
Z á p i s n i c a 

z rokovania komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 

pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom dňa 29. 05. 2019 

 

 

 

Prítomní:   

 

Predseda komisie 

Norbert Borovský    Rovníková 10    

 

Tajomník komisie 

Milan Derfiňák    MÚ MČ    

 

Členovia komisie – poslanci 

Jozef Skonc    Nám. Kozmonautov 7 

Silvia Hricková   Jenisejská 59 

Pavol Slivka    Jenisejská 39 

 

Členovia komisie – neposlanci 

Ing. Martin Balkovský  Sputniková 11 

Matej Hrebeňár   Polárna 20     

Ing. Dušan Sivák   Gagarinovo námestie 5 

Ing. Ján Peti    Polárna 16    

Peter Javorský    Stálicová 10   

Bc. Iveta Hoľáková   Ladožská 12   

 

Hostia 

Mgr. Bernard Berberich  MÚ MČ 

 

Neprítomný:   

Ing. Erik Cimbala   Levočská 4    

Ing. Miroslav Fajčík   Vyšné Opátske 87   

Ing. Ivo Grobauer   Jenisejská 5    

Jaroslav Šarišský    Sputniková 7  

 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Oplotenie detského ihriska na Azovskej ulici.“ 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 49 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

37 o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom. 

5. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018. 

6. Výročná správa Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018. 

7. Správa audítora za rok 2018. 

8. Rôzne. 

9. Záver 

 



 

 

K bodu 1: 

 

Rokovanie  otvoril  a   viedol  predseda  komisie  p. Borovský, ktorý privítal členov komisie a hostí. 

 

 

 

K bodu 2:  

Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Oplotenie detského ihriska na Azovskej ulici.“ 

 

Materiál obdržali členovia komisie elektronicky a písomne. Podrobne ho predstavil tajomník 

komisie. Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) predložila v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt „Oplotenie detského ihriska na Azovskej ulici“.  

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie 

Jazero na pozemku registra C KN parc. č. 3991/10. Detské ihrisko sa oplotí stĺpikovým systémom 

s panelovým pletivom, ktoré bude prevedené ako poplastované na pozinkovanej oceli. Výška 

oplotenia by mala byť po celom obvode vo výške 1,5m. Cieľom oplotenia detského ihriska je ochrana 

detí pred nebezpečenstvom a znemožnenie vstupu iných osôb a zvierat. 

Celkové náklady na oplotenie detského ihriska sú predpokladané vo výške 2.200,- €. 

 

Keďže k predmetnému návrhu neboli vznesené pripomienky komisia pristúpila k prijatiu uznesenia.  

 

Uznesenie č.8/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom  v súlade s platnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi   o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

prerokovať a schváliť poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 

2019 v celkovej výške 2.200,- € pre Správu mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 

01 Košice za účelom realizácie projektu: „Oplotenie detského ihriska na Azovskej ulici“ . 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 3:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 49 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

37 o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 37 o čistote a verejnom poriadku na 

území Mestskej časti Košice – Nad jazerom v znení jeho neskorších zmien, je  predložený na základe 

Protestu prokurátora proti tomuto nariadeniu pod č. Pd  16/19/8803-5.  

Podľa vykonanej prokurátorskej previerky stavu zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia, 

Okresná prokuratúra Košice II zistila nesúlad tohto nariadenia so  zákonom obecnom zriadení, 

zákonom o meste Košice a Štatútom mesta Košice. Súčasne podala protest prokurátora, ktorým 

navrhla napadnuté nariadenie mestskej časti zrušiť.  

Vo svojom odôvodnení Okresná prokuratúra Košice II konštatuje, že žiadne ustanovenie 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice ani Štatútu mesta Košice nezmocňuje mestské 

časti na prijatie všeobecne záväzného nariadenia za účelom úpravy niektorej z oblasti upravenej 

v predmetnom nariadení. Naviac úprava jednotlivých oblastí obsiahnutá vo všeobecne záväznom 

nariadení mestskej časti je takmer totožná s tou, ktorá je obsahom Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Košice č. 78 o čistote a  o verejnom poriadku.   

V zmysle uvedeného je predložený tento návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorý bol konzultovaný v komisií legislatívno-právnej s tým, že pre rozpor s platnou právnou úpravou 

je potrebné toto nariadenie zrušiť.  

 

Na mestskú časť sa  bude vzťahovať  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Košice č.  78 o čistote 

a o verejnom poriadku, ktorého ustanovenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby 

zdržiavajúce sa na území mesta. Sankcie za porušenie ustanovení  tohto nariadenia budú uplatňované 

mestom Košice.     

  Podľa procesných ustanovení pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia - t. j.  dňom 

nadobudnutia účinnosti navrhovaného nariadenia bude  zrušené Všeobecne záväzné nariadenie  č. 37 

o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom v znení neskorších 

zmien.   

            

Stanovisko komisie legislatívno-právnej: 

 

Legislatívno-právna komisia na svojom rokovaní dňa 17.05.2019 preskúmala Protest prokurátora Pd 

16/19/8803-5 zo dňa 06.05.2019 a navrhuje  miestnemu zastupiteľstvu podanému   protestu vyhovieť 

a navrhované všeobecne záväzné nariadenie schváliť.  

Návrh VZN č. 49 bol zverejnený na úradnej tabuly a na webovej stránke mestskej časti dňa 

17.05.2019. 

 

 

Uznesenie č.9/2019: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade 

s platnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom vyhovieť Protestu prokurátora 
Pd 16/19/8803-5 zo dňa 06.05.2019 podanému proti Všeobecne   záväznému  nariadeniu  č. 37 
o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti Košice -Nad jazerom a schváliť 
Všeobecne  záväzné nariadenie č. 49, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  č. 37 
o čistote a verejnom poriadku na území Mestskej časti Košice -Nad jazerom podľa 
predloženého návrhu.   

 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 4: Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom. 

 

Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

schválený  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Košice  -  Nad jazerom, číslo 

19 dňa 24.03.2011 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


   

- v  Článku  4 Rokovanie sa bod  2 nahrádza novým textom v znení: 

„ Rokovanie komisie je verejné. Komisia vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom 

rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov1); to neplatí, ak je predmetom 

rokovania komisie 

a)použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie 

orgánov mestskej časti, členov orgánov mestskej časti, zamestnancov mestskej časti alebo osôb, ktoré 

vykonávajú za odplatu činnosť pre mestskú časť, 

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti, najmä prevod vlastníctva k majetku vo 

vlastníctve mestskej časti, nadobudnutie majetku do vlastníctva mestskej časti alebo prenechanie 

majetku mestskej časti do užívania iným osobám. 

 

Ak komisia rokuje neverejne, starosta, kontrolór a poslanci miestneho zastupiteľstva sa môžu 

zúčastniť na rokovaní komisie. 

Účasť verejnosti môže byť obmedzená z kapacitných dôvodov rokovacej miestnosti“. 

 

Táto zmena Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom nadobúda platnosť dňom jej schválenia Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom, a účinnosť od 15.06.2019. 

 

V rozprave upozornil predseda komisie p. Borovský na skúsenosť z posledných komisií, ktoré 

ukázali, že reálne nie je možné sa venovať 50 min. jednému občanovi nakoľko pri väčšej účasti nie 

je možné predĺžiť zasadanie o 4 hodiny nad rámec programu.  

P. Javorský požiadal o informáciu či návrh uvažuje s časovým obmedzením. Predseda komisie 

informoval, že návrh to neobsahuje ale je potrebné o tom hovoriť v rozumnom ohraničení napr. 15 

min. na vystupujúceho.  

J. Skonc: Zároveň môžeme občanovi navrhnúť účasť na poslaneckom dni keďže tie nie sú tak početne 

navštevované. 

D. Sivák: Bolo by vhodné ak by občania využívali elektronickú formu a teda z emailovej 

komunikácie prerokovať podnety na komisii. 

Ďalšie pripomienky k prerokovanému materiálu neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.10/2019: 

 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

- Nad jazerom   o d p o r ú č a   Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

prerokovať a schváliť zmenu Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -Nad jazerom podľa predloženého návrhu 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


K bodu 5: Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018. 
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 2018 v záverečnom účte Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018 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  dotáciách,  finančných príspevkoch a cenách poskytnutých v roku 2018 

• 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 2018 bol 

programový  rozpočet  na  rok  2018.  Rozpočet  Mestskej časti Košice – Nad  jazerom na rok 2018 

bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 185. 

 

Schválený rozpočet bol počas roka 2018 upravovaný  2 – mi zmenami schválenými miestnym  

zastupiteľstvom: 

 

• prvá zmena rozpočtu schválená dňa 14. 3. 2018  uznesením miestneho zastupiteľstva č. 196 

• druhá zmena rozpočtu schválená dňa 6. 9. 2018 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 222. 

 

 

Ďalšie zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 185 zo dňa 14. 12. 2017  

uskutočnené  rozpočtovými opatreniami starostky mestskej časti:  

                                             

                   - rozpočtové opatrenie č. 1 schválené starostkou mestskej časti dňa 7. 3. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 2 – 4 schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 5. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 5 – 7 schválené starostkou mestskej časti dňa  19. 7. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 8 – 11 schválené starostkou mestskej časti dňa 25. 9. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 12 – 15 schválené starostkou mestskej časti dňa 2. 11. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenie č. 16  schválené starostkou mestskej časti dňa 28. 11. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 17 – 18 schválené starostkou mestskej časti dňa 1. 12. 2018, 

                   - rozpočtové opatrenia č. 19 – 20 schválené starostkou mestskej časti dňa 17. 12. 2018. 

                                                                                      

 

O zmenách   rozpočtu  realizovaných   rozpočtovými   opatreniami   starostky  bolo   v  súlade  s   uznesením  

č. 185 zo dňa 14. 12. 2017  miestne zastupiteľstvo priebežne informované na svojich najbližších rokovaniach. 

 

 

 

Výdavky programového  rozpočtu  MČ Košice – Nad jazerom na rok 2018 boli  rozčlenené  

do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy a prvky resp. projekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programová štruktúra platná v roku 2018: 

 

 
Program 1:              Prostredie pre život 

Podprogram 1.1:       Životné prostredie  

Podprogram 1.2:       Ihriská 

Podprogram 1.3:       Bezpečnosť - Kamerový systém 

Podprogram 1.4:       Fontány 

Podprogram 1.5:       Voľné výbehy pre psov 

Podprogram 1.6:       Trhoviská 

Podprogram 1.7:       Free wifi park 

            

 

Program 2:              Komunikácie a parkoviská  

Podprogram 2.1:       Údržba komunikácií a chodníkov 

Podprogram 2.2:       Parkoviská 

           

 

Program 3:            Verejné osvetlenie 
Podprogram 3.1:        Údržba verejného osvetlenia 

Podprogram 3.2:        Nové verejné osvetlenie 

         

 

Program 4:               Odpadové hospodárstvo 

Podprogram 4.1:        Odvoz odpadu 

Podprogram 4.2:        Kontajneroviská 

          

 

Program 5:               Kultúrne a športové služby 

Podprogram 5.1:        Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra 

Podprogram 5.2:        Kultúrne, športové a spoločenské podujatia 

Podprogram 5.3:        Prímestský letný tábor 

            

 

Program 6:                Rekreačná lokalita Jazero 

Podprogram 6.1:         Údržba rekreačnej lokality Jazero (RL Jazero) 

Podprogram 6.2:         Investície v RL Jazero 

          

 

Program 7:                Sociálne služby 

Podprogram 7.1:         Denné centrum 

Podprogram 7.2:         Stravovanie pre seniorov 

Podprogram 7.3:         Sociálna pomoc 

Podprogram 7.4:         Uvítanie novonarodených detí do života 

            

 

Program 8:                Služby občanom 

Podprogram 8.1:         Noviny Jazerčan 

Podprogram 8.2:         Vianočná zbierka 
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Podprogram 8.3:         Aktivačná činnosť 

Podprogram 8.4:         Verejnoprospešná činnosť 

Podprogram 8.5:         Voľby a referendá 

      

 



Program 9:             Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 9.1:        Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky 

Podprogram 9.2:         Činnosť miestneho zastupiteľstva 

Podprogram 9.3:         Vnútorná kontrola 

Podprogram 9.4:         Medzinárodné vzťahy – Spolupráca – Maďarsko 

Podprogram 9.5:         Marketing mestskej časti 

Podprogram 9.6:         Audit 

Podprogram 9.7:         Členské príspevky 

        

 

Program 10:             Interné služby 

Podprogram 10.1:      Právne a komerčné služby 

Podprogram 10.2:      Hospodárenie s majetkom MČ 

Podprogram 10.3:      Informačný systém MČ 

Podprogram 10.4:      Vzdelávanie zamestnancov 

Podprogram 10.5:      Ostatná podporná činnosť 

 

 
Program 11:              Podporná činnosť 

Podprogram 11.1:       Správa miestneho úradu 

 

 

 
 Mestská  časť  Košice   –  Nad   jazerom   hospodárila    v   roku   2018  s    prebytkom z  bežného  

rozpočtu    vo výške  +103 612 €.  Vplyvom uskutočnených  investičných aktivít  bol  v kapitálovom rozpočte 

vykázaný schodok  -118 319 €. 

 

Z dôvodu realizácie naplánovaných investičných aktivít v objeme 169 105 € Mestská  časť  

Košice – Nad jazerom dosiahla za rok 2018 schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov  

v sume  -14 707 €.  

Schodok kapitálového rozpočtu v objeme -118 319 € bol krytý z prebytku bežného rozpočtu v sume  

103 612 € a z prostriedkov peňažných fondov v sume 14 707 €.  

Z dôvodu, že   na bežnom  účte k  31. 12. 2018  zostali nespotrebované finančné  prostriedky z peňažných 

fondov v objeme   103 690  €,  je potrebné rozhodnutím  miestneho  zastupiteľstva  ich vrátiť  do fondu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania. 

  

Po   uvedenom  rozhodnutí    miestneho    zastupiteľstva  sa   stav    peňažných    prostriedkov  

na mimorozpočtových  fondoch  zvýši o sumu +103 690 €  a  po finančnom vysporiadaní dosiahne  objem  

216 983 €  ( okrem finančných prostriedkov na sociálnom fonde).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

operácií 

 

 
v  € 

 

  

 

schválený  

rozpočet  

 2018 

 

rozpočet 

po 

zmenách 

k 31.12.2018 

 

 

 

stav 

k 

31.12.2018 

 

 

% 

BEŽNÝ  ROZPOČET     

Bežné príjmy 1 290 716 1 322 877 1 283 450 97,0 

Bežné výdavky  1 277 069 1 309 230 1 179 838 90,1 

Prebytok hospodárenia  z bežného rozpočtu +13 647 +13 647 +103 612 - 

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET 

Kapitálové príjmy 10 000 51 290 50 786 99,0 

Kapitálové  výdavky 110 050 181 590 169 105 93,1 

Schodok  hospodárenia  z kapitálového rozpočtu -100 050 -130 300 -118 319 - 

PRÍJMY A VÝDAVKY  ROZPOČTU  CELKOM 

Príjmy celkom 1 300 716 1 374 167 1 334 236 97,1 

Výdavky celkom  1 387 119 1 490 820 1 348 943 90,5 

Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov -86 403 -116 653 -14 707 - 

FINANČNÉ  OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie  100 050 130 300 118 397 90,9 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 - 

Saldo finančných operácií +100 050 +130 300 +118 397 90,9 

 

R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -) +13 647 +13 647 +103 690 - 

 
Bežné príjmy:    

 

Mestská časť  Košice – Nad jazerom dosiahla k 31. 12. 2018 bežné príjmy vo výške 1 283 450 €, čo 

predstavuje 97,0 % ročného rozpočtu.  

Daňové príjmy (podielové dane) dosiahli  100,0 % ročného rozpočtu a predstavovali objem  648 894 €. 

Nedaňové príjmy dosiahli k 31. 12. 2018  sumu  485 080 €, čo predstavuje 92,6 % ročného rozpočtu. Príjmy 

z vlastníctva majetku,  t. j. príjem  za nájmy pozemkov, budov,  priestorov, trhových stolov a objektov dosiahli 

čiastku 206 905 €, čo činí 98,4 % ročného rozpočtu. 

Rezervy v  plnení bežných príjmov sú z dôvodu nenaplnenia príjmov za vydané licencie na výherné hracie 

prístroje  a v príjmoch za videohry: plnenie na 20,7  % resp. 85,7 % ročného rozpočtu. 

Bežné granty a transfery dosiahli k 31. 12. 2018 objem 149 476 €, čo predstavuje 99,5 % ročného rozpočtu.  

 

Bežné výdavky: 

 

Mestská časť  čerpala k 31. 12. 2018 bežné výdavky vo  výške 1 179 838 €, čo predstavuje 90,1 % ročného 

rozpočtu. Bežné výdavky neboli  prekročené v žiadnej položke schválenej miestnym zastupiteľstvom. 

K úsporám bežných výdavkov  k 31. 12. 2018 došlo vo všetkých sledovaných programoch rozpočtu.  
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Kapitálové príjmy: 

 

V priebehu roka 2018 mestská časť  dosiahla  kapitálové príjmy v objeme 50 786 €, čo predstavuje 99,0 % 

ročného rozpočtu.  

 

Kapitálové výdavky: 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2018 predstavovalo čiastku 169 105 € a bolo na úrovni 93,1 % 

ročného rozpočtu. K úsporám došlo najmä na základe výsledkov verejného obstarávania. 

V roku 2018 neboli použité z mimorozpočtových  peňažných fondov žiadne zdroje, ktoré boli mestskou časťou 

prijaté ako granty - peňažné dary v minulých rokoch. 

 

 

Plnenie  najdôležitejších aktivít  mestskej časti za obdobie roka 2018: 

 
1.  Čistota a poriadok, uzamykateľné kontajneroviská    

                                        -  denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero 

                                        -  používanie  komunálneho vozidla na zvoz odpadu, uskutočnených 104 výkonov -   

                                           odvozov odpadu 

                                        -  opravy parkových košov a lavičiek 

                                        -  zavedený systém odovzdávania vrecúšok na psie exkrementy majiteľom psov 

                                        -  výstavba 3 uzamykateľných kontajnerovísk v lokalitách ulíc Meteorová 

                                            a Ždiarska: 2 krát 

 

2.  Nákup mobiliáru na sídlisko a do RL Jazero - nákup 29 nových parkových košov 

                                                                               - nákup 36 nových lavičiek 

 

3.  Revitalizácie 9 ihrísk:    - revitalizácia detského ihriska na Gagarinovom námestí 

                                              - rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová 

                                              - revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, Baltická,  

                                                Sputniková, Stálicová, Azovská formou poskytnutia kapitálového transferu  

                                                pre Správu Mestskej zelene v Košiciach 

                                              - vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na ulici  

                                                Sputniková formou poskytnutia kapitálového transferu  pre Správu Mestskej  

                                                zelene v Košiciach 

 

                                              - doplnenie detského prvku Lanová pyramída v RL Jazero z daru Nadácie SLSP 

 

4.  Revitalizácia 2 venčovísk – v  to v lokalite ulice Bukovecká a v lokalite ulice Polárna 

 

5.  Vybudovanie verejného osvetlenia Kaspická - Baltická - stavba s počtom 14 nových svetelných bodov 

  

6.  Revitalizácia územia na ulici Sputniková – 1. časť projektu bola ukončená 31. 5. 2018 komplexnou 

     revitalizáciou územia  po fontáne. V 2. polroku 2018 bol v tejto lokalite vybudovaný fit park. 

 

7.  Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov   

 

8. Príprava projektovej dokumentácie na stavby: - Revitalizácie ihrísk na uliciach Baltická a Čingovská 

                                                                                     - Verejné osvetlenie  chodníka popri rieke Hornád 

 

9.  Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení  problému siníc v RL  

      Jazero - súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej  dokumentácie. 

 
10. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti a meste  

      Košice pre 17 subjektov spolu v sume 8 000 €. 
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11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov: 

                                   - voľnočasové bežné aktivity 

                                   - počas roka 2018 bolo uskutočnených deväť   spoločensko – kultúrnych podujatí  

                                     pre  seniorov: 

                                     Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň, Výročná schôdza,  

                                     Parlament seniorov, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie, Jubilanti – posedenia  

                                     pre 70, 75, 80 a 85 – ročných  jubilantov mestskej časti, Úcta k starším. 

                                   - rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno – poznávacích zájazdov – návšteva   

                                     Egru, Nového Targu a Miškovca. 

                                   - spevokol Jazerčan 

                                   - Mažoretky – seniorky. 

 

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov – stav k 31. 12. 2018:    

      mesačne priemerne 113 stravníkov. 

 

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi – k 31. 12. 2018:  

      85 občanom. 

 

14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov – formou rôznych druhov programov v spolupráci 

      s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – počas roka 2018 bolo  aktivovaných   

      spolu 202 uchádzačov o zamestnanie. 

 

15. Realizácia kultúrno – spoločenských a športových aktivít v mestskej časti usporiadaných  

      kulturnými strediskami: 

 

      -      Kurzy: Anglický jazyk,  

 

      -      Cvičenia a tance:  
Angel dance school, UNO, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Grimmy, Bodystyling, 

DFS Halúzka, Pilates, Power Pilates, Lady aerobic,  Taekwoodo, tanečné štúdio G Mini, Joga, 

Zdravotno - relaxačné cvičenie, Shorinji kempo, Antigravity fitness, Fitbox, Tai-chi, Amadeus – 

kreatívna škola, D.S. studio – tanečná škola  
 
        -    Podujatia:   

Prázdninová korčuľovačka: 2 krát,  MDŽ, Deň učiteľov,  Talent show, Jazero žije!, Dni mesta Košice 

– Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Aerobic marathon: 2 krát, Deň Ukrajiny, Polievkový festival, 

Oceňovanie osobností mestskej časti, Rozprávkové Jazero na Hlavnej, Jazerské Vianoce 

 

        -   komisia sociálno – zdravotná: Jazerská kvapka krvi, výlet do Starého Smokovca, 

            Mikuláš pre deti 

 

        -   komisia mládeže, športu a vzdelávania: Jazerský street basketbal, stolnotenisový     

            turnaj – Memoriál Gálovcov,  motokros – jazda zručnosti, futbalové turnaje o pohár starostky, 

            volejbalový turnaj. 

 

16. Elektronizácia mestskej časti - v roku 2018 pokračoval proces elektronizácie MČ formou  

                                                           nákupu výpočtovej techniky a nových  softvérov: 

                                                         - nákup 5 nových PC 

                                                         - nákup softvérov a licencií: - antivírové programy: 35    

                                                         - MS office:  12 

                                                         - ASPI: 1, MRP: 1 

                                                         - svetelný panel: 1,  mandátny certifikát: 1 

                                                         - licencie CAL: 25 

                                                         - remote desktop: 2 

 

 

 

 

 



Počas roka 2018 boli uskutočnené  investičné  projekty v celkovom objeme  169 105 €, a to: 

 

• Projektová dokumentácia – Revitalizácia ihriska na ulici Baltická v sume 400 € 

• Projektová dokumentácia – Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská v sume 400 € 

• Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová 

v sume 100 € 

• Projektová dokumentácia –  Voľné výbehy pre psov – venčoviská na uliciach Bukovecká 

a Polárna v sume  350 € 

• Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov   

v sume 250 € 

• Projektová dokumentácia –  Verejné osvetlenie  chodníka popri rieke Hornád v sume 1 000 € 

• Revitalizácia  ihriska na Gagarinovom námestí v sume 29 750 € 

• Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová v sume 1 430 € 

• Revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, 

Azovská formou poskytnutia kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach v sume 

16 023 € 

• Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na ulici Sputniková formou 

poskytnutia kapitálového transferu  pre Správu Mestskej zelene v Košiciach v sume 7 704 €  

• Revitalizácia územia na ulici Sputniková – Dotácia pre Správu mestskej zelene  

v sume 14 999 € 

• Voľné výbehy pre psov – venčoviská na uliciach Bukovecká a Polárna v sume 9 985 € 

• Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická – Baltická v sume 21 717 € 

• Vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk v sume 27 470 € 

• Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov v sume  22 061 € 

• Nákup mobiliáru – lavičiek a košov v sume 3 526 €  

• Lanová pyramida a mobiliár v sume 11 940 € 

 

 Mestská  časť  Košice  –   Nad  jazerom  počas  celého  roka  2018  svojimi   aktivitami  vo  všetkých  

11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  rozpočtu   vychádzajúce  najmä  

z Akčného programu rozvoja mestskej časti na roky 2015 – 2018 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. 2018 a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom 

č. 583/2004 Z. z. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uznesenie č.11/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  právnych predpisov a ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  prerokovať a  

 

A) uzatvoriť  prerokovanie Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Nad  jazerom za rok 2018     

                       výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 

B) schváliť  vrátenie finančných prostriedkov do mimorozpočtových  peňažných fondov: 

                     Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja:  76 220,02 €, 

                     Fond rozvoja bývania:  27 470,- €. 

           

     



 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 

K bodu 6: Výročná správa Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018. 

 

HOSPODÁRSKE  VÝSLEDKY MESTSKEJ ČASTI  

    KOŠICE – NAD   JAZEROM ZA ROK 2017 

 
 Stav Mestskej časti Košice – Nad jazerom ako účtovnej jednotky, v ktorom sa nachádza 

a významné riziká, prípadne neistoty, ktorým je vystavená 

 

 Mestská časť Košice – Nad jazerom zabezpečuje výkon samosprávy a prenesený výkon 

štátnej správy. Mestská časť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by 

mohli viesť  k  zavedeniu  prípadného  ozdravného  režimu alebo nútenej správy.  

Od roku 2008 mestská časť vedie svoje účtovníctvo na základe princípov akruálneho účtovníctva 

v súlade so zákonom o účtovníctve a Postupov účtovania pre obce, a zároveň sleduje aj svoje 

rozpočtové  hospodárenie  v súlade  so zákonom  o  rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy  

a Opatrení Ministerstva financií SR. Z uvedeného dôvodu mestská časť vykazuje dva výsledky 

hospodárenia: 

•  rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu ako  prebytok resp. schodok rozpočtu    

             príjmov a výdavkov  

•  rozdiel medzi  výnosmi a  nákladmi mestskej časti ako výsledok hospodárenia  zisk alebo   

             strata. 

 

2.1 Rozpočet a výsledok hospodárenia  

 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 

2018 bol programový  rozpočet  na  rok  2018.  Rozpočet  Mestskej časti Košice – Nad  jazerom na 

rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením miestneho 

zastupiteľstva č. 185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


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

 

  

 

schválený  

rozpočet  

 2018 

 

rozpočet 

po 

zmenách 

k 

31.12.2018 

 

 

 

stav 

k 

31.12.2018 

 

 

% 

BEŽNÝ  ROZPOČET     

Bežné príjmy 1 290 716 1 322 877 1 283 450 97,0 

Bežné výdavky  1 277 069 1 309 230 1 179 838 90,1 

Prebytok hospodárenia  z bežného rozpočtu +13 647 +13 647 +103 612 - 

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET 

Kapitálové príjmy 10 000 51 290 50 786 99,0 

Kapitálové  výdavky 110 050 181 590 169 105 93,1 

Schodok  hospodárenia  z kapitálového rozpočtu -100 050 -130 300 -118 319 - 

PRÍJMY A VÝDAVKY  ROZPOČTU  CELKOM 

Príjmy celkom 1 300 716 1 374 167 1 334 236 97,1 

Výdavky celkom  1 387 119 1 490 820 1 348 943 90,5 

Schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov -86 403 -116 653 -14 707 - 

 

Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom 2018 

 

 

FINANČNÉ  OPERÁCIE  

Príjmové finančné operácie  100 050 130 300 118 397 90,9 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 - 

Saldo finančných operácií +100 050 +130 300 +118 397 90,9 

     

R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -) +13 647 +13 647 +103 690 - 

 

 Mestská  časť  Košice   –  Nad   jazerom   hospodárila    v   roku   2018  s    prebytkom  

z  bežného  rozpočtu    vo výške  +103 612 €.  Vplyvom uskutočnených  investičných aktivít  bol   

v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok  -118 319 €. 

Z rozpočtu príjmov a výdavkov  mestská časť vykázala  v roku 2018  schodok  vo výške 

-14 707 €. 

 

2.2 Finančné vysporiadanie  hospodárenia  za rok 2018 

 

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. 

 

Schodok rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018                                                14 707,35 €                                        

 

Z dôvodu realizácie naplánovaných investičných aktivít v objeme 169 105,77 € Mestská  časť  

Košice – Nad jazerom dosiahla za rok 2018 schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov  

v sume  -14 707,35 €. Preto mestská časť za rok 2018 nerozdeľuje z prebytku hospodárenia žiadne 

finančné prostriedky do mimorozpočtových peňažných fondov. 

 



Schodok kapitálového rozpočtu v objeme -118 319,37 € bol krytý z prebytku bežného rozpočtu 

v sume 103 612,02 € a z prostriedkov peňažných fondov v sume 14 707,35 €.  

Z dôvodu, že   na bežnom  účte k  31. 12. 2018  zostali nespotrebované finančné  prostriedky 

z peňažných fondov v objeme   103 690,02  €,  je potrebné rozhodnutím  miestneho  zastupiteľstva  

ich vrátiť  do fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania. 

 

 

Návrh na vrátenie finančných prostriedkov do mimorozpočtových peňažných  fondov: 

 

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja:                                                       76 220,02 €                                    

Fond rozvoja bývania                                                                                           27 470,-   €.                          
 

 

2.3 Bilancia aktív a pasív 
 

v € 

 

 

Stav 

k 31.12.2017 

Stav 

k 31.12.2018 

A K T Í V A 3 246 742 3 095 236 

Neobežný majetok 2 997 452 2 865 102 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 2 997 452 2 865 102 

- v tom :         - pozemky 600 696 600 696 

                      - predmety z drahých kovov 763 763 

                      - stavby 2 304 180 2 177 899 

                      - hnuteľné veci 41 552 30 237 

                      - dopravné prostriedky 11 902 5 736 

                      - drobný dlhodobý majetok 0 0 

                      - obstaranie dlhodobého majetku 38 359 49 771 

Obežný majetok 241 189 224 610 

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 

Pohľadávky 5 928 3 940 

- v tom:          - dlhodobé pohľadávky 0 0 

                       - krátkodobé pohľadávky 5 928 3 940 

Finančné účty 235 261 220 670 

- v tom:          - pokladnica 528 2 126 

                       - ceniny 0 0 

                       - bankové účty 234 733 218 544 

Časové rozlíšenie 8 100 5 524 

Náklady budúcich období  332 348 

Príjmy budúcich období 7 768 5 176 

P A S Í V A  3 246 742 3 095 236 

Vlastné imanie 1 586 248  1 518 861 

- v tom: - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 1 551 267 1 584 238 

             - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení + 34 981 - 65 558 

Záväzky 853 203 834 727 

- v tom:            - rezervy  7 780 7 780 

                        - zúčtovanie transferov medzi subjektami  verejnej správy 731 768 687 564 



                        - záväzky zo sociálneho fondu 4 846 3 648 

                        - krátkodobé záväzky – voči dodávateľom 2 409 1 670 

                        - zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 0 15 665 

                        - transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy 106 400 118 400 

                        - bankové úvery 0 0 

Časové rozlíšenie 807 291 741 828 

Výdavky budúcich období 1 658 1 620 

Výnosy budúcich období 805 633 740 208 

 

2.4 Výkaz ziskov a strát 

 
v € 

 

 

Stav 

k 31.12.2017 

Stav 

k 31.12.2018 

NÁKLADY 1 211 623 1 326 811 

Spotrebované nákupy 110 769 123 537 

Spotreba materiálu 61 584 60 160 

Spotreba energie 49 185 63 377 

Služby 87 331 83 525 

Opravy a udržiavanie 17 162 13 848 

Cestovné 262 233 

 Náklady na reprezentáciu 8 011 5 876 

Ostatné služby 61 896 63 568 

Osobné náklady 707 968 743 626 

Mzdové náklady 492 270 507 004 

Zákonné sociálne poistenie 177 357 187 065 

Ostatné sociálne poistenie 10 953 13 634 

Zákonné sociálne náklady 27 388 35 923 

Dane a poplatky 7 111 6 083 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 38 446 66 389 

Zostatková cena predaného DHM 0 23 374 

Odpis pohľadávky 0 0 

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0 60 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 38 446 42 955 

Odpisy, rezervy a opravné položky 242 007 244 985 

Odpisy DNM a DHM 235 974 239 356 

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 1 300 1 300 

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 4 733 4 329 

Finančné náklady 4 545 4 306 

Náklady na transfery  13 446 54 360 

VÝNOSY 1 246 605 1 261 254 

Tržby z predaja služieb 10 614 9 399 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0 0 

Daňové výnosy samosprávy 635 839 648 894 

Výnosy z poplatkov 112 071 106 488 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 231 127 217 664 



Zúčtovanie rezerv a OP a zúčtovanie  časového rozlíšenia 100 263 1 300 

Finančné výnosy - úroky 465 0 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov 156 226 277 509 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  PO ZDANENÍ +34 982 -65 558  

 
 

 

 

VYSPORIADANIE  VÝSLEDKU  HOSPODÁRENIA : 
 

 

Vykázaný výsledok hospodárenia – účtovná strata   Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018 

v sume  -65 557,62  € bude vysporiadaná s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých  rokov. 

Na hospodársky výsledok: stratu mali v roku 2018 okrem iného vplyv aj:  

 

- mestskou časťou poskytnutý kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene v sume 14 999 € 

- predaj majetku mestskej časti v zostatkovej cene   23 374 € za hodnotu 1 € pre mesto Košice ako  

  prípady hodné osobitného zreteľa schválené miestnym zastupiteľstvom 

- na druhej strane v roku 2017, keď mestská časť dosiahla zisk vo výške 34 982 €, MČ rozpustila  

  do výnosov rezervu tvorenú na spor s bývalým pracovníkom mestskej časti vo výške 99 470 €. 

 

 

2.5 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: 

 

Mestská časť Košice – Nad jazerom počas roka 2018,  ani  k 31. 12. 2018 nečerpala  

a nesplácala  žiadne úvery. 

 
 
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 12/2017 

- 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. 2017 

 

k 31. 12. 2018 

 

1. 

Celkový dlh  

(§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. ) 

 

0 

 

0 

2. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 46 683 0 

3. - z toho: mesačné splátky (po 4 182,43 €, posledná splátka 550,32 €) spolu za rok 46 557 0 

4. - z toho: zaplatené úroky z  úveru za rok 126 0 

5. Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok  1 224 472 1 209 987 

 
6. 

Ukazovatele dlhu v %: 

 

 a)   § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. (riadok 1./riadok 5.) 

 

 

0 

 

 

0 

7.  b)   § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. (riadok 2./riadok 5.) 0 0 



8. Dlh spolu (FIN 6 – 04)  0 0 

9. Počet obyvateľov 24 288 23 904 

10. Dlh na 1 obyvateľa v eurách 0 0 

    

11. Priemerná úroková miera za rok 0,54 0 

12. Poplatky z úveru za rok 60 0 

 

Úver v sume 497 909 € poskytnutý v roku 2008 Slovenskou sporiteľňou, a. s. na multifunkčný objekt 

Poludníková  /miestny úrad/ bol k 31. 12. 2017 vyplatený v celom objeme. 

 

 

2.6 Prehľad o stave a vývoji pohľadávok 

 
 

v € 

 
Pohľadávka 

 

stav k 31. 12. 2017 

 

stav k 31. 12. 2018 

Ostatné pohľadávky - dobropisy od dodávateľov  2 763 2 538 

Pohľadávky - odberatelia - bežný rok 0 3 311 

Pohľadávky - odberatelia - rok 2017 1 427 1 266 

Pohľadávky -  za nájomné  6 198 6 198 

Pohľadávky - za trhy 1 035 373 

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 12 516 15 004 

Pohľadávky voči zamestnancom   148 225 

Iná pohľadávka - poštová istina 365 365 

Pohľadávky  spolu - brutto 15 792 18 132 

Opravná položka k pohľadávkam - 9 864 -14 192 

Pohľadávky spolu  - netto 5 928 3 940 

 
 

Komentár: 

 

       -     ostatné pohľadávky – očakávané dobropisy od troch  dodávateľov: ENERGIE 2,  SOZA,  

 TEHO, a. s. 

       -     pohľadávky – odberatelia – bežný rok: odberateľské faktúry za rok 2018 v počte 7 ks,  

             odberatelia uhradili faktúry v mesiacoch január a február 2019  okrem 3  faktúr spolu  

             v objeme  3 063 € voči dlžníkovi CLINTRIAL, s. r. o. voči ktorému je vedená žaloba 

      -      pohľadávky – odberatelia – rok 2017: odberateľské faktúry za rok 2017 v počte 3 ks  

             v objeme 1 266 € voči dlžníkovi CLINTRIAL, s. r. o. voči ktorému je vedená žaloba 

      -      pohľadávky za nájomné  voči o 2 nájomcov: vedená žaloba / CLINTRIAL, s. r. o.: 4 733 €/  

             a exekúcia /ILAS, s. r. o.: 1 465 €/ 

      -      pohľadávky – trhy: pohľadávka voči 1 trhovníkovi: vedená exekúcia, platby v zmysle  

             platobného rozkazu 

      -      pohľadávky  –   iné  sociálne  služby  spolu  v sume  1 554 €: pohľadávky vznikli ešte 

             v minulých rokoch /do r. 2005/ – za záchytky /v sume 1 409 €, t. j.  36 prípadov/, pôžička  

             na byt  /v sume 145 €, 1 prípad/, pohľadávky   sú  riešené  v   exekučnom  konaní  alebo  

             v  zisťovaní a správe oddelenia vnútornej správy a oddelenia kancelárie starostu 

      -      pohľadávky – za nájomné a médiá – vznikli do r. 2004,   v sume spolu 2 302 €, pohľadávky  



             voči 5  subjektom sú riešené  v  exekučnom konaní 

      -      pohľadávka voči zamestnancom  –  v objeme 225 €, predstavuje  sumu zodpovedajúcu   

             hodnote benzínu v nádržiach motorových vozidiel k 31. 12. 2018 

      -      iné pohľadávky – pohľadávka v sume 365 € - voči Slovenskej pošte ako poštová istina 

      -      opravná položka k pohľadávkam – v sume 14 192 € - tvorba opravnej  položky  vo výške  

             100 % pohľadávky neplatenej viac ako 1 rok 

 
 

2.7 Prehľad o stave peňažných fondov 

 
v € 

 

Peňažný fond 

Stav 

 k 1.1.2018 

Tvorba 

(resp. vrátka) 

 

Použitie 

Stav  

k  31.12.2018 

Rezervný fond 5 482 20 532 0 26 014 

Fond 

hospodárskeho 

a sociálneho  

rozvoja 

 

104 580 

 

54 711 

 

90 927 

 

68 364 

   v tom:  

        400 - projektová dokumentácia - 

              revitalizácia ihriska na ulici Baltická 

 

        400 - projektová dokumentácia - 

              revitalizácia ihriska na ulici Čingovská 

 

        350 - projektová dokumentácia -  

              voľné výbehy pre psov 

 

     1 000 - projektová dokumentácia - 

              verejné osvetlenie chodníka popri rieke 

              Hornád 

 

   21 717 - verejné osvetlenie na uliciach Kaspická 

               - Baltická 

 

   29 750 - revitalizácia ihriska na Gagarinovom 

               námestí 

 

   14 999 - revitalizácia územia na ulici Sputniková  

   22 311 - rekonštrukcia strechy OC Čingov   

Fond rozvoja 

bývania 

 

46 385 

 

0 

 

27 470 

 

18 914 

   v tom:   

   27 470 - výstavba uzamykateľných kontajnerovísk  

Peňažné fondy 

spolu - bez 

sociálneho fondu 

 

156 447 

 

75 243 

 

118 397 

 

113 293 

 

 

Peňažný fond 

Stav 

 k 1.1.2018 

 

Tvorba 

 

Použitie 

Stav  

k  31.12.2018 

 

Sociálny fond 

 

4 846 

 

7 182 

(prídel z objemu 

hrubých miezd) 

 

8 380 

 

 

3 648 

   v tom:  

   2 765 - príspevok na stravu  

      180 - zájazd   

      801 -  deň detí, deň matiek a otcov  

   4 274 - kultúrne a športové podujatia  

      260 - životné a pracovné jubileá  



      100 – odchod do dôchodku  

Fondy spolu 161 293 82 425 126 777 116 941 

 

 
Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom 2018 

 

Poznámka:   Stav   mimorozpočtových  peňažných  fondov  bude   počas   roka   2019   zvýšený   

o čiastku + 103 690,02 €, čo predstavuje  sumu  nevyčerpaných  zdrojov  presunutých  z fondov   

v roku 2018.  Vrátku  finančných prostriedkov z bežného účtu do  peňažných fondov  schvaľuje  

v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok  2018 miestne zastupiteľstvo. 

  
 

 

8 Prijaté granty a transfery 

 

 
v € 

ROK 2018 

BEŽNÉ GRANTY  

Poskytovateľ grantu účel čiastka 

Dar od fyzickej osoby – J. Skonc, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 100,- 

Dar od fyzickej osoby – M. Papcun, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 100,- 

Dar od fyzickej osoby – M. Takáč, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 100,- 

Dar od fyzickej osoby – M. Michalík, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 100,- 

Dar od fyzickej osoby – B. Berberich, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 100,- 

Dar od fyzickej osoby – J. Madzák, Košice zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 200,- 

Dar od právnickej osoby – DEKORT, s. r. o., Košice - 1 zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 950,- 

Dar od právnickej osoby – DEKORT, s. r. o., Košice - 2 zabezpečenie kultúrno – spol. podujatí MČ 371,- 

 

Príspevky dobrovoľnej zbierky počas Jazerských Vianoc 

2018 

výnos rozdelený pre  materské škôlky resp. 

združenia rodičov pri MŠ 

na území MČ Košice - Nad jazerom  

na verejnoprospešný účel 

 

1 224,- 

S p o l u  3 245,- 

 

 

 

ROK 2018 

KAPITÁLOVÉ GRANTY  

Poskytovateľ grantu účel čiastka 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Bratislava 

 

lanová pyramída a mobiliár 

 

12 000,- 

S p o l u  12 000,- 

 

 

ROK 2018 

BEŽNÉ TRANSFERY 

Poskytovateľ transferu účel čiastka 

Štátny rozpočet - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR preplatenie výdavkov  za aktivačnú činnosť 2 356,- 

 

Štátny rozpočet - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

výdavky za verejnoprospešnú činnosť -  

preplatenie 80 % ceny práce spolu  

 

37 062,- 



11 pracovníkov počas roka 2018 

 

Štátny rozpočet  - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 

 v Košiciach  

prenesený výkon štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 

SR 

 

8 291,- 

Štátny rozpočet  - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 

v Košiciach  

preplatenie výdavkov za komunálne voľby 

2018 

 

16 609,-  

 

Mesto Košice 

za verejnoprospešné služby, rozvojové aktivity 

a športové aktivity 

 

80 000,- 

Mesto Košice na  nákup parkových košov 1 838,- 

Mesto Košice účasť na Polievkovom festivale 75,- 

S p o l u  146 231,- 

 

 

ROK 2018 

KAPITÁLOVÉ  TRANSFERY 

 

Poskytovateľ transferu 

 

účel 

 

 čiastka 

 

Mesto Košice 

Venčoviská pre psov - na uliciach Bukovecká  

a Polárna 

 

10 000,- 

 

Mesto Košice 

Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici  

Družicová 

 

1 530,- 

Mesto Košice Nákup mobiliáru - lavičiek a košov 3 526,- 

 

Mesto Košice 

Revitalizácia detských ihrísk na uliciach:  

Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, 

Stálicová, Azovská  

 

 

16 023,- 

 

Mesto Košice 

Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej 

a zelenej zóne na ulici Sputniková 

 

7 704,- 

S p o l u  38 783,- 

 

 

2.9 Poskytnuté dotácie, finančné príspevky a ceny starostky 

 

I./  DOTÁCIE 
 

v € 

ROK 2018 – bežné dotácie 

KOMPETENCIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA – rozpočet spolu 8 000,- € 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

 schválená 

čiastka  

vyčerpaná 

čiastka 

 

1. 

Základná škola, Bukovecká 17, Košice, 

IČO: 31 263 151 

Lanový chodník – gymnastický outdoorový 

prvok 

 

500,-  

 

500,-  

 

2. 

Maják nádeje, Helsinská 10, Košice, 

IČO: 42 111 510 

Ubytovanie pre dobrovoľníkov na Zemplínskej 

šírave 

 

100,-  

 

100,-  

 

3. 

Súkromné centrum voľného času, 

Galaktická 9, Košice, IČO: 35 561 599  

Občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov, športové 

potreby  

 

350,-  

 

350,-  

 

4. 

Združenie kresťanských seniorov 

Slovenska, Klub kresťanských seniorov 

Košice – Nad jazerom 

IČO: 31 745 741 

 

Priebežné čerpanie pre klub KKS, náhrada 

výdajov za vstupné a dopravu 

 

 

1 000,- 

 

 

1 000,- 

 

5. 

G mini Dance team, Sputniková 7, 

Košice  

IČO: 42 323 762 

 

Tanečná klubová súťaž – nákup cien, odmeny, 

výzdoba sály, nákup kostýmov 

 

1 000,-  

 

1 000,-  



 

6. 

Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov, Hlavná 68, Košice 

IČO: 00 470 309, ZO SZPB Košice – Juh 

– oblastný výbor SZPB Košice 

 

Úhrada dopravy – Dukla, športové aktivity – 

medaily, poháre 

 

 

300,- 

 

 

300,- 

 

7. 

ANGEL DANCE SCHOOL, o. z., 

Rovníková 5, Košice 

IČO: 50 940 210  

Prenájom priestorov, kostýmy, kameraman, 

darčeky pre deti a pod. – aktivita dňa 18. 5. 2018 

– Spoločenský pavilón 

 

400,- 

 

400,- 

 

8. 

PIMPOLLO, Čingovská 9, Košice 

IČO: 42 331 641 

 

Ozvučovacia technika, kroje, edukačný materiál 

 

500,- 

 

500,- 

 

9. 

Základná škola Jozefa Urbana, 

Jenisejská 22, Košice 

IČO: 31 263 101 

Ozvučenie, spotrebný materiál, účinkujúci, 

propagácia – aktivita dňa 28. 4. 2018 – v  areáli 

školy 

 

600,- 

 

600,- 

 

10. 

Detská organizácia FRIGO,  

Jantárová 10, Košice 

IČO: 35 545 054 

Ozvučenie, spotrebný výtvarný materiál, 

propagácia – aktivita 15. 12. 2018 – v budove 

ZŠ Jenisejská  

 

500,-  

 

500,-  

 

11. 

Atletický klub Slávia Technická 

univerzita Košice, Watsonova 4, Košice 

IČO: 42 097 631 

 

Nákup atletického príslušenstva 

 

300,- 

 

300,- 

 

12. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. 

Košických mučeníkov, Košice 

IČO: 17 083 818 

 

Realizácia detského letného tábora 

 

350,- 

 

350,- 

 

13. 

Tanečný klub U nás užiješ, Galaktická 5, 

Košice 

IČO: 31 965 954 

 

Nákup materiálu potrebného na realizáciu 

tanečného dňa 5. 10. 2018 

 

400,- 

 

400,- 

 

14. 

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 

Košice 

IČO: 31 262 767 

 

Nákup materiálu na realizáciu projektu IT –  

dňa  2. 6. 2018 

 

400,- 

 

400,- 

 

 

 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

 schválená 

čiastka  

vyčerpaná 

čiastka 

 

15. 

DOBRÁ ŠKOLA, n. o., Dneperská 1, 

Košice 

IČO: 31 257 267 

 

Nákup materiálu v rámci Dňa zdravia –  

dňa 6. 4. 2018 

 

400,- 

 

400,- 

 

16. 

Verejná knižnica Jána Bocatia,  

Hlavná 48, Košice 

IČO: 31 297 838 

 

Nákup knižničného fondu – pre pobočku 11 –  

Nad jazerom 

 

400,- 

 

400,- 

 

17. 

Školský športový klub TYDAM, 

Užhorodská 1, Košice 

IČO: 35 554 916 

 

Materiálne vybavenie družstva, doprava  

na zápasy 

 

500,- 

 

500,- 

S p o l u   schválené 8 000,- 

S p o l u  vyčerpané 8 000,- 

 

 

 

ROK 2018 – kapitálové dotácie 

KOMPETENCIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA – rozpočet spolu 38 727,- € 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

 schválená 

čiastka  

vyčerpaná 

čiastka 

 

1. 

 

Správa Mestskej zelene v Košiciach 

 

Revitalizácia územia na ulici Sputniková 

 

15 000,- 

 

14 999,- 

 

2. 

 

Správa Mestskej zelene v Košiciach 

Revitalizácia detských ihrísk na uliciach: 

Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, 

Stálicová, Azovská 

 

16 023,- 

 

16 023,- 

 

3. 

 

Správa Mestskej zelene v Košiciach 

Vybudovanie vonkajšieho Fitparku  

v oddychovej a zelenej zóne na ulici  

 

7 704,- 

 

7 704,- 



Sputniková 

S p o l u  vyčerpané                    38 726,- 

 

 

II./ FINANČNÉ PRÍSPEVKY 
 
v € 

ROK 2018 

KOMPETENCIA  STAROSTKY - rozpočet spolu 3 000,- € 

 

Príjemca finančného príspevku 

 

účel 

schválená 

čiastka 

vyčerpaná 

čiastka 

 

1. 

Obchodná akadémia, Polárna 1, 

040 12 Košice 

pokrytie časti nákladov na volej. turnaja dievčat 

a zakúpenie cien pre víťazov turnaja dievčat   
 

150,- 

 

147,10 

 

2. 

Košická organizácia vozičkárov – 

Nezávislý život, 

Talinská 1, 040 12 Košice 

 

prepravná služba občanov s ťažkým ZP      

 

150,- 

 

150,- 

3. Združenie žien Slovenska,  

Sofijská 29, 040 13 Košice 

 

vydanie knihy: Poľsko – slovenská kuchárka 

 

100,- 

 

100,- 

 

4. 

Súkromná základná škola pre 

žiakov s autizmom,  

Juhoslovanská 2, Košice 

 

nákup prístroja pre autistické deti 

 

100,- 

 

 

99,80 

 

5.  

Slávka Holendová, Ždiarska 21, 

040 12 Košice 

 

reprezentácia v lukostreľbe                                                                               

80,- 80,- 

 

6. 

Futsal Košice, Bauerova 3,  

040 23 Košice 

 

výber futbalových talentov 

 

280,- 

 

280,- 

 

7. 

Gymnázium, Opatovská cesta 7, 

040 01 Košice 

nákup cien a občerstvenia „ Veľkonočný                              

volejbalový  turnaj “stredných škôl 

 

200,- 

 

197,18 

 

8. 

Loďka nádeje, o. z., 

Južná Trieda 83, Košice 

Brazílsky karneval v Klube štvorlístok 

vo výmenníku Važecká dňa 17. 2. 2018 

 

70,- 

 

70,- 

 

9. 

Únia žien Slovenska, KO Košice, 

Hlavná 68, Košice 

projekt Minimum dobrovoľníka – školenie  

k zodpovednej občianskej participácii 

 

                 80,- 

 

80,- 

 

10. 

Slávka Holendová, Ždiarska 21, 

040 12 Košice 

reprezentácia MČ na súťaži dotykovej lukostreľby  

o Petržalský pohár 

 

80,-          

 

80,- 

 

11. 

OZ EKO ĽUDIA, Diamantová 8, 

Košice 

 

aktivita DEŃ Zeme 2018 

 

80,- 

 

80,- 

 

12. 

J. Koniar, Uralská 15, 040 012 

Košice 

 

zabezpečenie preteku  -- 5. Jazerná 50 – tka                                                                       

 

150,- 

 

150,- 

 

13. 

Loďka nádeje, o. z., 

Južná Trieda 83, Košice 

 

oslava narodenín – prezentácia činnosti 

 

50,- 

 

50,- 

14. MŠ Družicová, Košice 40. výročie vzniku – športové súťaže 150,- 150,- 

 

15. 

Klub národnostných menšín 

PISM 

športový deň 100,- 100,- 

16. Okresný úrad Košice súťaž mladých záchranárov CO 50,- 38,80 

 

17. 

Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek,  

RK S a PA Košice I a Košice II 

FP  

 

pokrytie časti nákladov spojených s akciou  

Medzinárodného dňa sestier 

 

150,- 

 

142,54 

 

18. 

Rodičovské združenie pri MŠ 

Azovská, Košice 

 

dopravná olympiáda 

 

150,- 

 

150,- 

 

19. 

I. Košický klub priateľov 

mariášu 

Slovenský extra mariášový turnaj 100,- 100,- 

 

20. 

1. MFK Košice a Futbaloví 

internacionáli mesta Košice, 

Ján Hodor, Čingovská 16, 040 12 

Košice 

 

zabezpečenie futbalového turnaja dňa 23. 6. 2018 

 

100,- 

 

100,- 



 

 

 

 

Príjemca finančného príspevku 

 

účel 

schválená 

čiastka 

vyčerpaná 

čiastka 

 

21. 

 

Active life, n.o.,  Mgr. Tomáš 

Gáll, Klimkovičova 11, 040 23 

Košice 

pokrytie časti nákladov na zorganizovanie  

podujatia pod názvom Spoznaj behom Košice – 

Sídlisko Nad jazerom dňa 15.8.2017                                 

 

200,- 

 

200,- 

 

22. 

BK STEEL, Košice, Peter Buc, 

Národná trieda 48, 040 01 Košice 

pokrytie časti nákladov akcie 11. ročník Jazerný 

maratón v Košiciach Nad jazerom dňa 19. augusta 

2018 

 

200,- 

 

200,- 

 

23. 

 

R. Lašútová, Košice 

Pokrytie časti nákladov štafetového družstva – 

„Od Tatier k Dunaju“ – 18. a 19.8.2018 

 

125,- 

 

125,- 

 

24. 

Športovostrelecký klub Košice, 

Opatovská cesta, Košice 

 

Beh okolo jazera – Jazerná 5 - ka 

 

75,- 

 

75,- 

 

25. 

 

Mgr. P. Sedláková, Košice 

Organizácia víkendového pobytu pre rodiny 

z mestskej časti v Herľanoch – 14 rodín, 34 detí 

 

50,- 

 

50,- 

S p o l u  vyčerpané                                       2 995,42 

 

 

III./ FINANČNÉ PRÍSPEVKY - SKRÁŠĽOVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

 
v € 

ROK 2018 

KOMPETENCIA  STAROSTKY - rozpočet spolu 1 000,- € 

 

Príjemca finančného príspevku 

 

účel 

schválená 

čiastka 

vyčerpaná 

čiastka 

 

 

1. 

 

Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 

040 12 Košice 

nákup sadeníc, kvetov, kríkov  

a iného materiálu určeného  

na predzáhradku pred bytovým 

domom na ulici Bukovecká 7, 

Košice 

 

200- 

 

200,- 

 

 

2.  

 

 

Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 

040 12 Košice 

nákup sadeníc, kvetov, kríkov  

a iného materiálu určeného  

na predzáhradku pred bytovým 

domom na ulici Baltická 14, 

Košice 

 

 

200,- 

 

 

0,- 

S p o l u  vyčerpané  200,- 

 

 

IV. CENY STAROSTKY 

 
v € 

ROK 2018 

KOMPETENCIA  STAROSTKY - rozpočet spolu 0,- € 

Rozpočtovým opatrením starostky boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky určené na ceny starostky 

v sume 1 000 € presunuté do položky – finančné príspevky – kompencia starostky. 

S p o l u  vyčerpané 0,- 

 

 

 

 

 

 

 



ROZVOJ  MESTSKEJ  ČASTI, POSLANIE  A  VÍZIE 
 

Jedným zo schválených dokumentov o smerovaní života Mestskej časti  Košice - Nad jazerom  bol v 

roku 2018 Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 

a Akčný plán rozvoja mestskej časti na roky 2016 – 2018. 

 

Plnenie  najdôležitejších aktivít  mestskej časti za obdobie roka 2018: 

 

1.  Čistota a poriadok, uzamykateľné kontajneroviská    

                                        -  denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero 

                                        -  používanie  komunálneho vozidla na zvoz odpadu, uskutočnených  

                                           104 výkonov – odvozov odpadu 

                                        -  opravy parkových košov a lavičiek 

                                        -  zavedený systém odovzdávania vrecúšok na psie exkrementy majiteľom  

                                           psov 

                                        -  výstavba 3 uzamykateľných kontajnerovísk v lokalitách ulíc Meteorová 

                                            a Ždiarska: 2 krát 

 

2.  Nákup mobiliáru na sídlisko a do RL Jazero - nákup 29 nových parkových košov 

                                                                               - nákup 36 nových lavičiek 

 

3.  Revitalizácie 9 ihrísk:    - revitalizácia detského ihriska na Gagarinovom námestí 

                                              - rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová 

                                              - revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková,  

                                                Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská formou poskytnutia  

                                                kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach 

                                              - vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne  

                                                na ulici Sputniková formou poskytnutia kapitálového transferu   

                                                pre Správu Mestskej zelene v Košiciach 

 

                                              - doplnenie detského prvku Lanová pyramída v RL Jazero z daru  

                                                Nadácie SLSP 

 

4.  Revitalizácia 2 venčovísk – v  to v lokalite ulice Bukovecká a v lokalite ulice Polárna 

 

5.  Vybudovanie verejného osvetlenia Kaspická - Baltická - stavba s počtom 14 nových  

     svetelných bodov 

  

6.  Revitalizácia územia na ulici Sputniková – 1. časť projektu bola ukončená 31. 5. 2018  

     Komplexnou revitalizáciou územia po fontáne. V 2. polroku 2018 bol v tejto lokalite  

     vybudovaný fit park. 

 

7.  Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov   

 

8. Príprava projektovej dokumentácie na stavby: - Revitalizácie ihrísk na uliciach Baltická  

                                                                                       a Čingovská 

                                                                                     - Verejné osvetlenie  chodníka popri rieke  

                                                                                        Hornád 

 

9.  Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení  problému siníc  

     v RL  Jazero – súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej  dokumentácie. 

 

10. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti  

      a meste Košice pre 17 subjektov spolu v sume 8 000 €. 



 

11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov: 

                                   - voľnočasové bežné aktivity 

                                   - počas roka 2018 bolo uskutočnených deväť   spoločensko – kultúrnych  

                                     podujatí pre  seniorov: 

                                     Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň, Výročná  

                                     schôdza, Parlament seniorov, Katarínska zábava, Mikulášske posedenie,  

                                     Jubilanti – posedenia  

                                     pre 70, 75, 80 a 85 – ročných  jubilantov mestskej časti, Úcta k starším. 

                                   - rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno – poznávacích zájazdov –  

                                     návšteva  Egru, Nového Targu a Miškovca. 

                                   - spevokol Jazerčan 

                                   - Mažoretky – seniorky. 

 

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov –  

      stav k 31. 12. 2018: mesačne priemerne 113 stravníkov. 

 

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi - k 31. 12. 2018:  

      85 občanom. 

 

14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov  

      v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - počas roka 2018 bolo  aktivovaných   

      spolu 202 uchádzačov o zamestnanie. 

 

15. Realizácia kultúrno – spoločenských a športových aktivít v mestskej časti usporiadaných  

      kulturnými strediskami: 

 

      -     Kurzy: Anglický jazyk,  

 

      -     Cvičenia a tance:  

Angel dance school, UNO, Aerobic, Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Grimmy, 

Bodystyling, DFS Halúzka, Pilates, Power Pilates, Lady aerobic,  Taekwoodo, tanečné štúdio 

G Mini, Joga, Zdravotno - relaxačné cvičenie, Shorinji kempo, Antigravity fitness, Fitbox, 

Tai-chi, Amadeus – kreatívna škola, D.S. studio – tanečná škola  

 

        -   Podujatia:   

Prázdninová korčuľovačka: 2 krát,  MDŽ, Deň učiteľov,  Talent show, Jazero žije!, Dni mesta 

Košice – Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD, Aerobic marathon: 2 krát, Deň Ukrajiny, 

Polievkový festival, Oceňovanie osobností mestskej časti, Rozprávkové Jazero  

na Hlavnej, Jazerské Vianoce 

 

        -   komisia sociálno – zdravotná: Jazerská kvapka krvi, výlet do Starého Smokovca, 

            Mikuláš pre deti 

 

        -   komisia mládeže, športu a vzdelávania: Jazerský street basketbal, stolnotenisový     

            turnaj – Memoriál Gálovcov,  motokros – jazda zručnosti, futbalové turnaje o pohár  

            starostky, volejbalový turnaj 

 

16. Elektronizácia mestskej časti - v roku 2018 pokračoval proces elektronizácie MČ formou  

                                                           nákupu výpočtovej techniky a nových  softvérov: 

                                                         - nákup 5 nových PC 

                                                         - nákup softvérov a licencií: - antivírové programy: 35    

                                                         - MS office:  12 

                                                         - ASPI: 1, MRP: 1 



                                                         - svetelný panel: 1,  mandátny certifikát: 1 

                                                         - licencie CAL: 25 

                                                         - remote desktop: 2 

 

Počas roka 2018 boli uskutočnené  investičné  projekty v celkovom objeme  169 105 €, a to: 

 

• Projektová dokumentácia – Revitalizácia ihriska na ulici Baltická v sume 400 € 

• Projektová dokumentácia – Revitalizácia detského ihriska na ulici Čingovská v sume 400 € 

• Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová 

v sume 100 € 

• Projektová dokumentácia –  Voľné výbehy pre psov – venčoviská na uliciach Bukovecká 

a Polárna v sume  350 € 

• Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov  

v sume 250 € 

• Projektová dokumentácia –  Verejné osvetlenie  chodníka popri rieke Hornád 

v sume 1 000 € 

• Revitalizácia  ihriska na Gagarinovom námestí v sume 29 750 € 

• Rekonštrukcia basketbalového ihriska na ulici Družicová v sume 1 430 € 

• Revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, 

Stálicová, Azovská formou poskytnutia kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene 

v Košiciach v sume 16 023 € 

• Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na ulici Sputniková formou 

poskytnutia kapitálového transferu  pre Správu Mestskej zelene v Košiciach v sume 7 704 €  

• Revitalizácia územia na ulici Sputniková – Dotácia pre Správu mestskej zelene  

v sume 14 999 € 

• Voľné výbehy pre psov – venčoviská na uliciach Bukovecká a Polárna v sume 9 985 € 

• Verejné osvetlenie na uliciach Kaspická – Baltická v sume 21 717 € 

• Vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk v sume 27 470 € 

• Rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov v sume  22 061 € 

• Nákup mobiliáru – lavičiek a košov v sume 3 526 €  

• Lanová pyramída a mobiliár v sume 11 940 € 

 

 Mestská  časť  Košice  –   Nad  jazerom  počas  celého  roka  2018  svojimi   aktivitami   

vo  všetkých 11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  rozpočtu   

vychádzajúce  najmä z Akčného programu rozvoja mestskej časti na roky 2015 – 2018 a cieľov 

volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom 

zastupiteľstve. 

 

 

 
 

Uznesenie č.12/2019: 

 

Komisia V,VPaŽP pri Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Košice – Nad jazerom  

 

v zmysle   ustanovenia § 20  ods. 1 zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

 

o d p o r ú č a  miestnemu  zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie 

A/  Výročnú správu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2018, 

B/  Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe k 31. 12. 2018. 

 

 



Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 

K bodu 7: Správa audítora za rok 2018. 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre starostku a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom Správa z auditu účtovnej závierky Názor Uskutočnila som audit účtovnej závierky 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a 

strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 

účtovných zásad a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Mestskej časti Košice – Nad jazerom k 31. decembru 2018 

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Základ pre názor Audit 

som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, 

ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za 

audit účtovnej závierky. Od mestskej časti Košice – Nad jazerom som nezávislá podľa ustanovení 

zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane 

Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné 

požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som 

získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za 

účtovnú závierku Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 

poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré 

považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či 

už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán 

zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti Košice – Nad jazerom nepretržite pokračovať 

vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je 

to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve. 

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 

závierky Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok 

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 

vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 

vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak 

také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa 

považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 

ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. Súčasťou 

auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa požiadaviek 

zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá 

audítorovi toto overenie vykonať. V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných 

audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam 

profesionálny skepticizmus. Okrem toho: • Identifikujem a posudzujem riziká významnej 

nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem 

audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a 

vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 

dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. • 

Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské 

postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných 

kontrol mestskej časti. • Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a 

primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 

orgánom. • Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či 

existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 

spochybniť schopnosť mestskej časti Košice – Nad jazerom nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 

dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora 

na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 

modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 

vydania mojej správy audítora. • Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky 

vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie 

a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. Správy k ďalším požiadavkám zákonov 

a iných právnych predpisov Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe Štatutárny 

orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek 

zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie 

vo výročnej správe. V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie 

sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala 

počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Posúdila som, či 

výročná správa Mestskej časti Košice – Nad jazerom obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 

zákon o účtovníctve. Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho 

názoru: • informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok • výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Okrem 

toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu 

účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, 

ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 

ktoré by som mala uviesť. Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách Na základe overenia dodržiavania 

povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mestská časť Košice – Nad jazerom konala 

v roku 2018 v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

V Košiciach 30. 4. 2019  

Ing. Daša Polončáková štatutárny audítor Licencia SKAU č. 678 Juhoslovanská 5, 040 13 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 8: Rôzne 

 

p. Sivák:  

Protestuje proti prevádzke detského ihriska na Gagarinovom námestí kedy aj po 22.00 hod väčšie deti 

vo veku tínedžerov robia neporiadok, hluk a pod. Bola privolaná Mestská polícia, aby to riešila avšak 

tá skonštatovala, že podľa prevádzkového poriadku je možné užívanie ihriska do 24.00 hod. 

Upozornil na hluk pri náraze lanových herných zariadení. 

 

Tajomník:  

Uvedený stav bude preverený a v prípade potvrdenia informácie dôjde k úprave prevádzkového 

poriadku. 

 

p. Sivák:  

Vyťaženosť detského ihriska je tak vysoká, že dochádza k blokovaniu parkovacích miest. To ihrisko 

tam nemalo vzniknúť a bolo by vhodné ho premiestniť na Sputnikovú. Vykonávanie loptových hier 

v tomto území ničí predzáhradky.  

 

p. Skonc:  

Toto ihrisko je využívané, urbanisticky do predmetného prostredia patrí a riešenie vidí vo vzájomnej 

tolerancii. Ak ihrisko umožňuje prevádzku po 22.00 hod, tak tu vidím priestor na obmedzenie 

a potrebu riešenia. 

 

p. Balkovský: 

Navrhol pri riešení problematiky sa sústrediť na dodržiavanie nočného kľudu po 22.00 hod 

a vyčíňaniu tínedžerov, ak je takýto problém. Z poznatkov poukázal na zvuky, ktoré vydávajú 

hojdačky a lanové herné zariadenia pri náraze. Doporučil zvážiť výmenu oplotenia za vyššie 

a zabezpečiť uzamykanie. 

 

p. Berberich: 

Nie je reálne. Aby došlo k preloženiu ihriska. Treba kontaktovať MsP a požiadať ich o zvýšenie 

kontroly na ihrisku.  

 

p. Borovský: 

Požiadal oddelenie výstavby a IČ zabezpečiť kontrolu tabule prevádzkového poriadku a určiť 

prevádzku maximálne do 22.00 hod. Zároveň požiadať mestskú políciu v Košiciach o pravidelné 

kontroly piatky, soboty a nedele. 

 

p. Hricková: 

Vzhľadom na skutočnosť, že môžeme zasiahnuť do prevádzkového poriadku navrhuje obmedziť 

prevádzku do 21.00 hod prípadne 20.00 hod. 

 

p. Sivák: 

Upozornil na poškodené komunikácie na Gagarinovom námestí, chýbajúce parkovacie miesta 

a skutočnosť, že v zime sa v tomto medziblokovom území nevykonáva zimné údržba. 

 

Tajomník: 

Obmedzenie výkonu zimnej údržby je spôsobené nerešpektovaním zákona o premávke na 

pozemných komunikáciách a státím vozidiel na obojsmernej komunikácií bez ponechania prejazdu 3 

metrov pre každý jazdný smer. 

 

p. Hricková: 

Upozorňujem na podnet, že plávajúca fontána na jazere hučí a sťažujú sa na to obyvatelia. Zároveň 

uviedla, že fontána je esteticky pekná ale nerieši problém. 

 



Tajomník: 

Už v minulosti sme vyšli zatiaľ jednej obyvateľke Čiernomorskej ulice, ktorá opakovane to vníma 

ako rušivý element v ústrety a fontána bola obmedzená na prevádzke z 22.00 hod len do 20.00 hod 

a v ranných časoch sme z 8.00 hod rannej upravili spustenie na 10.00 hod. Uvedenými zmenami už 

nedochádza k využitiu podsvietenia fontány nakoľko vypína pred súmrakom. 

 

p. Peti: 

Považuje množstvo výhod plávajúcej fontány resp. prínosov za omnoho viac ako nevýhod. Ide 

o vzájomnú toleranciu. V neposlednom rade má to praktický význam prečo ju prevádzkovať.  

 

p. Skonc: 

Uvedený podnet je obdobný ako podnet pána, ktorý chcel prechod psov po plážovom kúpalisku jazero 

pričom tisíc iných ľudí bolo proti tejto požiadavke.  

 

p. Sivák: 

Domnieva sa, že z hygienických dôvodov je po zavedení prevzdušňujúcej fontány situácia lepšia, 

ryby nehynú v takom množstve. V minulosti to bolo zapáchajúce jazero. Situácia sa aj takýmito 

opatreniami zlepšuje.   

 

p. Balkovský: 

Monotónny šum vody má relaxačný účinok čo navodzuje skôr príjemný pocit. Zároveň je potrebné 

povedať, že fontána nemá nonstop prevádzku. V tomto smere za omnoho závažnejší problém 

považuje hluk hate rieky Hornád na Jenisejskej ulici.  

 

p. Skonc: 

Obdobne by bolo možné hovoriť o hluku od električkovej trate na Ždiarskej ulici a cestnej 

komunikácie Slaneckej cesty. 

 

p. Hricková: 

V okolí Jenisejskej, Čingovskej, Ladožskej sa po dažďoch zdržiava na komunikácií voda 

a nedochádza k dostatočnému odvádzaniu zrážkových vôd. Požiadala vyzvať mesto Košice o riešenie 

problematiky.  

Zároveň požiadala o osadenie lavičky pre p. Xxxxxxx z Čiernomorskej ulice.  

K problematike zmeny dopravného značenia na Jenisejskej ulici uviedla, že v prieskume verejnej 

mienky, ktorú si urobila v okruhu ľudí s ktorými komunikuje sú všetci proti novému dopravnému 

riešeniu zjednosmernenia a vytvorenia nových 40 parkovacích miest. Budú to obchádzky dookola. 

 

p. Borovský: 

Argumentácia, že sa bude jazdiť dookola ako aj minutie 1 dl benzínu naviac za mesiac pre niekoho 

kto má motorové vozidlo je absurdné.  

 

Tajomník: 

Zámer môže byť prerokovaný aj so zástupcami vlastníkov bytov. V súčasnosti to riešime 

s dopravnými inžiniermi a odbornými útvarmi mesta Košice. 

 

p. Hricková: 

Požiadala riešiť napr. s Rímskokatolíckou cirkvou, aby veriaci parkovali počas omší pri Tescu a aby 

domáci teda obyvatelia Ždiarskej a Ladožskej mali kde zaparkovať. 

 

p. Balkovský: 

Navrhuje vnútorný oblúk Ždiarskej riešiť DZ B34 s dodatkom okrem nedele. Zároveň požiadal 

vyznačiť VDZ V12b pri kontajneroviskách na Ždiarskej ulici 1,3,5. 

 

p. Skonc: 



Požiadal upozorniť správcu na prepad komunikácie na Sputnikovej 12, ako aj riešenie dažďovej 

vpuste v tomto mieste, vzniesol požiadavku na živý plot  na Gagarinovom námestí 7 a opravu vpustí 

na Rovníkovej 7. Tiež pripomenul požiadavku na doplnenie lámp na Ždiarskej pri trhovisku v prípade 

plánovania investičnej činnosti. 

 

p. Hoľáková: 

Požiadala o doplnenie lavičiek na ihrisku za bytovým domom Ladožská. 

 

p. Borovský: 

Požiadal vyzvať mesto Košice zrealizovať vodorovné dopravné značenie na parkoviskách Rovníková 

9 a 10 pre lepšie využitie parkovacích miest. 

 

p. Balkovský: 

Požiadal označiť priechody pre chodcov na Sputnikovej 1 a 6 v Košiciach.  

 

 

 

 

K bodu 9: Záver 

Predseda komisie p. Borovský a  poďakoval členom komisie za účasť a aktívny prístup na rokovaní.  

 

 

V Košiciach dňa 29. 05. 2019           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:    Milan Derfiňák                                                                  Ing. Norbert Borovský v.r. 

                 tajomník komisie                                                                      predseda komisie 

 

 

 

Rozdeľovník zápisnice: 

1x originál – predseda komisie 

1x originál – tajomník komisie 

1x zverejnené na webovom sídle MČ 


