31. 12. 2015 predstavoval  sumu 96 746 €.


