
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 04. 09. 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 

Peter Javorský    Stálicová 10   

Ing. Ivo Grobauer   Jenisejská 5  

Ing. Erik Cimbala   Levočská 4  

Matej Hrebeňár   Polárna 20   

Ing. Dušan Sivák   Gagarinovo námestie 5 

Jaroslav Šarišský    Sputniková 7  

Bc. Iveta Hoľáková   Ladožská 12   

  

 

Hostia 

Mgr. Bernard Berberich  MÚ MČ 

 

 

Neprítomný:   

Ing. Ján Peti    Polárna 16    

Ing. Miroslav Fajčík   Vyšné Opátske 87  

   

 

 

 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

2. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

k 30.6.2019 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 



 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

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

 

 

 

K bodu 2:  

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

k 30.6.2019 

 
V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

v znení neskorších predpisov mestská časť  monitoruje plnenie programov mestskej časti, a zároveň sleduje 

finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2019 so stavom ku dňu  

30. 6. 2019.  

 

Monitorovacia    správa   plnenia  programového   rozpočtu   ku   dňu   30. 6. 2019   pozostáva  

z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, 

podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2019. Finančné plnenie 

je spracované v tabuľkách  príjmov a výdavkov k 30. 6. 2019 v členení na bežné, kapitálové a finančné 

operácie. 

 

 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019  je základným nástrojom 

finančného hospodárenia mestskej časti. 

 

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7. 3. 2019 

uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22. Schválený rozpočet nebol počas 1. polroka 2019 upravovaný  

žiadnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom. 

Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 22 zo dňa 7. 3. 2019 realizované  

rozpočtovými opatreniami starostky MČ:  

                   - rozpočtové opatrenia č. 1 - schválené starostkou mestskej časti dňa 8. 3. 2019, 

                   - rozpočtové opatrenie č. 2 - 3 - schválené starostkou mestskej časti dňa 14. 5. 2019, 

                   - rozpočtové opatrenie č. 4 - schválené starostkou mestskej časti dňa 6. 6. 2019. 

           

Informácie o rozpočtových opatreniach č. 1 - 3 uskutočnených starostkou mestskej časti miestne zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie uznesením č. 36 zo dňa 6. 6. 2019. 

Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 5. 9. 2019. 
 

 Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami  

a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 

 
 Výdavky programového  rozpočtu  MČ Košice - Nad jazerom na rok 2019 sú rozčlenené  

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

 

 

Programová štruktúra platná v roku 2019: 

 
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 kultúrneho strediska Jazero  

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 

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:         Členstvo v iných organizáciách 

        

 

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 1. polroku  2019  s prebytkom z  bežného  

rozpočtu    vo výške  +120 065 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku v sume +15 232 €.  Mestská časť  

dosiahla k 30. 6. 2019 bežné príjmy vo výške 741 411 €, čo predstavuje 51,7 % ročného rozpočtu a čerpala 

bežné výdavky v sume 621 346  €, čo činí  43,9 % ročného rozpočtu.  

V oblasti kapitálového rozpočtu mestská časť v 1. polroku 2019 nedosiahla žiadne kapitálové príjmy.  



Ich príjem je predpokladaný v 2. polroku 2019.  Mestská časť čerpala kapitálové výdavky v sume 19 398 € pri 

schodku z kapitálového rozpočtu vo výške -19 398 €.  

  Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť  za 1. polrok 2019 prebytok  vo výške  

+100 667 €. 

Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni  predstavoval   k   30. 6. 2019   čiastku   252 749 €, pričom 

úhrady za realizované investičné aktivity v objeme 38 577 € zodpovedajúce čerpaniu z fondov sa očakávajú 

až v 2. polroku 2019. 

 Mestská   časť Košice – Nad jazerom k 30. 6. 2019 nečerpala ani nesplácala žiadne úvery. 

 

 
v € 

 

  

schválený 

rozpočet 

2019 

rozpočet 

po 

zmenách 

k 30.6.2019 

 

 

stav 

k 

30.6.2019 

 

 

 

% 

BEŽNÝ  ROZPOČET 

Bežné príjmy 1 369 211 1 434 640 741 411 51,7 

Bežné výdavky  1 353 979 1 415 711 621 346 43,9 

Prebytok hospodárenia  z bežného rozpočtu + 15 232 + 18 929 + 120 065 - 

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET 

Kapitálové príjmy 33 300 33 300 0 - 

Kapitálové  výdavky 93 300 93 300 19 398 20,8 

Prebytok + , schodok -  hospodárenia  z kapitálového 

rozpočtu 

 

- 60 000 

 

- 60 000 

 

- 19 398 

 

- 

PRÍJMY A VÝDAVKY  ROZPOČTU  CELKOM 

Príjmy celkom 1 402 511 1 467 940 741 411 50,5 

Výdavky celkom  1 447 279 1 509 011 640 744 42,5 

Prebytok +, schodok -  hospodárenia z rozpočtu príjmov 

a výdavkov 

 

- 44 768 

 

- 41 071 

 

+ 100 667 

 

- 

FINANČNÉ  OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie  57 975 57 975 19 398 33,5 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 - 

Saldo finančných operácií + 57 975 + 57 975 + 19 398 33,5 

R O Z P O Č E T  celkom (prebytok +, schodok -) + 13 207 + 16 904  + 120 065 - 

 
 

 

Bežné príjmy: 

 

Mestská časť  dosiahla k 30. 6. 2019 bežné príjmy vo výške 741 411 €, čo predstavuje 51,7 % ročného 

rozpočtu. Vývoj v oblasti bežných príjmov k 30. 6. 2019 možno hodnotiť pozitívne s pomerne rovnomerným 

plnením rozpočtu podľa jednotlivých položiek príjmov. 

Daňové príjmy (podielové dane) boli dosiahnuté na úrovni 50,7 % ročného rozpočtu. 

Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2019  sumu 260 889 €, čo predstavuje 51,4 % ročného rozpočtu. Príjmy 

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

čiastku 104 774 €, čo činí 43,3 % ročného rozpočtu. Rezerva v časovom plnení  príjmov  

z vlastníctva majetku je z dôvodu  zvýšeného nájomného od nájomcov  v 2. polroku 2019 v OC Čingov  

a OC Branisko. 

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú k 30. 6. 2019   na úrovni 53,8 % ročného rozpočtu,  

príjmy z výťažkov z hazardných hier  79,0 % a  refundácie za médiá  51,2  % ročného rozpočtu. 

Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2019 objem 72 597 €, čo predstavuje 59,4 % ročného 

rozpočtu.  



 

Bežné výdavky: 

 

Mestská časť  čerpala k 30. 6. 2019 bežné výdavky vo  výške 621 346 €, čo predstavuje 43,9 % ročného 

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

starostkou mestskej časti na základe poverenia miestneho zastupiteľstva. 

Čerpanie bežných výdavkov  k 30. 6. 2019 výrazne pod úrovňou 50,0 % ročného rozpočtu  je v programe 2 - 

Komunikácie a parkoviská, programe 3 - Verejné osvetlenie a v programe 6 - Rekreačná lokalita Jazero. 

Čerpanie výdavkov sa posúva  v súvislosti s realizovaním rozvojových aktivít  v 2. polroku 2019 /resp. že 

nedôjde k realizácii projektu - Oprava multifunkčného ihriska na Pláži z dôvodu, že Mestská časť Košice - 

Nad jazerom v roku 2019 nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády 

SR. 

   

V programoch 9 a 11 sú nižšie priebežné výdavky k 30. 6. 2019 z dôvodu zaúčtovania do výdavkov  

len 5 mesiacov platieb miezd, odmien a platov. Uvedené náhrady sú vyplácané za jún až v júli, a vtedy sú 

účtované do výdavkov. V decembri dochádza k vyrovnaniu. 

 

Kapitálové príjmy: 

 

V priebehu 1. polroka 2019 mestská časť  neprijala žiadne kapitálové  príjmy, t. j. plnenie je 0,0 %.  

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality a  

transfer od mesta Košice na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád očakávame v 2. polroku 2019. 

 

Kapitálové výdavky: 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2019 predstavovalo čiastku 19 398 € a bolo na úrovni 20,8 % ročného 

rozpočtu. Čerpanie súvisí s postupnou realizáciou investičných projektov v 2. polroku 2019.  

V 1. polroku 2019 boli ukončené a uhradené  tieto investičné projekty: 

 

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v mestskej časti v sume 600 € 

- Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická v sume 18 200 € 

- Mobilné oplotenie v sume 598 €. 

 

 

 

Plnenie  najdôležitejších aktivít  mestskej časti za obdobie 1. polroka 2019: 

 

 
1.  Čistota a poriadok, uzamykateľné kontajneroviská    

                                        -  denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero 

                                        -  používanie  komunálneho vozidla na zvoz odpadu - uskutočnených 49 výkonov -   

                                           odvozov odpadu 

                                        -  opravy  a nákup nových parkových košov 

                                        -  systém odovzdávania vrecúšok na psie exkrementy majiteľom psov 

                                        -  spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici  

                                           Stálicová. PD bola uhradená dodávateľovi v mesiaci júl 2019. 

 

2.  Nákup mobiliáru  - nákup 19 nových parkových košov 

                                     - nákup 38 nových lavičiek 

 

3. Rozšírenie kamerového systému 

    K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality. 

 

4. Spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného značenia v mestskej časti 

    Mestská časť zabezpečila v 1. polroku  2019 spracovanie projektovej dokumentácie  

    na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest od dodávok. 

 

5. Do 30. 6. 2019 bola uskutočnená  revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici v Košiciach formou  



    poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 18 200 €. 

 

    Oplotenie ihriska na Azovskej ulici v sume 2 200 € bude realizované v mesiaci júl 2019. 

 

    Multifunkčné ihrisko v rekreačnej lokalite Jazero - Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019       

    nezískala dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR. 

                                                                                    

6. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád -  projekt bude realizovaný  

     v 2. polroku 2019. 

 

     Mestská časť plánuje v 2. polroku 2019 zaobstarať  projektovú dokumentáciu na  verejné  

     osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku. 

 

7. Spracovanie štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov - odovzdanie štúdie do termínu  

    31. 7. 2019. 

 

8. Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero - štúdia bude  

    realizovaná v 2. polroku 2019. 

 

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 24 subjektov spolu v sume 9 000 €. 

 

11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov: 

                                   - voľnočasové bežné aktivity 

                                   - do 30. 6. 2019 bolo uskutočnených 7  spoločensko - kultúrnych podujatí  

                                     pre  seniorov: 

                                     Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň  seniorov: dva-krát,    

                                     MDŽ, Výročná schôdza, Vyhodnotenie činnosti Denného centra za 1. polrok 2019 

 

                                   - rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích  a športovo -  

                                     relaxačných aktivít - návšteva  Nyiregyházy 

                                   - spevokol Jazerčan 

                                   - Mažoretky - seniorky. 

 

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov - opätovné zvýšenie 

      počtu stravníkov - stav k 30. 6. 2019:  mesačne priemerne 140 stravníkov. 

 

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi - k 30. 6. 2019:  

      50 občanom. 

 

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

      s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - k 30. 6. 2019 bolo  aktivovaných  spolu 78 uchádzačov  

      o zamestnanie. 

 

15. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti -  

 

      V priebehu 1. polroka 2019   Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce aktivity: 

 

• Cvičenia a tance:  
Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, Jumping, Zumba, 

Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, Zdravotno-relaxačné cvičenie,  

Taekwoodo,  Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, Tabata, Amadeus - kreatívna škola pre deti  

 
• Podujatia:   

Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami, Aerobic 



Marathon, MDŽ, Deň učiteľov,  Talent show, Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - 

Košický guláš, Deň Jazerčanov, MDD  

 

 

             Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami -  

             s komisiou sociálno -  zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: 

 

             -  komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi, účasť na podujatí European Public Health 

 

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

                stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov,  Jazda zručnosti. 

 

16. Elektronizácia mestskej časti - v roku 2019 pokračoval proces elektronizácie MĆ: 

                                                           - aktualizácia 38 softvérov, v tom: 

                                                           - antivírové programy: 35 

                                                           - ASPI: 1 

                                                           - MRP: 1 

                                                           - mandátny certifikát: 1. 

                                                          

17. Analýza stavu a návrh riešení  ihrísk, komunikácií, parkovacích miest  a kontajnerovísk v mestskej  

     časti – analýza bude dokončená v 2. polroku 2019.  

 

 

 

 

 

A/ PROGRAMOVÉ  PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU   

k  30. 6. 2019 
 
 

1.  P R Í J M O V Á   Č A S Ť 

 
v € 

 2019 

 

schválený 

rozpočet 

rozpočet 

po 

zmenách 

k 30.6.2019 

 

skutočnosť 

k 

30.6.2019 

 

 

% 

     

Bežné príjmy 1 369 211 1 434 649 741 411 51,7 

Kapitálové príjmy 33 300 33 300 0  

 

Príjmové finančné operácie 57 975 57 975 19 398 33,5 

Príjmy celkom 1 460 486 1 525 924 760 809 49,9 

 

 

Bežné príjmy:  rozpočet:               1 434 640 €  

                               plnenie k 30.6.:        721 411 € 

                               %: 51,7 

                         

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie bežných 

príjmov k 30. 6. 2019 oproti rozpočtu je na úrovni 51,7 %.   

 

Daňové príjmy:  rozpočet:                  804 771 € 

                              plnenie k 30.6.:       407  925 € 



                              %: 50,7 

 

Podiel na výnose dane z príjmov:  rozpočet:                  793 696 € 

                                                           plnenie k 30.6.:        396 850 € 

                                                           %: 50,0 

 

Podiel na dani za psa:  rozpočet:                   11 075 € 

                                        plnenie k 30.6.:        11 075 € 

                                        %: 100,0 

 

Daňové    príjmy    Mestskej  časti Košice   –   Nad   jazerom   predstavujú   príjmy z podielu na výnose dane  

z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu a príjmy z podielu na dani za psa. 

 

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje a poukazuje  mestu Košice miestne príslušný daňový úrad,      

   pričom  výnos  dane  mesto  Košice  v  rozpočte  na príslušný   rok    prerozdeľuje   jednotlivým  mestským      

   častiam. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2019 objem podielových daní pre Mestskú  

   časť Košice - Nad jazerom predstavuje čiastku  793 696 €, čo činí 32,0 € /1 obyvateľa / stav obyvateľov  

   k 31. 12. 2017: 24 803 //.  Určenie objemu podielu  dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice  

    vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu  

   predstavuje  polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2019. 

   K 30. 6. 2019 mesto Košice odoslalo mestskej časti podielové dane podľa časového harmonogramu,  

   t. j. 50 %  z ročného objemu. 

-  Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane  je pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní rozpočtu  

   mesta na rok 2019  a zodpovedá  50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú  časť za rok 2017.  

  Výnos dane  v sume 11 025 € bude v roku 2019 použitý na nákup lavičiek, košov a oplotenie ihriska  

  na ulici Azovská formou poskytnutia dotácie pre Správu mestskej zelene. K 30. 6. 2019 mesto Košice  

  odoslalo celý objem podielu v sume 11 025 mestskej časti a za tieto finančné prostriedky boli k 30. 6. 2019    

  nakúpené lavičky v objeme 4 788 € a koše za 4 180 €.  Zostatok bude realizovaný v 2. polroku 2019. 

   

 

Nedaňové príjmy:  rozpočet:               507 630 € 

                                 plnenie k 30.6.:     260 889 € 

                                 %: 51,4 

v tom: 

 

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet:               236 400 € 

                                                    plnenie k 30.6.:     104 774 € 

                                                    %: 44,3 

 
Príjmy  z  vlastníctva  majetku  predstavujú  príjmy  z  prenajatých  pozemkov na sídlisku  a v rekreačnej 

lokalite Jazero,  priestorov  v  multifunkčnom  objekte Poludníková,  OC Branisko, OC Čingov,  

objektov   v  rekreačnej   lokalite   Jazero   a   z   prenájmu   trhových  stánkov a stolov na trhoviskách pri OC 

Ždiar a OC Branisko. Položka taktiež predstavuje príjem z prenájmu plochy na hnuteľných nosičoch - najmä 

v občasníku Jazerčan spolu v sume 1 134 €. Zvýšený príjem z nájomného možno očakávať v 2. polroku 2019 

vplyvom zmien vo výške nájmov od nájomcov v OC Čingov a OC Branisko. Rozpočtovaný príjem k 31. 12. 

2019 by mal byť dosiahnutý. 

 

Administratívne poplatky: rozpočet:                 19 500 € 

                                              plnenie k 30. 6.:         8 327 € 

                                              %: 42,7 

 

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 platené 

prevádzkovateľmi najmä v mesiacoch november a december.  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.   

 

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet:                  0 € 

                                                  plnenie k 30.6.     190 € 



                                                  %: - 

 

Uvedené  príjmy  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:              94 960 € 

                                                                              plnenie k 30.6.:    51 046 € 

                                                                              %: 53,8 

v tom: 

 

Príjmy za prímestské letné tábory:  rozpočet:               2 205 € 

                                                              plnenie k 30.6.:    1 666 € 

                                                              %: 75,6 

 

Mestská časť Košice - Nad jazerom aj v roku 2019 zorganizuje  v mesiaci júl 2019 prímestský tábor Jazeráčik. 

Očakávame  účasť 45 detí. Cena tábora je stanovená  na  49,- € /dieťa. 

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov 

od jednotlivých účastníkov. 

 

Príjmy z rekreačnej lokality Jazero:  rozpočet:                   200 € 

                                                               plnenie k 30.6.:            76 € 

                                                               %: 38,0 

 

Tržby sú realizované len z rezervácií ihrísk, vstupné ani iné služby nie sú spoplatnené. 

 

 

Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet             6 500 € 

                                                                                  plnenie k 30.6.:  3 406 € 

                                                                                  %: 52,4 

 
Príjmy z činnosti kultúrneho strediska predstavujú príjmy z organizovaných akcií pre deti a dospelých – 

divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné 

prednášky, cvičenia, tance. 
 

 

Príjmy za stravné lístky:   rozpočet:             86 055 € 

                                             plnenie k 30.6.:   45 897 € 

                                             %: 53,3 

 v tom:   

• príjem za stravné lístky od zamestnancov:  4 940 € 

• prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky  pre zamestnancov: 792 € 

• príjem za stravné lístky od dôchodcov: 40 165 € 

 

 

Ostatné príjmy:    rozpočet:              156 770 € 

                                plnenie k 30.6.:      96 552 € 

                                %: 61,6 

 

v tom: 

 

Z  výťažkov z hazardných hier:  rozpočet:              56 500 € 

                                                        plnenie k 30.6.:    44 638 € 

                                                        %:  79,0 
 

Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona o hazardných  hrách, najmä za technické zariadenia – videohry. 
 
 

Príjmy z dobropisov za médiá:  rozpočet:              1 000 € 

                                                       plnenie k 30.6.:    2 538 € 

                                                       %: 253,8 



 

Príjem  z refundácie za stravovanie dôchodcov:  rozpočet:             6 500 € 

                                                                                   plnenie k 30.6.:   2 130 € 

                                                                                   %: 32,8 

 

Položka predstavuje  príjem, ktorým  refunduje  mesto  Košice  časť  výdavkov  mestskej  časti  vynaložených 

na  stravné  lístky pre dôchodcov.  

 

Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet                 92 270 € 

                                                                     plnenie k 30.6.:      47 240 € 

                                                                     %: 51,2 

 
Príjmy    za  elektrickú    energiu,  teplo,  vodu  a  odpad   od   cca  40   nájomcov   mestskej   časti   

v objektoch MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero. 

 

 

 

Ostatné príjmy z predaja:   rozpočet:                500 € 

                                               plnenie k 30.6.:           6 € 

                                               %: - 

 

Položka predstavuje  rôzne iné príjmy, ktoré sa vyskytnú počas roka.  

 

 

Granty a transfery:  rozpočet:             122 239 € 

                                    plnenie k 30.6.:    72 597 € 

                                    %: 59,4 

 

 

Granty:    rozpočet:            3 503 € 

                  plnenie k 30.6.:  2 503 € 

                  %: 71,5 
 

 

V 1. polroku  2019  mestská časť prijala  6 finančných darov, ktoré boli použité pri organizovaní kultúrno - 

spoločenských aktivít MČ - MDŽ a Dňa Jazerčanov. 

 

    - finančné dary od právnickej osoby - spoločnosti DEKORT, s. r. o., Košice - dvakrát - spolu  

       v sume 2 303 €   

    - finančný dar od fyzickej osoby - J. Skonca - v sume 50 € 

    - finančný dar od fyzickej osoby - B. Berbericha - v sume 50 € 

    - finančný dar od fyzickej osoby - N. Borovského - v sume 50 € 

    - finančný dar od fyzickej osoby - M. Semana - v sume 50 € 

 

Dobrovoľné príspevky v predpokladanej výške 1 000 € sa očakávajú počas konania zbierky v priebehu 

vianočných trhov v decembri 2019. 
 

 

Transfery v rámci verejnej správy:  rozpočet:              118 736 € 

                                                              plnenie k 30.6.:      70 094 € 

                                                              %: 59,0 

 

v tom: 

- zo štátneho rozpočtu  - transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na preplatenie 

                                       časti výdavkov pre aktivačných pracovníkov v sume 965 € 

                                     - transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

                                        na preplatenie   80 % ceny práce 5 verejnoprospešných pracovníkov  

                                        v roku 2019  - spolu 8 044 € 

                                                  - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu       



                                              občanov  a registra obyvateľov SR - čiastka 8 216 € od Okresného       

                                                     úradu Košice 

                                      - transfer na preplatenie výdavkov 1. a 2. kola volieb prezidenta SR 

                                        v sume 30 925 € 

                                      - transfer na preplatenie výdavkov volieb do Európskeho parlamentu 

                                        v sume 21 944 €  /z toho čiastka 3 641 € bola v 2. polroku 2019 vrátená  

                                        podľa skutočných výdavkov volieb/ 

                                      - Mestská časť Košice - Nad jazerom v roku 2019 nezískala dotáciu 

                                        v sume 20 000 €v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 

                                        z Úradu vlády SR rozpočtovanú na opravu multifunkčného ihriska na Pláži. 

 

                                            

 

 

Kapitálové príjmy:        rozpočet:               33 000 €  

                                                plnenie k 30.6.:             0 € 

                                                %: - 

 
 

V priebehu 1. polroka 2019 mestská časť  neprijala žiadne kapitálové  príjmy.  

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu kriminality. 

Transfer od mesta Košice na verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád očakávame v 2. polroku 2019. 

 

 

 

Príjmové finančné operácie:         rozpočet:              57 975 €  

                                                                  plnenie k 30.6.:    19 398 € 

                                                                  %: 35,2 

 

Použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  spolu k 30. 6. 2019  v sume  

19 398 €, t. j. 35,2 %  súvisí s postupnou realizáciou rozpočtovaných investičných projektov, ktoré budú 

uskutočnené a ukončené  v 2. polroku 2019.                          

 

Čerpanie k 30. 6. 2019: 

 

- Projektová dokumentácia - Zmena dopravného značenia v mestskej časti                                   600 € 

- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku      0 € 

- Projektová dokumentácia - Kontajneroviská                                                                                     0 € 

- Urbanisticko - architektonická štúdia rekreačnej lokality Jazero                                                      0 € 

- Štúdia stavby „Rekonštrukcia obchodného centra Čingov“                                                              0 € 

- Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko                                                          0 € 

- Revitalizácia ihriska na ulici Baltická poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene        18 200 €  

- Oplotenie ihriska na ulici Azovská poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene                      0 € 

- Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád                                                                               0 € 

- Rozšírenie kamerového systému                                                                                                       0 € 

- Mobilné oplotenie                                                                                                                          598 € 

 

Spolu  19 398 €. 

 

                    

 
 

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. 

 



 
v € 

 2019 

 

schválený 

rozpočet 

2018 

rozpočet 

po  

zmenách 

k 30.6.2019 

 

skutočnosť 

k 

 30. 6. 2019 

 

% 

Programy spolu: 1 447 279 1 509 011 640 744 42,5 

- bežné výdavky 1 353 979  1 415 711 621 346 43,9 

- kapitálové výdavky 93 300 93 300 19 398 20,8 

 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 - 

Výdavky celkom 93 300 93 300 19 398 20,8 

 
 

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 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 65 700 65 700  34 194 52,0 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                          23 500 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:   15 994 € 

                                      %: 68,1 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                           42 200 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:     18 200 € 

                                      %: 43,1 

 

 

Podprogram 1.1: Životné prostredie 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            oddelenie ekonomické 
 

 
 

 

 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 13 100 13 100 10 973 83,8 

 

 



Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 200 200 156 78,0 

 

 

Ukazovateľ: Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m² 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

12 500 12 500 12 500 

 

 

Komentár: 

Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek. 

Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade, na voľných výbehoch psov  

na 5  miestach - na uliciach Polárna, Čingovská, Bukovecká, Meteorová, Rovníková a na 

spravovaných detských ihriskách na Gagarinovom námestí a na ulici Poludníková. 

Zabezpečujú ju pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce. V roku 2019 ju 

zabezpečujú aj zamestnanci oddelenia výstavby a z časti pracovníci na dohodu 

o vykonaní práce. Kosba zelene v RL Jazero je uvedená v programe 6. 

Ukazovateľ: Počet kosieb spravovanej zelene 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

6 6 3 

 

Komentár: 

Počas roka 2019 sa predpokladá uskutočniť 6 plánovaných kosieb pri miestnom úrade, 

na venčoviskách a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka boli vykonané  

3 kosby. 

 

 
Prvok 1.1.2 - Opravy a  bežná údržba na sídlisku 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 12 900 12 900 10 817 83,9 

 
Finančné prostriedky použité na  opravy a bežnú údržbu na sídlisku  v sume 10 817 €  boli použité najmä na: 

  

• nákup  lavičiek a parkových košov 

• opravy lavičiek a košov 

• výdavky na dohody o vykonaní práce s pracovníkmi na údržbu na sídlisku 

• výdavky na dohodu o vykonaní práce s pracovníčkou na výber poplatkov z trhovísk počas sobôt 

             v sezóne 

 

Cieľ: Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku 

 

Ukazovateľ: 

Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska /na základe pracovných zmlúv/ 

- VPP + pracovníci úradu 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

Skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

10 + 2 10 + 2 5 + 2 

 Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 2 pracovníci úradu a v rámci 



 

 

Komentár: 

výpomoci aj 5 pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti zamestnaní  

na základe programov zamestnanosti na dobu 9 mesiacov. 

 

Okrem toho sa na prácach najmä pri zabezpečovaní čistoty sídliska zúčastňujú aj iní 

uchádzači o zamestnanie: 

- 4 hodiny po dobu 8 dní v mesiaci - k 30. 6. 2019: 72 uchádzačov, 

- 1 pracovník v rámci programu menšie obecné služby. 

 
 

 

Ukazovateľ: Počet opravených lavičiek 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

30 30 4 

Komentár: Ide predovšetkým o opravy lavičiek na uliciach Jenisejská a Raketová. 

 

 

Ukazovateľ: Počet nových  lavičiek 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

20  20 38 

 

 

Komentár: 

V roku 2019 mestská časť predpokladala, že kúpi 20 nových lavičiek do sídliska 

a rekreačnej lokality, a to z dôvodu, že oprava vybraných starých lavičiek v týchto 

častiach nie je ekonomicky a technicky efektívna. V skutočnosti sa podarilo zakúpiť 

z časti podielu dane za psa 38 lavičiek, a to najmä do lokalít ulíc: Sputniková, Čingovská 

a v rekreačnej lokalite Jazero. 

 
 

 

Ukazovateľ: Počet nakúpených nových  parkových košov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

5 5 19 

 

 

Komentár: 

Z časti podielu dane za psa boli kúpené a v 1. polroku osadené koše na uliciach 

Jenisejská a Čingovská. V 2. polroku sa bude pokračovať v osadzovaní košov  

na sídlisku  a v rekreačnej lokalite Jazero. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ukazovateľ: Počet opravených parkových košov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

5 5 5 

 

 

Komentár: 

Prevažná časť poškodenia parkových košov sa týka vytrhnutia resp. vyvalenia mobiliáru 

zo základov alebo poškodenia povrchu. V 1. polroku 2019 boli koše opravené na ulici 

Čingovská a popri chodníku pri rieke Hornád.  

 
 



 

Ukazovateľ: Počet  nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 

 

 

 

Komentár: 

Dôležitou  súčasťou  dosiahnutia  čistoty  na sídlisku  je  aj  riešenie  problému  psích 

exkrementov. Okrem  prevádzkovania  5  voľných  výbehov  pre  psov  bolo zámerom  

mestskej  časti poskytovanie jednorazových  vrecúšok  pre  majiteľov  psov.  

Dostane ich každý, kto sa preukáže dokladom o zaplatení dane za psa.  

V roku 2015 bola vysúťažená dodávka vrecúšok a za pôvodne predpokladané finančné 

prostriedky za podarilo vysúťažiť 225 000 vrecúšok. Mestská časť má v súčasnosti 

dostatočnú zásobu vrecúšok aj na rok 2019. 

 

 

Podprogram 1.2: Ihriská 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 25 350 25 350 19 120 75,4 

 

 
Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk 

 

K 30. 6. 2019  mestská časť spravovala  spolu 11 ihrísk, a to: detské ihrisko na Poludníkovej ulici, Centrum 

relaxu a športu na Bukoveckej ulici, detské ihrisko na Meteorovej ulici a na Gagarinovom námestí,  detské 

ihrisko Radka a detské ihrisko Pirátska loď na plážovom kúpalisku Jazero, viacúčelové ihrisko na ulici 

Amurská a na plážovom kúpalisku Jazero, volejbalové ihrisko a Fit park v RL Jazero, detské ihrisko Ježko 

v Lesoparku.    

 

Technický stav ihrísk je dobrý, avšak každoročne dochádza k poškodeniu zariadení vandalmi a je potrebné 

rozpočtovať prostriedky na odstraňovanie následkov poškodení, aby sa nemuseli  zariadenia a celé športoviská 

uzavrieť. 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 150 3 150 920 29,2 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti 

Ukazovateľ: Počet opravených detských ihrísk 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 2 

 

Komentár: 

V 1. polroku boli opravené herné zariadenia na detskom ihrisku Radka v rekreačnej 

lokalite Jazero. Opravy zariadení fitparku v lesoparku boli vykonané v rámci záruky. 

 

 
Projekt 1.2.2 - Projektová dokumentácia – Výstavba a revitalizácia ihrísk 



 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 0 0 0 - 

 

V nasledujúcich rokoch mestská časť nebude spracovávať projektové dokumentácie na ihriská z dôvodu,  

že revitalizácie ihrísk sa budú realizovať formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu Mestskej zelene 

vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie SMsZ. 

 

Projekt 1.2.3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 22 200 22 200 18 200 82,0 

 
 

Ukazovateľ: Počet nových resp. revitalizovaných  detských ihrísk 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 1 

 

 

Komentár: 

Do 30. 6. 2019 bola uskutočnená  revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici 

v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 

18 200 €. 

Oplotenie ihriska na Azovskej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie 

pre Správu mestskej zelene v sume 2 200 € bude realizované v mesiaci júl 2019. 

 

 

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 23 750 23 750 1 082 4,6 

 

 
Prvok 1.3.1 – Údržba  a prevádzka kamerových systémov  

 

Mestská časť vykonáva údržbu  kamerových systémov v 7  lokalitách: Spišské námestie, ul. Čingovská, 

Poludníková, RL Jazero, ul. Amurská, Rovníková – Poludníková, Lesopark. 

V rámci spolupráce s Mestskou políciou  Mestská časť Košice – Nad jazerom taktiež spolufinancuje  prevádzku 

mestského kamerového systému ( 1 kamera) monitorujúceho majetok v RL Jazero. 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 750 3 750 1 082 28,9 

 
 



Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách 

Ukazovateľ: Počet spracovaných projektových dokumentácií 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 

 

Komentár: 

Zadefinovanie dodania kamerového systému bude realizované na základe technickej 

špecifikácie odboru ochrany objektov Mestskej polície v Košiciach. 

 
 

Ukazovateľ: Počet inštalovaných kamier 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 0 

 

 

Komentár: 

V roku 2019 sa mestská časť uchádza o dotáciu na Ministerstve vnútra SR  

o pridelenie finančných prostriedkov v sume 13 300 € na nákup a inštaláciu 

2 kusov kamier (celková suma projektu: 20 000 €, spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov: 6 700 €). Kamery budú umiestnené v lokalitách  podľa záverov rokovaní medzi 

mestskou časťou, Políciou SR a Mestskou políciou Košice. 

K 30. 6. 2019  nie sú vyhodnotené všetky výzvy v oblasti dotácií na prevenciu 

kriminality. 

 

 

Podprogram 1.4: Fontány 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 2 800 2 800 2 645 94,5 

 

Prvok 1.4.1 – Údržba a prevádzka fontán 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 2 800 2 800 2 645 94,5 

 

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán 

Ukazovateľ: Počet spravovaných fontán 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 2 

 

 

Komentár: 

Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ul. Poludníková a plávajúcu fontánu v RL Jazero. 

Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení do prevádzky,  

zimnú odstávku a ročný servis. Zároveň v 1. polroku 2019 bola financovaná oprava 

fontány na Poludníkovej ulici. Bol vymenený riadiaci systém fontány.  

 

 

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov 



 
Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

 
                            v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 0 0 0 - 

 

V rámci požiadaviek občanov, ktoré  súvisia s chovom psov na sídlisku, v  roku 2019 mestská časť  sústredila 

využitie finančných prostriedkov z dane za psa v sume 11 025 € do nákupu mestského mobiliáru, a to: nákupu  

parkových košov, lavičiek  a v 2. polroku 2019 aj na oplotenie ihriska na Azovskej ulici. 

 

Podprogram 1.6: Trhoviská 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 0 0 0 - 

 

 

V roku 2017  bola  spracovaná projektová dokumentácia na obnovu trhoviska pri OC Ždiar. Samotná 

revitalizácia trhoviska  sa uskutoční v budúcich rokoch. 
 

 

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti 

Ukazovateľ: Počet trhových miest 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 2 

 

 

Komentár: 

MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a  OC Ždiar. Počas  

1. polroka 2019 mestská časť vydala spolu 32 povolení na predaj pre živnostníkov 

 /5 ks/ a aj drobnopestovateľov /27 ks/. 

Príležitostný trh bol povolený počas Dňa Jazerčanov. Bolo vydaných 18 povolení  

na predaj. 

 
 

Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných vlastných stánkov – stánky s  dočasným  stanovišťom 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 4 

 

Komentár: 

MČ má vo vlastníctve 4 stánky s dočasným stanovišťom, ktoré sú prenajímané  

a sú umiestnené na trhoviskách  pri OC Branisko a OC Ždiar. 

Okrem uvedených stánkov sa na trhovisku pri OC Branisko nachádza jeden stánok  

vo vlastníctve trhovníčky. 

 

 

Ukazovateľ: Počet prenosných predajných zariadení 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 2 



 

Komentár: 

MČ vydala povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec  

na trhoviskách  pri OC Branisko a OC Ždiar. 

 
 

Ukazovateľ: Počet pojazdných predajní na trhových miestach 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

1 1 1 

 

Komentár: 

MČ vydala povolenie pre jedného  záujemcu, a to na predaj mlieka, mliečnych výrobkov 

a pečiva. 

 

 

Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

16 16 15 

 

Komentár: 

Trhové stoly sú  prevádzkované na obidvoch trhových miestach - OC Branisko  

- 3 stoly, OC Ždiar - 12 stolov. 

 
 

Podprogram 1.7: Free wifi park 
 

 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                      
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 700 700 374 53,4 

 

 

 

 

 

 

Prvok 1.7.2 – Prevádzka free wifi parku 

 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 700 700 374 53,4 

 

 

Kompletná modernizácia Lesoparku, ktorá začala v roku 2016 umiestnením Fitparku a Workout   ihriska, 

pokračovala modernizáciou mestského mobiliáru - lavičiek, parkových košov,   ako aj osadením detského 

a herného ihriska pre rodičov s malými deťmi. Súčasťou zámeru bolo reagovať na požiadavky obyvateľov,   

a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového pripojenia.  Mestská časť zabezpečila 

pokrytie lokality Lesopark internetovou sieťou, ktorá  primárne slúži prenosu dát pri správe kamerového 

systému pre mesto Košice. Zároveň sa pokrytie využilo aj pre free wifi internet pre návštevníkov.  

 

 



Cieľ: Zabezpečiť bezplatný prístup k internetovej sieti v Lesoparku 

Ukazovateľ: Počet inštalovaných vysielacích staníc 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

3 3 3 

Komentár: V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice. 

 

 

 

 

 

PROGRAM  2:  KOMUNIKÁCIE  A PARKOVISKÁ 

 

 

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

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 5 000 5 000 654 13,1 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                              4 400 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:             54 € 

                                      %: 3,6 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                600 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:          600 € 

                                      %: - 

 

 

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 4 050 4 050 0 - 

 

 
Mestská časť po pasportizácii  dopravných stavieb v roku 2018  spravuje 35 parkovísk, 3 areálové 

a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. 

 

 
Prvok 2.1.1: Údržba komunikácií a chodníkov 

 

 



  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 4 050 4 050 0 - 

 
 

V 1. polroku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na opravy komunikácií. 

V 2. polroku 2019 bude uskutočnená oprava parkoviska na ulici Ždiarska 24. 
 
 

 

 

Cieľ: 

Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase 

zimnej kalamity 

Ukazovateľ: Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m² 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

50 50 0 

 

Komentár: 

V roku 2019 je plánovaná letná aj zimná údržba komunikácií, predovšetkým oprava 

parkoviska na ulici Ždiarska o výmere cca 30 m², ako aj strojové čistenie komunikácií 

v zime. 

 

 

Ukazovateľ: Čistenie komunikácií (v hodinách) 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

40 40 0 

 

Komentár: 

Zimná údržba bude zabezpečovaná na tých komunikáciách, ktoré sú  v správe a majetku 

mestskej časti. 

 
 

Ukazovateľ: Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státí 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 

 

 

Komentár: 

Po prerokovaní zámeru obnovy vodorovného dopravného značenia na mestských 

komunikáciách došlo s mestom Košice k dohode, že obnovy aj na parkoviskách bude 

zabezpečovať mesto Košice prostredníctvom odborne spôsobilých osôb  

a vo vyhotovení, ktoré je v zmysle platnej legislatívy, čo si vyžaduje uzavretie 

a vypratanie parkovísk po dobu realizácie obnovy. Mesto Košice plánuje obnovu 

vodorovného dopravného značenia na 132 parkovacích miestach. 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ 

Ukazovateľ: Počet spravovaných dopravných stavieb 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

62 62 62 

 

Komentár: 

 Po pasportizácii  dopravných stavieb v roku 2018 mestská časť spravuje 35 parkovísk,  

3 areálové a zásobovacie komunikácie, 24 peších komunikácií. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram 2.2: Parkoviská 
 

 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 950 950 654 13,1 

 
 

Prvok 2.2.1: Nájomné – parkoviská 

 
v € 

 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 100 100 38 38,0 

 

 

Prvok 2.2.2 - Služby 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 250 250 16 6,4 

 
 

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti 

Ukazovateľ: Počet nových resp. prepracovaných  projektových dokumentácií 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

1 1 1 

 

Komentár: 

Mestská časť zabezpečila v 1. polroku  2019 spracovanie projektovej dokumentácie  

na obmedzenie parkovania vozidiel nad 5 m, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích miest 

od dodávok.  

 

 

Ukazovateľ: Počet nových parkovacích miest 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 



 

 

Komentár: 

V rozpočte na rok 2019  mestská časť nenavrhovala  výstavbu žiadneho parkoviska. 

V roku 2019 bude v 2. polroku spracovaná analýza statickej dopravy v Mestskej časti 

Košice - Nad jazerom, ktorá podrobne zhodnotí stav a v spolupráci s odbornými 

referátmi mesta Košice navrhne výhľadové riešenia. Zároveň parciálnym riešením sú 

pripravované opatrenia v oblasti obmedzenia parkovania vozidiel nad 5 m . 

Na rok 2020 je pripravované spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

parkoviska na ulici Ladožská. 

 

PROGRAM 3:  VEREJNÉ  OSVETLENIE 

 
 

Zámer programu: 
 Osvetlená a bezpečná mestská časť. 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 35 460 35 460 607 1,7 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                               4 960 € 

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:           607 € 

                                      %: 12,2 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                            30 510 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:               0 € 

                                      %: - 

 

       

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 4 950 4 950 604 12,2 

 
 

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 4 950 4 950 604 12,2 

 
 

Finančné prostriedky boli použité na zakreslenie inžinierskych sietí, na posilnenie svietidiel vo fitparku vrátane 

montáže z plošiny a na opravu lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici Kaspická 6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích  bodov 

Ukazovateľ: Počet opravených osvetľovacích bodov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 1 

 

 

 

 

Komentár: 

V 1. polroku 2019 - Oprava lampy po poškodení neznámym páchateľom na ulici 

Kaspická 6. 

 

Mestská časť spravuje verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická, 

Poludníková, hrádza - Lesopark. Priebežne sa lokality a počty svetelných bodov menia 

podľa realizovanej výstavby v danom roku a odpredaja osvetlenia mestu Košice. 

Finančné prostriedky v prvku údržba boli plánované na zabezpečenie opravy, správu 

a prevádzku osvetlenia v majetku mestskej časti.  

Zároveň čiastka 3 800 € je určená  za jednorazové  náhrady a vecné bremená pre trvalé 

umiestnenie verejného osvetlenia na hrádzi.  

 

 

Cieľ: Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska 

Ukazovateľ: Počet vyzdobených miest 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

5 5 0 

 

Komentár: 

Vianočná výzdoba bude  realizovaná na 5 miestach -  na uliciach Važecká, Bukovecká, 

Levočská,  Meteorová, Uralská. 

 
 

Podprogram 3.2: Nové verejné osvetlenie 

 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 30 510 30 510 3 0 

 

 
Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 1 000 1 000 0 - 



 

 

 

 

 
Projekt  3.2.2 - Výstavba verejného osvetlenia 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 29 500 29 500 0 0 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti 

Ukazovateľ: Počet nových spracovaných projektových dokumentácií 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

1 1 0 

 

Komentár: 

Mestská časť plánuje v 2. polroku 2019 zaobstarať  projektovú dokumentáciu na - 

dodanie verejné osvetlenie chodníka na ulici Jenisejská popri Myslavskom potoku 

s predpokladaným počtom 15 nových  svetelných bodov. 

 

 

Ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

15 15 0 

 

Komentár: 

V 2. polroku   2019 mestská časť plánuje realizovať - Verejné osvetlenie chodníka popri 

rieke Hornád s predpokladaným počtom 15  nových  svetelných bodov. 

 
 

Prvok  3.2.3 – Nájomné – verejné osvetlenie 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 10 10 3 30,0 

 

Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov. 
Ide o plochy pre trasy verejného osvetlenia na území - Kaspická 1 - Baltická 16 – Hrádza Lesopark. 

 

 

 
 

PROGRAM  4:  ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO 

 
 

Zámer programu: 
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu. 

 



 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 18 390 18 390 9 602 52,2 

 

 

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

Bežné výdavky:          rozpočet:                            17 090 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:       9 602 € 

                                      %: 56,2 

 

Kapitálové výdavky:  rozpočet:                              1 300 € 

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:              0 € 

                                      %: - 

 

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu 
 

 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            oddelenie ekonomické 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 16 300 16 300 9 410 57,7 

 
v tom čerpanie k 30. 6. 2019: 

 

• Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov :  5 904  €, suma je refundovaná nájomcami 

• Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, denné centrum, miestny úrad: 721 € 

• Odvoz odpadu – trhoviská: 2 176 €  

• Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 609 €. 

 

 

Cieľ: 

Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú  rekreačnú lokalitu Jazero  

bez nepovolených skládok 

Ukazovateľ: Počet odstránených  skládok 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

1 1 0 

 

Komentár: 

 Výkon  likvidácie skládok je prenesený na pôvodcov i majiteľov pozemkov a osoby 

určené Okresným úradom v Košiciach. Pri mimoriadnych situáciách je vytvorená 

možnosť zlikvidovania skládky odpadu. 

 

Ukazovateľ: Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

104 104 49 

 

Komentár: 

Zvoz odpadu zo sídliska a  plážového kúpaliska Jazero komunálnym vozidlom mestskej 

časti je plánovaný v objeme približne 2 krát týždenne. 

 



 

Ukazovateľ: Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

52 52 16 

 

Komentár: 

Pravidelný zvoz komunálneho odpadu z plážového kúpaliska Jazero v čase letnej 

sezóny. Prevažná časť zvozov odpadu je 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 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

156 156 78 

 

Komentár: 

Z trhoviska pri OC Ždiar a OC Branisko je odvážaný odpad v období od 1. 10. 

do 31. 3. jedenkrát  v týždni a v období od 1. 4. do 30. 9 - dvakrát v týždni. 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov 

Ukazovateľ: Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

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.  

1 100 l nádoby: počet zvozov: 469 

110 l nádoby: počet zvozov: 104  

 

Podprogram 4.2: Kontajneroviská 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                             
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 2 090 2 090 192 9,2 

 
 

Plánované finančné prostriedky v sume  2 090 € boli rozpočtované najmä na: 

• Spracovanie projektovej dokumentácie riešenia kontajneroviska na Stálicovej ulici v sume 1 300 € 

• Opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, vrátane zabezpečenia zimnej údržby v čase 

pracovného voľna úradu a sviatkov, nájomné spolu  v sume  790 € 

 

 

Prvok 4.2.1: Opravy klietok a kontajnerovísk 

 

 
v € 



  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 780 780 190 24,4 

 
 

Projekt  4.2.2 - Nájomné – kontajneroviská 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 10 10 2 20,0 

 

 

Prvok 4.2.3: Projektová dokumentácia - kontajneroviská 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 1 300 1 300 0 - 

 

 
Projekt  4.2.4 - Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet projektu 0 0 0 - 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku. 

Ukazovateľ: Počet spracovaných projektových dokumentácií na kontajneroviská 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

1 1 1 

 

Komentár: 

Spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné kontajnerovisko na ulici 

Stálicová. PD bola uhradená dodávateľovi v mesiaci júl 2019. 

 
 

Ukazovateľ: Počet novovybudovaných kontajnerovísk 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 

 

Komentár: 

V roku 2019 mestská časť plánuje spracovanie novej projektovej dokumentácie 

na polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová, zabezpečenie iného práva 

k pozemkom a získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu. 

 

 

 
 

 



PROGRAM  5:  KULTÚRNE  A  ŠPORTOVÉ SLUŽBY 

 

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

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 38 005  40 508 17 071 42,1 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                            40 508 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:      17 071 € 

                                      %: 42,1 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                    0 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:              0 € 

                                      %: - 

 

 

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 3 950 3 950 655 16,6 

 
v tom: 

Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 500 500 241 48,2 

 
Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v Kultúrnom stredisku Jazero. 

 

Prvok 5.1.2 – Materiál 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 350 1 350 414 30,7 

 
Výdavky  najmä na nákup  všeobecného materiálu a materiálu na ozvučenie podujatí. 

 

 

Prvok 5.1.3 – Údržba 

 



v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 850 850 0 - 

 
                                  

Výdavky rozpočtované na údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení. 

 

Prvok 5.1.4 – Služby 

                                  
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 250 1 250 0 - 

 
 

Výdavky určené najmä na ozvučenie podujatí. 

 

 

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské  podujatia 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 31 850 34 353 16 416 47,8 

 
 

 

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 - aktivity s rozpočtom:  2 000 € 

                                               - komisia mládeže,  vzdelávania, kultúry a športu  - aktivity s rozpočtom:  

                                                 2 000 € 

 

                                            

 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské   podujatia 

 

Ukazovateľ: 

Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero  

/okrem komisií/ 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

35 35 30 

 

 

 

 

V priebehu 1. polroka 2019   Kultúrne stredisko Jazero organizovalo nasledujúce 

aktivity: 

 

• Cvičenia a tance:  



 

 

Komentár: 

Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, DS.Studio, Aerobic, 

Jumping, Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, Pilates, Power Pilates, 

Zdravotno-relaxačné cvičenie,  Taekwoodo,  Shorinji kempo, Tai-chi, Metafit, 

Tabata, Amadeus - kreatívna škola pre deti  

 
• Podujatia:   

Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi 

združeniami, Aerobic Marathon, MDŽ, Deň učiteľov,  Talent show, Deň 

Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mesta Košice - Košický guláš, Deň Jazerčanov, 

MDD  

 

 

Okrem uvedených aktivít sa organizujú aj podujatia v spolupráci s komisiami -  

s komisiou sociálno -  zdravotnou a komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: 

 

-   komisia sociálno - zdravotná: Jazerská kvapka krvi, účasť na podujatí  

     European Public Health 

 

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

   stolnotenisový turnaj - Memoriál Gálovcov,  Jazda zručnosti. 

 

 

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry, športu a marketingu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 2 205 2 205 0 - 

 
Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá v mesiaci júl 2019 organizovať  počas letných prázdnin 

prímestský tábor Jazeráčik pre 45 detí s nasledovnými aktivitami: celodenný výlet, spoznávanie mestskej časti, 

návšteva Trixenu, beseda v knižnici, tvorivé dielne, športové súťaže a kvízy, Talent show, návšteva miestneho 

úradu. 

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov 

od jednotlivých účastníkov. 

 
 

 

PROGRAM  6:  REKREAČNÁ  LOKALITA  JAZERO 

 

 

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

 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 49 550 50 550 6 627 13,1 

 

 

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



 

Bežné výdavky:           rozpočet:                           45 550 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:       6 627 € 

                                      %: 14,5 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                            5 000  €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:             0  € 

                                      %: - 

 

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            oddelenie ekonomické 
 

 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 44 550 45 550 6 627 14,5 

 
 

 

 

Cieľ: 

Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka 

s dôrazom na letnú sezónu 

Ukazovateľ: Prevádzkovanie areálu počas celého roka 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

áno áno  áno  

 

 

 

Komentár: 

Mestská časť predpokladá aj v roku 2019 prevádzku pláže s povolením kúpať sa  

od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva t. j. vyhovujúcimi výsledkami vody, 

zabezpečením bezplatných verejných toaliet vrátane výkonu čistoty v objektoch  

a na pláži, so zvozom komunálneho odpadu, kosbou pláže minimálne 1 krát mesačne 

počas sezóny a zabezpečením pravidelných rozborov vody na náklady mestskej časti. 

Naďalej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne 

na riešení  problému siníc v jazere. 

 
 

 

 

 K 30. 6. 2019 MČ zabezpečovala  v RL Jazero správu troch  dlhodobých nájomcov   

s občerstvením, službami a vodným lyžovaním. Zabezpečovala sprostredkovanie dodávok 

vody  pre 5 odberateľov - prevádzkovateľov zariadení v RL. MČ sa stará  

o  40 000 m² plochy (kosba a úprava terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane 

prevádzkovania WC, spŕch, pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu. 

V roku 2019 mestská časť v RL Jazero prevádzkuje šesť vlastných ihrísk – multifunkčné, 

volejbalové a detské ihrisko Radka, Fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko 

Pirátska loď na pláži. 

 
v tom:  

 
Prvok 6.1.1 - Energie a voda: 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 



Rozpočet prvku 14 500 14 500 3 688 25,4 

 
Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 3 029 € bola 

refundovaná v príjmoch od nájomcov.  

 
 

Prvok 6.1.2 - Materiál: 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 2 500 2 500 1 565 62,6 

 
 

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup materiálu na opravy vodoinštalácie a prípojok vody, 

zabezpečenie merania vody a taktiež materiál potrebný na prípravu Košických Benátok.  

 

Prvok 6.1.3 - Bežná údržba: 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 22 600 23 000 13 0,1 

 
Mestská časť rozpočtovala čiastku 21 000 € na opravu multifunkčného ihriska na Pláži, pričom oprava mala 

byť financovaná sumou 20 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu. Mestská časť nezískala dotáciu v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2019 od Úradu vlády SR. 

 
Prvok 6.1.4 - Služby: 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 900 4 500 1 287 28,6 

 

Výdavky spojené s výkonom čistoty a  technickej obsluhy v rekreačnej lokalite.  

Prvok 6.1.5 - Poistné odvody z dohôd: 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 050 1 050 74 7,0 

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

 

Cieľ: Dosiahnuť  spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL Jazero 

Ukazovateľ: Počet sťažnosti návštevníkov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 0 0 

 

Komentár: 

Cieľom je  spokojnosť návštevníkov RL Jazero bez negatívnej odozvy na poskytovanie 

služieb. 



 

 

Cieľ: Zabezpečiť dostatok ihrísk a  mobiliáru pre návštevníkov pláže 

Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných  vlastných ihrísk 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

6 6 6 

 

Komentár: 

MČ prevádzkuje v RL Jazero šesť vlastných ihrísk - multifunkčné, volejbalové  

a detské ihrisko, fit park ihrisko, ihrisko Ježko v Lesoparku a ihrisko Pirátska loď  

na pláži. 

V RL sa nachádza aj work out ihrisko, ktoré spravuje Správa mestskej zelene. 

 

 

Ukazovateľ: Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených  MČ 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

6 6 2  

 

Komentár: 

Rozbory kvality vody vykonávané Regionálnym úradom  verejného zdravotníctva. 

V súvislosti s revitalizáciou vody a zabezpečením bezpečnosti kúpajúcich, sa v lete  

rozbor vody  vykonáva v týždňových intervaloch. Časť rozborov hradí mesto Košice aj 

RÚVZ. 

 

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

12 12 6 

 

Komentár: 

Cieľ zabezpečiť bezpečnosť objektov vodnej stavby a športovísk prostredníctvom 

realizácie naplánovaných kontrol je priebežne plnený. 

 

 

 

 

Ukazovateľ: Upravená a pokosená plocha v m² 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

42 000 42 000 42 000  

 

Komentár: 

Kosba spravovanej zelene v RL Jazero. Zabezpečujú ju vlastní pracovníci a aj 

dodávateľsky. 

 

 

Ukazovateľ: Počet kosieb spravovanej zelene 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

6 6 3 

 

Komentár: 

V priebehu 1. polroka 2019 sa uskutočnili 3 kosby. Predpoklad do konca roka je spolu 6 

kosieb.  

 

 

Podprogram 6.2: Investície v RL Jazero 



 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 5 000 5 000 0 - 

 

 

Výdavky sú určené na  vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality jazero,  a to 

v spolupráci s referátom Útvaru hlavného architekta mesta Košice ako garanta procesu. Zároveň prebiehajú 

rokovania s mestom Košice, aby výdavky spojené s vypracovaním štúdie boli čiastočne hradené aj mestom 

Košice v súvislosti s celomestským významom rekreačno - športovej lokality.  Štúdia bude zabezpečená 

v 2. polroku 2019. 

 

 

PROGRAM  7:  SOCIÁLNE  SLUŽBY 

 
 

Zámer programu: 
Plnohodnotný život pre každého. 

 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 100 270 100 270 52 736 52,6 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                           100 270 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:       52 736 € 

                                      %: 52,6 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                   0 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:             0 € 

                                      %: - 

 

Podprogram 7.1: Denné centrum 
 

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 11 170 11 170 2 650 23,7 

 
Prvok 7.1.1 - Poistné odvody z dohôd 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 



Rozpočet prvku 420 420 0 - 

 
Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd   členov denného centra (organizácia činnosti denného 

centra, práca vo výbore DC).  

 

Prvok 7.1.2 - Telekomunikačné služby 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 100 100 50 - 

 
 

 

 

Prvok 7.1.3 - Materiál 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 7 250 7 250 1 630 22,5 

 
 

Rozpočtovaná materiálová položka zahŕňa výdavky na: interiérové vybavenie a prevádzkové prístroje, ale 

najmä všeobecný materiál spojený s voľnočasovými aktivitami a s realizáciou kultúrno - spoločenských aktivít 

v Dennom centre. 

 

Prvok 7.1.4 - Dopravné 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 200 1 200 320 26,7 

 
 

Finančné prostriedky určené na rozvoj záujmovej činnosti seniorov formou  úhrady dopravného - 

spolufinancovania zájazdov a exkurzií seniorov. Pre zabezpečenie rozvoja záujmovej činnosti seniorov  

sa zájazdy pre seniorov  počas roka organizujú ako: 

- športovo - relaxačné 

- návštevy kultúrnych pamiatok.  

 

Prvok 7.1.5 - Bežná údržba 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 400 400 0 - 

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

K 30. 6. 2019 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky. 

 

Prvok 7.1.6 – Služby 

 
v € 



  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 800 1 800 650 36,1 

 
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 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

225 225 200 

 

 

 

Komentár: 

K 30. 6. 2019 je organizovaných 200 členov DC.  

Činnosť denného centra je orientovaná do 5 oblastí: 

 

• voľnočasové bežné aktivity, 

• realizácia väčších  spoločensko - kultúrnych podujatí v DC, 

• rozvoj záujmovej činnosti realizáciou kultúrno - poznávacích zájazdov, 

• spevokol Jazerčan, 

• mažoretky - seniorky. 

 

 

Ukazovateľ: Priemerná denná vyťaženosť denného centra 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

45 45 45 

Komentár: - 

 

 

Ukazovateľ: Počet dní prevádzky denného centra v týždni 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 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 voľnočasových aktivít v dennom centre 

Ukazovateľ: Počet voľnočasových aktivít počas roka 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

15 15 13 

 

 

Komentár: 

Voľnočasové aktivity:  - ručné práce - maľovanie kraslíc a šitie obrúskov,  

                                     - výstavy - výtvarné umenie,  cukrovinky 

                                     - spoločensko - športové činnosti - stolný tenis, biliard, šachy,  

                                       žolíkové karty, šípky, tanečný krúžok, turistika.  



Okrem uvedených aktivít sa členovia venujú činnosti v spevokole Jazerčan a v súbore 

mažoretiek - senioriek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu spoločensko - kultúrnych podujatí v Dennom centre 

Ukazovateľ: Počet spoločensko - kultúrnych podujatí počas roka 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

11 11 7 

 

Komentár: 

Spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov organizované počas 1. polroka 2019:  

Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň  seniorov: dva-krát,   MDŽ, 

Výročná schôdza, Vyhodnotenie činnosti Denného centra za 1. polrok 2019. 

 

 

 

Cieľ: 

Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií  

pre seniorov  

Ukazovateľ: Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným prispením MČ  

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

6 6 1 

 

Komentár: 

Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako: 

- športovo - relaxačné 

- návštevy kultúrnych pamiatok  

Do 30. 6. 2019 bol  uskutočnený  1 zájazd do Nyiregyházy. 

 

 

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov 
 

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 80 000 80 000 45 027 56,3 

 
 

Prvok 7.2.1 – Stravovanie – seniori – bežné transfery 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 80 000 80 000 45 027 56,3 

 

Cieľ: Zabezpečiť  stravovanie seniorov 



Ukazovateľ: Počet zabezpečených stravovní  

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

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. 

 

Ukazovateľ: Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne) 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

120 120 140 

 

Komentár: 

Cena stravného lístka je vo výške 3,00 €, MČ prispieva sumou 0,17 €, a mesto Košice 

od 1. 4. 2019 pri dôchodku do 400 € čiastkou 1,00 €.  

 

 

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc 
 
Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy 

 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 6 000 6 000 2 840 47,3 

 
 

Prvok 7.3.1 – Dávky sociálnej pomoci – bežné transfery 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 6 000 6 000 2 840 47,3 

 

 
Uvedená forma sociálnej podpory odzrkadľuje 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 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

100 100 50 

 

Komentár: 

Cieľ zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi vyplatením  

jednorazových dávok je priebežne plnený. K 30. 6 2019 dosiahol stav 50 vyplatených 

dávok, t. j. 50,0 % plánovaného ročného počtu. 

 

 

Ukazovateľ: Priemerná výška  jednorazovej dávky v € 



 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

60 60 56,80 

Komentár: - 

 

 

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života 
 

 
Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy 

 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 3 100 3 100 2 219 71,6 

 
 

Od roku 2016 začala mestská časť písať novú tradíciu - do života vítame malých novorodencov - Jazerčanov. 

Na slávnostnom uvítaní sa v prvom polroku 2019 zúčastnilo 64 detí, z toho 32 dievčat  a 32 chlapcov.  

 
 

 

PROGRAM  8:  SLUŽBY  OBČANOM 

 

 

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

spoluobčanov 

 
 

 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 72 040 121 269 73 192 60,4 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                           121 269 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:      73 192 € 

                                      %: 60,4 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                     0 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:               0 € 

                                      %: - 

 

 

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 

 
v € 



  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 13 940 13 940 8 937 64,1 

 
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 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 2 

 

Komentár: 

K 30. 6. 2019 boli vydané 2 čísla Jazerčana s rozsahom: 1. číslo 28 strán  

a 2. číslo 40 strán. 

 

 

 
 

Ukazovateľ: Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie 

 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

9 000 

 

9 000 

 

9 000: 1. číslo 

9 100: 2. číslo 

 

Komentár: 

Noviny sa distribuujú do všetkých domácností v mestskej časti, predškolských  

a školských zariadení MČ a občianskych združení a neziskových organizácií 

na území MČ. 

 
 

Podprogram 8.2: Vianočná zbierka 
 

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 000 1 000 0 - 

 
 

Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2019 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky 

na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre vybraté subjekty na verejnoprospešné účely, a to: 

pre materské školy resp. rodičovské združenia pri materskej škole ( z dôvodu neexistencie právnej subjektivity  

MŠ) s pôsobnosťou v Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre každého rovnakým dielom: 

 

1. Materská škola Dneperská 8, Košice 

2. Materská škola Galaktická 9, Košice 

3. Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice 

4. Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice 

5. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice. 

 

 



Podprogram 8.3: Aktivačná činnosť 
 

Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            ekonomické oddelenie 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 000 3 000 538 - 

 

Predpokladané finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných 

činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác. 

Výdavky sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 

 

 

 

 

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť 

 

 
Zodpovednosť:  oddelenie výstavby a investičných činností 

                            ekonomické oddelenie 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 54 100 54 100 15 027 27,8 

 
 

Čerpanie k 30. 6. 2019:  Mzdy pracovníkov VPP: 10 469 € 

                                       Poistné odvody pracovníkov VPP: 3 917 € 

                                       Materiál:  641 € 

 

 

Cieľ: Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti 

Ukazovateľ: Počet  nových uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny SR 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 3 

 

 

 

 

Komentár: 

 V 1. polroku 2019 boli uzatvorené:  

 

- jedna  dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  

- jedna dohoda  podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  

- jedna dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 

 

Počas 1. polroka 2019 skončila dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR 

podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V 2. polroku  2019 

/od 1. 9. 2019/ predpokladáme uzatvorenie ďalšej dohody podľa § 50j zákona  

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

 
 



 

Ukazovateľ: 

Počet vytvorených pracovných miest pre VPP pracovníkov v zmysle dohody  

s ÚPSVaR SR - § 50j  zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

10 10 5 

 

 

Komentár: 

V 1. polroku 2019 bola  uzatvorená jedna  dohoda podľa § 50 j spolu pre 5 - ich 

uchádzačov o zamestnanie na dobu 9 mesiacov.  Od 1. 9. 2019 predpokladáme 

uzatvorenie ďalšej dohody podľa § 50j pre 3 pracovníkov. Finančný príspevok mestskej 

časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov môže byť  refundovaný ÚPSVaR SR  

vo výške 80  % z celkovej ceny práce zamestnanca. Mestská časť je povinná zo svojich 

zdrojov nakúpiť pracovné odevy. 

 

 

 

Ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle dohôd  

s ÚPSVaR SR - § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 0 

 

 

Komentár: 

Počas 1. polroka 2019 skončila dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR 

podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Finančný príspevok 

mestskej časti predstavoval výdavky na mzdu koordinátora, na nákup všeobecného 

materiálu, pracovných pomôcok, prevádzkových strojov, pracovných odevov. Výdavky 

boli   refundované ÚPSVaR SR v plnej výške. 

 

 

 

Ukazovateľ: 

Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie  v zmysle dohody  

s ÚPSVaR SR - § 10 Zákona č. 417/2013 v danom roku 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

140 140 72 

 

Komentár: 

V 1. polroku 2019 bola uzatvorená nová dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013  

pre uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia. 

Aktivizovaných bolo 72 uchádzačov. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje 

výdavok na nákup pracovných rukavíc.  

 

 

 

Ukazovateľ: 

Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie   v zmysle dohody 

s ÚPSVaR -   § 12  zákona č. 417/2013 Z. z. v danom roku (menšie obecné služby) 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

5 5 1 

 

Komentár: 

V 1. polroku 2019 bola uzatvorená nová dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí  

a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre uchádzačov o zamestnanie 

/menšie obecné služby/. Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok  

na nákup pracovných odevov. 

 

 

Podprogram 8.5: Voľby a referendá 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 



                            oddelenie ekonomické 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 0 49 229 49 228 100,0 

 
 

 

 

Cieľ: Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka 

Ukazovateľ: Počet konaných volieb resp. referend v roku 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

0 2 2 

 

Komentár: 

V 1. polroku 2019 sa konali dve kolá volieb Prezidenta SR a voľby do Európskeho 

parlamentu. 

 

 

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 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 213 244 223 364 94 945 42,5 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                             223 364 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:         94 945 € 

                                      %: 38,8 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                        0 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:                  0 € 

                                      %: - 

 

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 

                            oddelenie ekonomické 

 
 

 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 



Rozpočet podprogramu 87 080 87 200 40 930 35,1 

 
v tom:  

 

Prvok 9.1.1 - Reprezentačné výdavky - starostka 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 300 1 300 824 63,4 

 

 
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 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 0 0 0 - 

 
Na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na ceny starostky. 

 

 

Prvok 9.1.3 - Finančné príspevky - kompetencia starostky 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 000 3 120 3 117 99,9 

 
V čerpanej sume 3 117 € je čiastka 1 800 €, ktorá bola poskytnutá na zveľadenie životného prostredia - 

na predzáhradky. 

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 1. polroka 2019 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 14 subjektov v zmysle 

Smernice spolu v sume 1 317 €. 

 

 

Cieľ: 

Podporiť  konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových a iných 

aktivít 

Ukazovateľ: Počet subjektov finančne podporených starostkou  - kompetencia starostky 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

25 25 14 



 

 

 

 

 

 

 

Komentár: 

Príjemcovia finančného príspevku:                                         poskytnutý príspevok: 

 

1. Loďka nádeje o. z., Južná Trieda 83, 040 01 Košice                              100,- € 

Na podporu víkendového pobytu pre deti so sociálne slabších rodín  

pre 8 deti z Jazera. 

 

2. I. Košický klub priateľov mariášu – športový klub Košice 

JUDr. Slávka Kováčová – prezidentka klubu, organizácia  akcie  

„ Slovenský extra mariášový turnaj“ dňa  09. 2. 2019.                                    100,- € 

 

3. Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice 

Na turnaj a na zakúpenie pohárov a medailí pre víťazov   

volejbalového turnaja dievčat o putovný pohár starostu  MČ  

dňa 26. 3. 2019.                                                              150,- €  

 
4.  Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 

Nákup cien, občerstvenia a náplastí na 17. ročník „Veľkonočného  

volejbalového turnaja“ stredných škôl dňa 16.4.2019                                      150,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár: 

Príjemcovia finančného príspevku:                                         poskytnutý príspevok: 

 

5. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 

Na pokrytie časti nákladov (zabezpečenie občerstvenia a vecných ocenení)  

pri realizácii okresného kola CO pre košické školy dňa 30. 4. 2019 s účasťou  

25 družstiev s celkovým počtom 100 detí.                                                          50,- € 

 

6. FanyGym o.z. tréningové centrum KALIMERO, Popradská 15,  

040 11 Košice  

Na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním Slov. pohára 2019  

vo fitness detí dňa 11. 5. 2019.             100,- € 

 

7. L. Kundráčová, Stálicová, 040 12 Košice 

Na pokrytie časti nákladov spojených so štartovným v rámci  

MMM ( Minimaratón) 2019.                                                                              32,- € 

 

8. KVT Košičan,, o. z.,Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice 

Na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním 66. letného zrazu  

Klubu slov. turistov a stretnutia turistických oddielov Mládeže  

v dňoch od 1. 7. do 7. 7.2019 v Košiciach.                        50,- € 

                   

9. Zväz diabetikov Slovenska – ZDS Košice – deti, o. z. 

Komenského 18, 040 01 Košice  

Na organizovanie DIA MDD a Letné potulky Košicami  pre detičky  

s diabetom.                                                                                                          75,- € 

 

10.R. Lašutová, Poludníková, 040 12 Košice 

Na športové podujatie - štafeta Od Tatier k Dunaju                                          100,- € 

 

11.O.z. „Jeseň života“, Trieda SNP 24, 040 11 Košice 

Činnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoj kultúrneho 

a spoločenského života. V združení je približne 260 členov  

z MČ Košice – Nad jazerom.                 100,- € 

 

12. Slovenská komora sestier a pôrodných asisteniek  

Príspevok na občerstvenie k snemu MDS                                                         110,- € 

 



13. Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice,  

Na prípravu workshopov k dobrovoľníctvu žien a prezentáciu  

dobrovoľníckych aktivít na Deň dobrovoľníkov a projekt 

„ Rok v tradíciách nášho ľudu“.                                                                         100,- € 

 

14. Olympijský klub Jozefa Plachého a Futbaloví internacionáli  

mesta Košice 

Na zabezpečenie futbalového turnaja (diplomy, poháre,  

medaile, lopty, občerstvenie a stravu účastníkom turnaja) XVII. ročníka 

medzinárodného žiackeho futbalového turnaja „ MEMORIÁL  

ŠTEFANA JAČIANSKÉHO“ dňa 22. 6. 2019                                                  100,- € 

 

SPOLU                                                                                                           1 317,- € 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ: Priemerná suma finančnej podpory v € 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

125 125 94 

Komentár: - 

 
Čiastka  1 800 € bola vyčerpaná na skrášľovanie verejného priestranstva pre 5 Správcovských bytových 

družstiev a 4 Spoločenstvá vlastníkov bytov. 

 

Finančné príspevky poskytnuté na predzáhradky v roku 2019: 

 

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov AMUR 456, Amurská 4, 040 12 Košice, IČO: 31984100 

    Predzáhradka:  Amurská 4, 5, 6 , 040 12 Košice                                                                          200,- € 

 

2. Spoločenstvo vlastníkov bytov  METEOR, Meteorová 3, 040 12 Košice, IČO: 42096839 

    Predzáhradka: Meteorová 3, 040 12 Košice                                                                                 200,- € 

 

3. Spoločenstvo vlastníkov bytov  ROVNÍK,  Rovníková 6, 040 12 Košice,  IČO: 35556862 

    Predzáhradka: Rovníková 6, 040 12 Košice                                                                                 200,- € 

 

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov  Dneperská 4,  040 12 Košice, IČO: 31265774 

    Predzáhradka: Dneperská 4, 040 12 Košice                                                                                  200,- € 

 

5. Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666 

    Predzáhradka: Bukovecká 10, 040 12 Košice                                                                               200,- € 

 

6. Byty -Servis, spol s. r. o.  Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 31 663 303 

    Predzáhradka: Ladožská 4, 040 12 Košice                                                                                    200,- € 

 

7. Správcovské bytové družstvo IV Košice,  Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666 

    Predzáhradka: Ladožská 14, 040 12 Košice                                                                                  200,- € 

 

8. Správcovské bytové družstvo IV Košice,  Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666 

    Predzáhradka: Poludníková č. 2, 040 12 Košice                                                                            200,- € 

 

9. Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice, IČO: 00216666 

    Predzáhradka: Baltická 14, 040 12 Košice                                                                                     200,- €. 



 

 

Prvok 9.1.4. - Plat a poistné odvody starostky 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 71 580 71 580 32 406 45,3 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo uznesením č. 151 zo dňa 16. marca 2017 

plat starostky, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený  

o 35 %. 

 

 

 

Čerpanie k 30. 6. 2019: - plat starostky:     23 686 €, t. j. 44,7 % 

                                      -  poistné odvody:   8 720 € , t. j. 47,0 %. 

   

 

Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov 

zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára po máj). Plat za mesiac jún je vyplácaný, a teda aj 

zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  sú zaúčtované 

až v mesiaci júl 2019. 

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov resp. odvodov dochádza v decembri príslušného roka. 

 
Prvok 9.1.5. - Poslanecká odmena, poistné odvody zástupcu starostky 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 11 200 11 200 4 583 40,9 

 
V zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. je určená mesačná odmena pre zástupcu starostky v ročnom objeme 

8 300 €. 

K odmene zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 2 900 €. 

 

 Čerpanie k 30. 6. 2019: - poslanecká odmena - zástupca starostky:  3 335 €, t. j. 40,2 % 

                                        -  poistné odvody: 1 248 €, t. j. 43,0 %. 

 

Čerpanie rozpočtu poslaneckej odmeny zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 

predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmeny a odvodov (od januára po máj). Odmena  

za mesiac jún je vyplácaná, a teda aj zaúčtovaná do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní  

za mesiac jún  sú zaúčtované až v mesiaci júl 2019. 

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka. 
 

 

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva 
 

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 

                            oddelenie ekonomické 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

 

% 



 k 30. 6. 2019 

Rozpočet podprogramu 73 964 73 964 29 116 39,4 

 
v tom:  

 

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

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 700 700 230 32,9 

 
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. 

Prvok 9.2.2 – Bežné dotácie v zmysle VZN  - kompetencia miestneho zastupiteľstva 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 9 000 9 000 7 700 85,6 

 
Dotácie   v  zmysle   VZN    –  kompetencia MiZ  –  finančné   prostriedky   určené   žiadateľom     

na účel a  v  súlade  s  podmienkami, ktoré ustanovuje VZN  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, 

            - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

            - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

K 30. 6. 2019 boli schválené bežné dotácie pre 24 subjektov  v objeme 9 000 €, z toho bolo vyčerpaný 

objem 7  700 €. 

 

Bežné dotácie: 

 

v € 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

schválená 

čiastka 

 čerpaná 

čiastka  

 

1. 

Základná škola Jozefa Urbana, 

Jenisejská 22,                                                          

040 12 Košice – Nad jazerom,                                             

IČO: 31 263 101 

„Olympijské hry Jenisejskej", ozvučenie, 

odmeny a občerstvenie pre zúčastnených, 

propagačné letáky, rozlišovacie dresy 
300,- € 300,- € 

 

2. 

Rodičovské združenie  

pri Materskej škole Azovská 1 

Košice    040 12 Košice – Nad 

jazerom,    IČO: 35 556 048 

„Dopravná olympiáda", odmeny  

pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný 

materiál, výzdoba 
250,- € 250,- € 

 

3. 

G mini Dance team,                                                         

Sputniková 7,                                                                    

040 12 Košice - Nad jazerom,                         

IČO: 42 323 762 

„JACKSON SHOW 2019“, prenájom 

priestorov, osvetlenia, hudba, výstavba 

pódia, občerstvenie, výzdoba sály, nákup 

kostýmov 

600,- € 600,- € 



 

4. 

Verejná knižnica Jána Bocatia,                                                                  

Hlavná 48,                                                               

040 01 Košice – Staré mesto,                                              

IČO: 31 297 838 

„Knižnica – moja brána do sveta kníh“, 

nákup knižničného fondu do pobočky č. 11 

– Nad jazerom 
200,- € 200,- € 

 

5. 

Súkromné centrum voľného 

času, Galaktická 9,                                                          

040 12 Košice -Nad jazerom,                                                

IČO: 35 561 599 

„Turnaj vo vybíjanej“ a „Turnaj  

v prehadzovanej“; občerstvenie pre deti, 

ceny pre víťazov, športové potreby  
250,- € 250,- € 

 

6. 

Loďka nádeje,                                         

Južná trieda 83,                                                             

040 01 Košice – Juh,                                         

IČO: 42 328 373 

„Klub Štvorlístok“, nakúpenie materiálu, 

odmien a občerstvenia na chod Klubu 

Štvorlístok 
500,- € 500,- € 

 

 

 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

schválená 

čiastka 

 čerpaná 

čiastka  
 

 

7. 

Základná škola                                                               

Bukovecká 17,                                                   

040 12 Košice - Nad jazerom,                                                    

IČO: 31 263 151 

 

Na akciu/projekt „Záhrada, ktorá učí“ , 

nákup fitness stroja 

 

 

300,- € 

 

300,- € 
 

 

 

8. 

Občianske združenie ANGEL 

DANCE SCHOOL,                                                           

Rovníková 5,                                                   

040 12 Košice - Nad jazerom,                                       

IČO: 50940210 

Nákup kostýmov, zabezpečenie ozvučenia, 

darčeky, sladké odmeny, výzdoba sály, 

kameraman, tlač plagátov, diplomov, nákup 

medailí, športové pomôcky 

500,- € 500,- € 

 

 

9. 

Tanečný klub „U nás ožiješ“,                                                            

Galaktická 5,                                                                 

040 12 Košice – Nad jazerom,                                    

IČO: 31 965 954 

„Roztancujme celé Jazero“, nákup 

materiálu potrebného na realizáciu 

tanečného dňa, zabezpečenie občerstvenia 

a pitného režimu, nákup cien a darčekov, 

zabezpečenie foto/video dokumentácie   

400,- € 

nie je 

uzavretá 

zmluva 

 

 

10. 

DOBRÁ ŠKOLA n.o.,                                                            

Dneperská 1,                                                             

040 12 Košice – Nad jazerom,                                        

IČO: 31 257 267 

„Keď aj deti žijú zdravo ...“, nákup 

kancelárskych potrieb, drobné športové 

potreby, potraviny, ceny, darčeky, 

fotodokumentácie, zabezpečenie 

občerstvenia a pitného režimu  

300,- € 300,- € 

 

11. 

 

Špeciálna základná škola,                                                    

Rovníková 11,                                                   

040 12 Košice – Nad jazerom,                                                    

IČO: 31 263 178 

„Počítač – môj kamarát 2019“ (8. ročník  

na tému: „10 rokov Eura na Slovensku“); 

„Rozprávkové Jazero 2019“ (24. ročník), 

vecné ceny pre účastníkov, občerstvenie 

pre zúčastnených, technické zabezpečenie 

300,- € 300,- € 

 

 

12. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

sv. Košických mučeníkov,                                        

Nám. Košických mučeníkov 1,                 

040 12 Košice – Nad jazerom,                 

IČO: 17 083 818 

 

 

„Detský letný tábor 2019“, realizácia 350,- € 350,- € 

 

 

13. 

Atletický klub Slávia Technická 

univerzita Košice,                     

Watsonova 4/a, 040 01 Košice,                                        

IČO: 42 097 631 

 

„Atletika pre deti a mládež“, nákup 

atletického a športového materiálu 
300,- € 300,- € 

 

 

14. 

 

Svetlo - Život,                                          

Námestie mučeníkov 1,                                                   

„Letný výchovno-vzdelávací pobyt  

pre rodiny s deťmi z mestskej časti  

Nad jazerom“, ubytovanie a stravu  

400,- € 400,- € 



040 12 Košice – Nad jazerom,                                              

IČO: 35 560 924 

pre sociálne slabšie rodiny a viacdetné 

rodiny, príspevok pre animátorov, nákup 

spotrebného materiálu 

 

 

15. 

Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 

Košice, IČO: 00470309; ZO SZPB 

Košice – Juh – oblastný výbor 

SZPB Košice 

 „Zájazd na Duklu pre vybraných študentov 

z MČ Jazero“ a „Volejbalový turnaj III. 

ročník“, úhrada dopravy - autobus, 

medaile, poháre, tričká 

250,- € 250,- € 

 

 

16. 

Centrum pre deti a rodiny 

Košice – Uralská,                                                         

Uralská 1,                                                             

040 12 Košice – Nad jazerom,                                                    

IČO: 00 610 801 

 

„Deň detí“, „Uralfest“, „Mikuláš“, športové 

potreby, sladkosti 500,- € 500,- € 

 

 

č.    

 

subjekt      

 

  účel    

schválená 

čiastka 

 čerpaná 

čiastka  

 

17. 

Detská organizácia FRIGO,                                                                                                                 

Jantárová 10, 040 01 Košice,                          

IČO: 35 545 054 

 

„Magické jazero“, poplatok za letné tábory 

pre deti zo sociálne slabých rodín 

 

 

300,- € 

 

 

300,- € 

 

 

18. 

Základná škola Jozefa Urbana, 

Jenisejská 22,                                                          

040 12 Košice – Nad jazerom,                                             

IČO: 31 263 101 

„Olympijské hry Jenisejskej", ozvučenie, 

odmeny a občerstvenie pre zúčastnených, 

propagačné letáky, rozlišovacie dresy 
300,- € 300,- € 

 

19. 

Rodičovské združenie  

pri Materskej škole Azovská 1 

Košice    040 12 Košice – Nad 

jazerom,    IČO: 35 556 048 

„Dopravná olympiáda", odmeny  

pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný 

materiál, výzdoba 
250,- € 250,- € 

 

 

20. 

 

Súkromné gymnázium, 

Dneperská 1,                                        

040 12 Košice – Nad jazerom,                                        

IČO: 31 262 767 

„ Poďme spolu recyklovať“, kancelárske 

potreby, technické potreby na výrobu 

nádob na odpad, farebné vrecia na odpad, 

zabezpečenie občerstvenia a pitného 

režimu, nákup cien a darčekov pre deti  

z MŠ 

300,- € 300,- € 

 

 

21. 

Školský športový klub TYDAM 

Košice,                                                                  

Užhorodská 1, 040 11 Košice,                          

IČO: 35 554 916 

Materiálne vybavenie družstva (oblečenie, 

lopty, pomôcky), vklady do súťaží  

a rozhodcovia úhrada činnosti rozhodcov, 

doprava na súťažné, turnajové a priateľské 

zápasy; úhrada uvedených nákladov 

400,- € 400,- € 

 

22. 

PIMPOLLO,                                                  

Čingovská 9,                                                       

040 12 Košice - Nad jazerom,                           

IČO: 42331641 

„Pátrač Tino spoznáva“, návrh, spracovanie 

a tlač propagačných materiálov, odmeny 

pre deti, odmeny pre animátorov  

a účinkujúcich na Pátrač Tino párty  

300,- € 300,- € 

 

 

 

23. 

Gréckokatolícka cirkev  

na Slovensku, Gréckokatolícka 

eparchia Košice, Farnosť Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne, 

Levočská 2,                                                            

040 12 Košice – Nad jazerom,                                                  

IČO: 31 994 881 

 

 

„Letný tábor pre deti“, na ubytovanie  

a stravu   500,- € 
čerpanie  

v júli 

 

 

24. 

Združenie kresťanských 

seniorov Slovenska, Klub 

kresťanských seniorov Košice - 

Priebežné čerpanie pre Klub kresťanských 

seniorov  Jazero, náhrada výdajov  

za vstupné a dopravu 

1000,- € 600,- € 



Nad jazerom, Levočská 5,                                                         

040 12 Košice - Nad jazerom,                                                  

IČO: 31 745 741 

 9 000,- € 7 700,- 

 
 

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

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 64 264 64 264 21 186 33,0 

 
 

Rozpočtované odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií MiZ v súlade so 

zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov  v sume 47 664 € a poistné odvody 

z odmien poslancov  a neposlancov - členov komisií do sociálnej a zdravotných poisťovní  v sume 16 600 €. 

 

Čerpanie k 30. 6. 2019: - odmeny poslancom a členom komisií: 15 024 €, t. j. 31,5 % 

                                      -  poistné odvody: 6 162 €, t. j. 37,1 %. 

 

Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len  

5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára po máj). Odmeny za mesiac jún sú 

vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  sú 

zaúčtované až v mesiaci júl 2019. 

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného roka. 

 

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR 

Ukazovateľ: Počet zasadnutí miestnej rady 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

4 4 2 

 

Komentár: 

V zmysle § 14 zákona 369/1990 Zb. sa miestna  rada  schádza podľa potreby, najmenej 

raz za tri mesiace. V 1. polroku 2019 sa miestna rada  zišla na 2 zasadnutiach. 

 

 

Ukazovateľ: Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

5 5 3 

 

Komentár: 

 V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo  schádza podľa potreby, 

najmenej raz za tri mesiace.  

V 1. polroku 2019 sa miestne zastupiteľstvo  zišlo na rokovaní 3 - krát. 

 
 

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu 

 

Ukazovateľ: 

Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho  

roka 

  

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 



Rok 2019: áno áno - 

 

Komentár: 

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť k 30. 6. 2019. Rozpočet na rok 2020 bude  

schvaľovaný na rokovaní miestneho zastupiteľstva v decembri 2019. 

 

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 

Ukazovateľ: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 0 

 

Komentár: 

Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2019 

priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá  na rokovanie miestnemu 

zastupiteľstvu v septembri  2019 monitorovaciu správu k 30. 6. 2019, a po skončení 

kalendárneho roka 2019 v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu správu. 

 

 

Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola 
 

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické 
 

v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 43 500 43 500 19 607 45,1 

 

 
Prvok 9.3.1 - Plat, odmena - kontrolór mestskej časti 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 31 520 31 520 13 607 45,1 

 

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

Z. z. o obecnom zriadení. 

 

Prvok 9.3.2 - Poistné odvody - kontrolór mestskej časti  

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 11 980 11 980 6 000 50,1 

 
Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a prislúchajúcich odvodov  k 30. 6. 2019 predstavuje len  

5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platov, odmien a odvodov (od januára po máj). Plat a odmena za mesiac 

jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún  

sú zaúčtované až v mesiaci júl 2019. 

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov, odmien, resp. odvodov, dochádza v decembri príslušného 

roka. 

 

 



Podprogram 9.4: Medzinárodné vzťahy 
 

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 1 500 1 500 0 _ 

 

 
V 1. polroku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky  na rozvoj spolupráce s XV. budapeštianskym 

samosprávnym obvodom. 

 

 

Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti 
 

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 3 100 3 100 1 498 48,3 

 
 

Finančné prostriedky mestskej časti čerpané na propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových aktivít 

uskutočňovaných v MČ. 

 

Podprogram 9.6: Audit 
 

Zodpovednosť: starosta MČ 

                           oddelenie ekonomické 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 1 300 11 300 1 300 11,5 

 

 
Prvok 9.6.1 – Audit hospodárenia mestskej časti 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 300 1 300 1 300 100,0 

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

 

 

 

 

 
Prvok 9.6.2 – Personálny audit 



 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 0 10 000 0 - 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ  

Ukazovateľ: Výrok audítora 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

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. 2018 a preverení súladu rozpočtového 

hospodárenia MČ zo zákonom č. 583/2004 Z. z.   

Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková. 

 

 
Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách 
 

 

Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu 

                   
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2018 

 

% 

Rozpočet podprogramu 2 800 2 800 2 494 89,1 

 
Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:  

  
Združenie miest a obcí Slovenska 

Regionálne združenie mesta Košice 

SGF mažoretky 

Združenie kontrolórov 

Cassoviainfo. 

     

 

PROGRAM 10:  INTERNÉ  SLUŽBY 
 

 

Zámer programu: 
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy. 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 188 430 187 430 78 816 42,1 

 

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



Bežné výdavky:           rozpočet:                             173 730 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:         78 218 € 

                                      %: 45,0 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                               13 700 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:              598 € 

                                      %: 4,4 

 

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby 
 

 

Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 3 000 3 000 1 008 33,6 

                   

 

Prvok 10.1.1 - Exekučné a špeciálne služby 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 2 000 2 000 408 20,4 

 
Finančné prostriedky určené najmä na súdne a exekučné poplatky. 

 

Mestská časť vedie exekúciu prostredníctvom exekútorov voči 43 dlžníkom: 

v tom: 

 

- 36 prípadov - za záchytnú stanicu - všetky pohľadávky vznikli do r. 2005 

- 5 prípadov - za nezaplatené nájomné a médiá - pohľadávky vznikli do r. 2004 

- 1 prípad - úrok z pôžičky za byt - pohľadávka vznikla do r. 2004 

- 1 prípad - z neplatenia nájomného - trhy - z roku 2016 

 

 

 

 

Mestská časť vedie tri súdne spory: 

                                

                               - z roku 2015 - súdny spor o preplatenie dovolenky exstarostky MČ, 

                               - z roku 2016 - jeden súdny spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného, 

                               - z roku 2017 - jeden súdny spor o zaplatenie pohľadávok z nájomného. 

 

  

V exekučných  aj súdnych sporoch sa koná, ale nie je možné predpokladať presnú dobu a výšku platieb súdnych 

a exekučných poplatkov podľa konania exekútorov resp. súdov. Preto je potrebné v rozpočte  

na daný rok tvoriť rezervu finančných prostriedkov. 

 

Prvok 10.1.2 - Štúdie a posudky 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 



Rozpočet podprogramu 1 000 1 000 600 - 

 
Finančné prostriedky rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení pozemkov, 

budov, hnuteľných vecí). 

 

Podprogram 10.2: Hospodárenie s majetkom MČ 
 

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické 

                            oddelenie výstavby a investičných činností 

 
  v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 169 130 168 130 71 650 42,6 

 
v tom: 

Prvok 10.2.1 - Energie a voda 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 130 200 130 200 61 986 47,6 

 
 

Položka  zahŕňa výdavky na  úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a  stočného 

v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov. Čiastka 32 209 €, t.j. 52,0 % bola refundovaná do 30. 6. 2019 

nájomcami. 

 

 

Čerpanie k 30. 6. 2019: - elektrická energia: 5 190 €, t. j.  38,4 %, z toho 2 527 € refundované nájomcami 

                                      -  teplo: 50 186 €, t. j. 49,2 %, z toho 25 996 € refundované nájomcami 

                                      - vodné, stočné: 6 108 €, t. j. 45,2 %, z toho 3 686 € refundované nájomcami 

                                      - stočné - zrážková voda: 502 €, t. j. 41,8 % 

 

 

Prvok 10.2.2 - Materiál 

 
v € 

 

 

 

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 4 900 4 900 1 401 28,6 

 
Finančné  prostriedky  použité na nákup  materiálu  potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve a v správe mestskej časti, najmä: na drobné opravy, vodomery, vodoinštalačný materiál  

na opravy rozvodov vody, farby a pod.  

 

Prvok 10.2.3 – Dopravné 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 200 200 150 75,0 

 



Finančné prostriedky použité na prepravu nadrozmerných nákladov.  

 
Prvok 10.2.4 - Údržba majetku 

 
v € 

 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 6 700 5 700 805 14,1 

 
Finančné prostriedky boli  použité predovšetkým na opravy: oprava rozbitého výkladu na vstupe  

ku knižnici - OC Čingov, oprava elektrickej brány, výmena záložného zdroja. 

 
 

Prvok 10.2.5 - Poistenie majetku 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 3 000 3 000 2 225 74,2 

 

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

vozidiel). 

 

 

 

Prvok 10.2.6 - Všeobecné služby, dohody a poistné odvody 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 10 430 10 430 4 485 43,0 

 
 

Rozpočtované finančné prostriedky použité najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, 

bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov.  

 

 

 

Cieľ: Prevádzkovať a udržiavať  obchodné centrá 

Ukazovateľ: Počet obchodných centier 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 2 

 

 

 

 

Komentár: 

Mestská časť k 30. 6. 2019 prevádzkuje dve obchodné centrá  nachádzajúce sa  

v dvoch objektoch -  vo vlastnom   - obchodné centrum Čingov a obchodné centrum 

Branisko, ktoré  je v spoluvlastníctve MČ a mesta Košice. 

V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú   prenajímané 13 

nájomcom vrátane priestorov pre dva bankomaty. V mesiaci február 2018 tu bola 

ukončená činnosť KS Iskra z dôvodu nevyhovujúceho stavu časti budovy. Niektoré 



aktivity boli presunuté do KS Jazero. 

V obchodnom centre Branisko  sa nachádza aj:   

- Kultúrne stredisko Jazero a Denné centrum, ktoré prevádzkuje mestská časť. 

V budove sú ďalej  priestory, ktoré sú  prenajímané 15 nájomcom. Všetkým  nájomcom 

mestská časť sprostredkováva dodávku energií - elektrickú energiu - spoločné priestory,  

teplo, vodu, taktiež odvoz odpadu a tieto výdavky  sú od nájomcov na základe 

zálohových platieb refundované do príjmov MČ. 

 

 
 

Ukazovateľ: Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

28 28  28 

 

Komentár: 

Priestor po nájomcovi v OC Branisko, ktorý ukončil prevádzku k 31. 8. 2017 nie je 

obsadený, nakoľko  o tento priestor nie je ani vo viacerých  ponukových konaniach 

záujem.  

 

 

 

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

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

201 200 201 200 86 245 

 

 

 

 

Komentár: 

K 30. 6. 2019 mala mestská časť  pripísaných  42,9 % rozpočtovaných ročných príjmov 

z nájomného z priestorov  v obchodných centrách.  

 

Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2019:  48 659 € 

Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2019:     31 521 € 

Príjem  z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2018: 6 065 €. 

 

Zvýšený príjem z nájomného možno očakávať v 2. polroku 2019 vplyvom zmien  

vo výške nájmov od nájomcov v OC Čingov a OC Branisko. Rozpočtovaný príjem  

k 31. 12. 2019 by mal byť dosiahnutý. 

 

 

Prvok 10.2.7 – Mobilné oplotenie 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 700 1 700 598 35,2 

 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ohradenia časti stavby obchodného centra Čingov,  

na obmedzenie prístupu chodcov na miesta, kde zasahujú konštrukcie, na ktorých je nevyhnutné vykonať počas 

rekonštrukcie objektu opatrenia na odstránenie statických porúch.  

 

 

Prvok 10.2.8 – Štúdia stavby „Rekonštrukcia Obchodného centra Čingov“ 

 

 
v € 



  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 7 000 7 000 0 - 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 227 zo dňa 6. 9. 2018 schválilo 

Rekonštrukciu OC Čingov vlastníkom - t. j.  Mestskou časťou Košice - Nad jazerom a poverilo starostku MČ 

na vykonanie nevyhnutných úkonov potrebných na začatie realizácie schváleného variantu.  

Na základe uvedeného navrhujeme zabezpečenie spracovania štúdie stavby rekonštrukcie obchodného centra 

Čingov.  

Predmetom štúdie je prvotný návrh stavby spracovaný na základe požiadaviek Mestskej časti Košice -  

Nad jazerom s ohľadom na podmienky navrhnuté referátom útvaru hlavného architekta mesta Košice, pričom 

investor má konkrétny stavebno - investičný zámer. Štúdia zároveň tvorí podklad pri obstaraní dodávateľa 

projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, ako aj realizačný projekt. Okrem technickej správy 

poskytne pohľady, charakteristické rezy, vizualizáciu objektu, koordinačnú situáciu a ekonomickú časť stavby 

daného stupňa dokumentácie. 

Termín odovzdania štúdie je dňa  31. 7. 2019.  

 

 

Prvok 10.2.9 – Rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie v OC Branisko 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 5 000 5 000 0 - 

 
Vzhľadom na opakované poruchy na svetelných obvodoch elektroinštalácie v priestoroch predajne Domáce 

potreby v OC Branisko, je nevyhnutné pristúpiť k výmene predmetných obvodov a ovládania od príslušnej 

rozvodnej skrine. Tieto práce finančne prevyšujú bežnú údržbu, ktorú v zmysle zmluvného vzťahu 

zabezpečujú nájomcovia obchodného centra. Zároveň v minulosti pred rekonštrukciou strechy bola časť 

stropných dosiek premočená a vyžaduje výmenu. Zastarané neónové svietidlá budú pri výmene obvodov 

vymenené za nové a vsadené do nových stropných kazetových panelov. 

Rekonštrukčné práce budú prebiehať v mesiaci september 2019.      

 

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ 
 

Zodpovednosť:  oddelenie vnútornej správy 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 13 500 13 500 5 009 37,1 

 
Čerpanie k 30. 6. 2019:     

                    

• výpočtová technika - hardware - v sume 638 €  

• software a licencie  - v sume 953 €  

• údržba výpočtovej techniky - v sume 0 €   

• údržba softvéru - v sume 0 €  

• podpora IS Korwin, MRP, ASPI a ost.  v sume 3 418 € -  updaty, upgrady, mesačné konzultácie  

 

Cieľ: Obnoviť a HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ 

Ukazovateľ: Počet nových PC 



 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

2 2 0 

Komentár: V 1. polroku 2019 neboli kúpené žiadne počítače. 

 

 

Ukazovateľ: Počet nových softvérov 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

45 45  38 

 

Komentár: 

Nákup softvérov k 30. 6. 2019 : - antivírové programy: 35 - predĺženie licencie o 1 rok 

                                                    - ASPI: 1 - predĺženie licencie 

                                                    - MRP:1 - predĺženie licencie 

                                                    - mandátny certifikát update na 3 roky: 1             

 

Ukazovateľ: Počet zariadení na ochranu dát 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

10 10  0 

 

Komentár: 

Nákup nových záložných zdrojov a SSD z dôvodu  ochrany dát a zachovania funkčnosti 

v prípade kolísania napätia a výpadkoch elektriny do 30. 6. 2019 nebol realizovaný. 

 

 

Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov 

 

 
Zodpovednosť:  oddelenie kancelárie starostu 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 700 1 700 715 42,0 

 

 

Cieľ: Zvyšovať odbornú úroveň  pracovníkov miestneho úradu 

Ukazovateľ: Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach 

 

Rok 2019: 

 

schválená hodnota 

 

hodnota po zmenách 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

16 16 9 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár: 

Výdavky sú určené za účasť zamestnancov na odborných školeniach s cieľom 

zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov miestneho úradu,  zdokonaľovania  

a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na efektívnejšie riešenie 

problémov a orientovania sa v prijímaných zákonoch.  

Taktiež tu patria výdavky na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb. 

 

V priebehu 1. polroka 2019  sa 9 zamestnancov  MČ zúčastnilo na celkom  

10 druhoch  odborných školení : 

 

- Povinnosti mzdovej účtovníčky 

- Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  



  práce vo verejnom záujme 

- Individuálna trestnoprávna zodpovednosť jednotlivých poslancov v samospráve 

- Správa registratúry pre obce 

- Elektronizácia verejného obstarávania v systéme EKS 

- Nový zákon o hazardných hrách 

- Mzdová účtovníčka v II. polroku 2019 

- Mzdy a personalistika 

- Osvedčovanie listín a podpisov 

- Inšpiratívny marketing nalačno 

 

 

 

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť 
 

 

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické 

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 1 100 1 100 435 39,5 

 

 

Čerpanie k 30. 6. 2019: 

 
• poplatky a odvody banke v sume 435 €, t. j. 39,5 % ročného rozpočtu - za správu a vedenie účtov 

(VÚB, SLSP) 
 

 

 

PROGRAM  11: PODPORNÁ  ČINNOSŤ   

 

 

Zámer programu: 

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

 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet programu 661 190 661 070 271 762 41,1 

 

 

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

Bežné výdavky:           rozpočet:                          661 070 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:    271 762 € 

                                      %: 41,1 

 

Kapitálové výdavky:   rozpočet:                                     0 €  

                                      čerpanie k 30. 6. 2019:               0 € 

                                      %: - 

 



Podprogram 11.1: Správa miestneho úradu 
 

Zodpovednosť:  oddelenie ekonomické 

                             oddelenie kancelárie starostu 

                             oddelenie výstavby a investičných činností 

 

                             
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet podprogramu 661 190 661 070 271 762 41,1 

 
 

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 393 600 393 600 158 304 40,2 

 
 

Finančné prostriedky použité  na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska. 

Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov miezd 

(od januára po máj). Mzdy za mesiac jún sú vyplácané, a teda aj zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.  

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných miezd dochádza v decembri príslušného roka. 

 

 

 
Prvok 11.1.2 - Poistné odvody  pracovníkov 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 162 000 162 000 66 063 40,8 

 

 
Poistné  odvody – pracovníci   –   skutočnosť k 30. 6. 2019 v  sume   66 063  € -   finančné   prostriedky   

použité na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej poisťovne. 

 

Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2019 predstavuje len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov 

odvodov (od januára po máj). Poistné odvody  za mesiac jún sú  zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl.  

K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných poistných odvodov dochádza v decembri príslušného roka. 

 
 

Prvok 11.1.3 - Cestovné náhrady 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 700 700 0 - 

 

 
Cestovné náhrady -   rozpočtované výdavky v sume  500  €  výdavky  na  úhrady  tuzemských  pracovných  

                                  ciest,  



                       -   rozpočtované výdavky  v sume   200 €  výdavky na úhradu zahraničných pracovných  

                           ciest. 

V priebehu 1. polroka 2019 neboli uskutočnené žiadne  pracovné cesty. 

 

 
Prvok 11.1.4 - Energie, voda a komunikácie 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 29 960 29 960 13 491 45,0 

 

 
Finančné prostriedky použité na 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 30. 6. 2019: - elektrická energia:  2 779 €, t. j. 37,1 % -  z toho čiastka 991 € je refundovaná  

                                         nájomcami  

                                       - teplo: 5 455 €, t. j. 49,6 % - z toho čiastka 990 € je refundovaná nájomcami 

                                       - vodné, stočné: 1 278 €, t. j. 36,5 % - z toho čiastka 228 € je refundovaná  

                                         nájomcami 

                                       - poštové a telekomunikačné služby:  3 908 €, t. j. 50,4 % 

                                       - internet:  71 €, t. j. 35,5 % 

 

 

 

Prvok 11.1.5 – Materiál 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 9 550 9 550 4 634 48,5 

 

 
Čerpanie k 30. 6. 2019: - interiérové vybavenie:  0 €  

                                      - telekomunikačná technika:  0 €  

                                      - prevádzkové stroje a prístroje: 359 €, t. j. 89,8 % 

                                      - všeobecný materiál: 3 984 €, t. j. 49,2 % - nákup kancelárskych potrieb a papiera, 

                                        tonerov, čistiacich potrieb a pod. 

                                      - odborné publikácie: 71 €, t. j. 14,2 % - nákup tlače, odborných časopisov a kníh                            

                                      - pracovné odevy a pomôcky: 220 €, t. j. 55,0 % 

                                         

 

Prvok 11.1.6 - Dopravné 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 7 460 7 460 4 263 57,1 

 
K 30. 6. 2019 - výdavky na prevádzku 3   motorových vozidiel vrátane komunálneho vozidla -  

- na  nákup  pohonných  hmôt,  olejov, servis, údržbu, diaľničnú známku, prepravné  a prenájom, havarijné  

a povinné zmluvné poistenie. 

 



Prvok 11.1.7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov 

  
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 2 400 2 400 1 700 70,8 

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

/najmä kopírovacích strojov/. 

 

 

Prvok 11.1.8 – Služby 

 
v € 

  

schválený rozpočet 

 

rozpočet po zmenách 

 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

Rozpočet prvku 55 520 55 400 23 307 42,1 

 
 

Výdavky za  všeobecné služby,  prevádzku výťahu, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov,    

stravovanie   zamestnancov  ( čiastka  4 940 € bola refundovaná  pracovníkmi),   prídel  do sociálneho fondu, 

kolky,  dohody  o vykonaní práce (  najmä propagácia MČ a archív).  

 

 

Výdavkové  finančné operácie:        

   
 

v € 

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 

  

schválený 

rozpočet 

 

rozpočet po 

zmenách 

 

skutočnosť 

k 30. 6. 2019 

 

% 

     

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 0 0 0 - 

 
Mestská   časť Košice - Nad jazerom v priebehu 1. polroka 2019 nesplácala žiadne úvery. 

 

 

 

Uznesenie č.19/2019: 

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

– Nad jazerom  doporučuje starostke mestskej časti predložiť materiál na prerokovanie 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

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


 

K bodu 3: 

Rôzne 

P. Sivák opätovne požiadal doplniť informačnú tabuľu ihriska na Gagarinovom námestí o čas 

prevádzky pričom navrhuje do 19.00 hodiny. Zároveň požiadal o informácie k deratizácií nakoľko 

eviduje zvýšený počet hlodavcov. 

Tajomník komisie informoval o rokovaniach na meste Košice, ktoré plánuje zmeny v zimnej údržbe. 

P. Javorský: Opakovane požiadal, aby správca komunikácie vyznačil priechody pre chodcov na 

Sputnikovej ulici. 

P. Skonc: Urguje a upozorňuje na nečinnosť správcu komunikácie vo veci opravy dažďových 

poklopov na Rovníkovej ulici.  

 

 

K bodu 4:  

Záver 

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

 

 

V Košiciach dňa 04. 09. 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 


