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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 2020
so stavom ku dňu 30. 6. 2020.
Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30. 6. 2020 pozostáva
z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov
programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadefinovaných v programovom rozpočte na rok
2020. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020 v členení
na bežné, kapitálové a finančné operácie.
Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2020 je základným nástrojom
finančného hospodárenia mestskej časti.
Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27. 2. 2020
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 75. Schválený rozpočet nebol počas 1. polroka 2020
upravovaný žiadnou zmenou schválenou miestnym zastupiteľstvom.
Zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 75 zo dňa 27. 2. 2020
realizované rozpočtovými opatreniami starostky MČ:
- rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 - schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 3. 2020,
- rozpočtové opatrenia č. 3 - 6 - schválené starostkou mestskej časti dňa 10. 6. 2020.
Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 1 - 2 schválených starostkou mestskej časti
miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 86 zo dňa 21. 5. 2020.
Informácia o rozpočtových opatreniach č. 3 - 6 je predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva
dňa 20. 8. 2020.
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 2020 sú rozčlenené
do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.
Na plnenie schválených aktivít mestskej časti podľa jednotlivých programov a jej
hospodárenie v 1. polroku 2020 malo zásadný vplyv vyhlásenie mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 111 z 11. 3. 2020 v súvislosti s pandémiou COVID - 19.
Na vývoj hospodárenia Mestskej časti Košice - Nad jazerom od mesiaca marec 2020 mali zásadný
dopad opatrenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením pandémie.
Uvedené opatrenia mali v oblasti hospodárenia mestskej časti vplyv na vývoj a zníženie podielu
na výnosoch z dane z príjmov fyzických osôb a iných transferov od mesta Košice, príjmov
z činnosti Kultúrneho strediska Jazero, príjmov z grantov od štátu. Mestská časť prijímala
priebežné úsporné opatrenia v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov a na dennej báze sledovala
dopady prijatých vládnych opatrení na oblasť ekonomiky mestskej časti. Podľa vývoja
epidemiologickej a ekonomickej situácie v štáte a taktiež v meste Košice, mestská časť predloží
na rokovanie miestneho zastupiteľstva 1. zmenu rozpočtu s cieľom nielen zachovať finančnú
stabilitu mestskej časti, ale tiež s cieľom zabezpečiť realizáciu naplánovaných investičných aktivít
v 2. polroku 2020.
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Programová štruktúra platná v roku 2020:
Program 1:
Podprogram 1.1:
Podprogram 1.2:
Podprogram 1.3:
Podprogram 1.4:
Podprogram 1.5:
Podprogram 1.6:
Podprogram 1.7:

Prostredie pre život
Životné prostredie
Ihriská
Bezpečnosť - kamerový systém
Fontány
Voľné výbehy pre psov
Trhoviská
Free wifi park

Program 2:
Podprogram 2.1:
Podprogram 2.2:
Podprogram 2.3:

Komunikácie a parkoviská
Údržba komunikácií a chodníkov
Parkoviská
Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti

Program 3:
Podprogram 3.1:
Podprogram 3.2:

Verejné osvetlenie
Údržba verejného osvetlenia
Investície do verejného osvetlenia

Program 4:
Podprogram 4.1:
Podprogram 4.2:

Odpadové hospodárstvo
Odvoz odpadu
Kontajneroviská

Program 5:
Podprogram 5.1:
Podprogram 5.2:
Podprogram 5.3:

Kultúrne a športové služby
Prevádzka kultúrneho strediska Jazero
Kultúrne a spoločenské podujatia
Prímestský letný tábor

Program 6:
Podprogram 6.1:
Podprogram 6.2:

Rekreačná lokalita Jazero
Údržba rekreačnej lokality Jazero
Investície v RL Jazero

Program 7:
Podprogram 7.1:
Podprogram 7.2:
Podprogram 7.3:
Podprogram 7.4:

Sociálne služby
Denné centrum
Stravovanie pre seniorov
Sociálna pomoc
Uvítanie novonarodených detí do života

Program 8:
Podprogram 8.1:
Podprogram 8.2:
Podprogram 8.3:
Podprogram 8.4:
Podprogram 8.5:

Služby občanom
Noviny Jazerčan
Vianočná zbierka
Aktivačná činnosť
Verejnoprospešná činnosť
Voľby a referendá

Program 9:
Podprogram 9.1:
Podprogram 9.2:
Podprogram 9.3:
Podprogram 9.4:
Podprogram 9.5:

Plánovanie, manažment a kontrola
Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Činnosť miestneho zastupiteľstva
Vnútorná kontrola
Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko
Marketing mestskej časti
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Podprogram 9.6:
Podprogram 9.7:

Audit
Členstvo v iných organizáciách

Program 10:
Podprogram 10.1:
Podprogram 10.2:
Podprogram 10.3:
Podprogram 10.4:
Podprogram 10.5:
Podprogram 10.6:

Interné služby
Právne a exekučné služby
Hospodárenie s majetkom MČ
Informačný systém MČ
Vzdelávanie zamestnancov
Duálne vzdelávanie
Ostatná podporná činnosť

Program 11:
Podprogram 11.1:

Podporná činnosť
Správa mestskej časti

Mestská časť Košice - Nad jazerom hospodárila v 1. polroku 2020 s prebytkom z bežného
rozpočtu vo výške +190 228 € pri rozpočtovanom ročnom prebytku v sume +21 610 €.
V oblasti kapitálového rozpočtu neboli uskutočnené žiadne operácie.
Z rozpočtu príjmov a výdavkov dosiahla mestská časť za 1. polrok 2020 prebytok vo výške
+190 228 €.
v€

Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020
REKAPITULÁCIA
schválený
rozpočet 2020

rozpočet
po
rozpočtových
opatreniach
k 30.6.2020

Bežné príjmy

1 564 402

1 631 044

764 519

46,9

Bežné výdavky
Prebytok + hospodárenia z bežného rozpočtu

1 542 792

1 609 434

574 291

35,7

21 610

21 610

190 228

0,0

Kapitálové príjmy

103 300

103 300

0

0,0

Kapitálové výdavky
Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu

153 800

153 800

0

0,0

-50 500

-50 500

0

0,0

Príjmy celkom

1 667 702

1 734 344

764 519

44,1

Výdavky celkom
Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu príjmov
a výdavkov
FINANČNÉ OPERÁCIE

1 696 592

1 763 234

574 291

32,6

-28 890

-28 890

190 228

0,0

39 124

39 124

0

0,0

skutočnosť
k 30.6.2020

%

BEŽNÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Saldo finančných operácií

0

0

0

0,0

39 124

39 124

0

0,0

ROZPOČET celkom /prebytok +, schodok -/

10 234

10 234

190 228

0,0
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Bežné príjmy:
Mestská časť dosiahla k 30. 6. 2020 bežné príjmy vo výške 764 519 €, čo predstavuje 46,9 %
ročného rozpočtu. Vývoj v oblasti bežných príjmov k 30. 6. 2020 bol od mesiaca marec 2020
ovplyvnený ekonomickými dopadmi koronakrízy.
Daňové príjmy - podielové dane boli dosiahnuté na úrovni 47,4 % ročného rozpočtu. Mesto Košice
znížilo mesačné splátky podielových daní pre mestskú časť. K 30. 6. 2020 deficit činí 21 938 €, čo
predstavuje 5,17 % polročného objemu predpokladaných podielových daní.
Mesto Košice k 30. 6. 2020 poskytlo mestskej časti výnos na dani za psa v objeme 11 376 €.
Nedaňové príjmy dosiahli k 30. 6. 2020 sumu 252 918 €, čo predstavuje 40,7 % ročného
rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. príjem za nájmy pozemkov, budov, priestorov,
trhových stolov a objektov dosiahli čiastku 111 848 €, čo činí 43,2 % ročného rozpočtu.
Neplnenie polročného rozpočtu je spôsobené výpadkom nájmov počas mimoriadnej situácie v štáte,
kedy boli zatvorené maloobchodné prevádzky a trhoviská.
Celkový dlh na nájomnom, ktorý vznikol počas koronakrízy v sume 11 151 €, bude v zmysle dohôd
s nájomcami v roku 2020 splatený vo výške 6 225 € a v roku 2021 zvyšok dlhu vo výške 4 926 €.
Taktiež od polovice marca 2020 je zatvorené Kultúrne stredisko Jazero, a plnenie príjmov z činnosti
resp. z nájmov je na úrovni 16,3 % resp. 35,9 %.
Bežné granty a transfery dosiahli k 30. 6. 2020 objem 97 589 €, čo predstavuje 59,4 %
ročného rozpočtu.
Bežné výdavky:
Mestská časť čerpala k 30. 6. 2020 bežné výdavky vo výške 574 291 €, čo predstavuje 35,7 %
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. 2020 výrazne pod úrovňou 50,0 % ročného rozpočtu je
v programe 2 - Komunikácie a parkoviská, programe 3 - Verejné osvetlenie, 4 - Odpadové
hospodárstvo, 5 - Kultúrne služby a v programe 6 - Rekreačná lokalita Jazero a je spôsobené
stavom počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID - 19.
Čerpanie výdavkov sa posúva do 2. polroka 2020 resp. dochádza v zmysle navrhovanej 1. zmeny
rozpočtu k zníženiu rozpočtu a šetreniu finančných prostriedkov.
V programoch 9 a 11 sú nižšie priebežné výdavky k 30. 6. 2020 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 2020 mestská časť neprijala žiadne kapitálové príjmy, t. j. plnenie je 0,0 %.
V tomto období bolo pozastavené poskytovanie kapitálových transferov od mesta Košice.
Pôvodne schválený objem transferov vo výške 90 000 € bol znížený na 22 500 € bez rozhodnutia
mestského zastupiteľstva. Požiadavka MČ je, aby boli vyplatené transfery aspoň do výšky
62 500 €.
Taktiež nebola v 1. polroku 2020 vypísaná výzva Ministerstvom vnútra SR na kamerové systémy.
Kapitálové výdavky:
V 1. polroku 2020 neboli čerpané finančné prostriedky na žiadne kapitálové výdavky, a ani sa
nečerpali žiadne zdroje z mimorozpočtových peňažných fondov.
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Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 30. 6. 2020:
1. Čistota a poriadok - denný monitoring a čistenie sídliska a RL Jazero
- používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu - uskutočnených
53 výkonov - odvozov odpadu
- dezinfekcia detských ihrísk
2. Nákup mobiliáru - nákup 27 nových parkových košov
- nákup 32 nových lavičiek
3. Rozšírenie kamerového systému na sídlisku vrátane priestorov Trhoviska Ždiar
V 1. polroku 2020 nebolo realizované. Predpokladáme, že aktivita kamerového systému
Trhovisko Ždiar by malo byť 1. zmenou rozpočtu v roku 2020 zrušené s predpokladom
presunutia do ďalšieho roka až po realizácii obnovy Trhoviska Ždiar v roku 2020.
4. Revitalizácia detských ihrísk na uliciach Raketová a Jenisejská, vybudovanie podkladovej
plochy na budúcom ihrisku Sputniková bude realizovaná podľa finančných zdrojov z mesta
Košice resp, po schválení navrhovaných úprav 1. zmeny rozpočtu MČ v 2. polroku 2020.
Spoločnosť LIDL v roku 2021 obstará pre mestskú časť ihrisko Žihadielko na ulici Sputniková
na základe víťazstva mestskej časti v súťaži Žihadielko v roku 2020.
5. Voľný výbeh pre psov na ulici Amurská - Termín ukončenia realizácie diela v zmysle zmluvy
so Správou Mestskej zelene v Košiciach je 31. 8. 2020.
6. Obnova trhoviska Ždiar - podľa finančných zdrojov z mesta Košice aktivita bude realizovaná
v 2. polroku 2020.
7. Realizácia projektu Zmena dopravného značenia v mestskej časti - dodanie diela bude
realizované v 2. polroku.
8. Príprava projektovej dokumentácie na riešenie statickej dopravy na Ladožskej
a Jenisejskej ulici - Projektová dokumentácia parkoviska Ladožská - Jenisejská nebola
v 1. polroku realizovaná. V mesiaci jún 2020 z dôvodu koronakrízy bolo časovo posunuté
spoločné rokovanie komisie výstavby, verejného poriadku a ŽP mestskej časti a referátu ÚHA
mesta Košice. Na tomto rokovaní boli predstavené pravidlá navrhovania parkovacích stojísk.
9. Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku Do termínu 30. 6. 2020 bolo ukončené územné konanie vydaným právoplatným územným
rozhodnutím. V súčasnosti prebieha stavebné konanie a následne bude vypísaná súťaž
na dodávateľa stavby. Stavbu zrealizujeme do konca novembra 2020.
10. Príprava projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie chodníka Rovníková
a trhoviska Ždiar - V súčasnosti prebiehajú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
k trasovaniu a bola zadaná úloha projektantovi na odovzdanie diela do októbra 2020.
11. Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero K 30. 6. 2020 z dôvodu ekonomických dopadov koronakrízy zámer nebol riešený.
12. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení problému siníc
v jazere súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie.
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13. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti
a meste Košice pre 19 subjektov spolu v sume 10 000 €.
14. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov - do začiatku vyhlásenia mimoriadnej situácie
organizovanie troch spoločensko - kultúrnych podujatí: Novoročná kapustnica, Fašiangy
pre seniorov, Športový deň seniorov, organizovanie voľnočasových aktivít, mažoretky, spevokol
Jazerčan.

Ďalšie aktivity boli ovplyvnené situáciou spojenou s COVID - 19.
15. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov pre mesačne
priemerne 138 stravníkov.
16. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi spolu
pre 37 prijímateľov.
17. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu 149 uchádzačov.
18. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti k 30. 6. 2020:
•
Cvičenia a tance:
Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, D. S. Studio, Shorinji kempo, Tai-chi,
Taekwondo, Power pilates, Jumping
•
Podujatia:
Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami a občianskymi združeniami.
V spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu bol organizovaný Memoriál
Gálovcov.
Od polovice marca 2020 je činnosť v dôsledku koronakrízy v Kultúrnom stredisku Jazero
pozastavená.
19. Elektronizácia mestskej časti - v 1. polroku 2020 boli kúpené len antivírové programy predĺženie licencií.
20. Analýza stavu a návrh riešení parkovacích miest v mestskej časti - Mestská časť
v 1. polroku 2020 neukončila spracovanie analýzy statickej dopravy z dôvodu, že až v mesiaci
jún 2020 z dôvodu koronakrízy bolo spoločné rokovanie komisie výstavby, verejného poriadku
a ŽP a referátu ÚHA mesta Košice. Na tomto rokovaní boli predstavené pravidlá navrhovania
parkovacích stojísk, ktoré budú ešte v 2. polroku 2020 zapracované do analýzy.
21. Duálne vzdelávanie - počas vyhlásenia mimoriadnej situácie bol proces duálneho vzdelávania
prerušený. Od septembra 2020, ak sa školy otvoria, budú pokračovať terajší študenti duálneho
vzdelávania ako študenti 2. ročníka a zároveň budú prijatí noví dvaja študenti duálneho
vzdelávania do 1. ročníka.
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A/ PROGRAMOVÉ PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
k 30. 6. 2020
1. P R Í J M O V Á Č A S Ť
v€

PRÍJMY
2020

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

Bežné príjmy:

rozpočet:
plnenie k 30.6.:
%: 46,9

schválený
rozpočet 2020

rozpočet
po
rozpočtových
opatreniach
k 30.6.2020

1 564 402

1 631 044

764 519

46,9

103 300

103 300

0

0,0

39 124

39 124

0

0,0

1 706 826

1 773 468

764 519

43,1

skutočnosť
k 30.6.2020

%

1 631 044 €
764 519 €

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Plnenie
bežných príjmov k 30. 6. 2020 oproti rozpočtu je na úrovni 46,9 %.
Daňové príjmy: rozpočet:
860 524 €
plnenie k 30.6.: 414 012 €
%: 48,1
Podiel na výnose dane z príjmov: rozpočet:
849 148 €
plnenie k 30.6.: 402 636 €
%: 47,4
Podiel na dani za psa: rozpočet:
11 376 €
plnenie k 30.6.: 11 376 €
%: 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 2020 objem
podielových daní pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom by mal predstavovať čiastku 849 148 €.
Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere
ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje
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polovicu rozpočtu bežných príjmov na rok 2020. K 30. 6. 2020 mesto Košice odoslalo mestskej
časti podielové dane vo výške 47,4 % z ročného objemu. Krátilo čiastku v objeme 21 938 €, čo činí
5,17 % polročného rozpočtovaného objeme podielových daní.
- Podiel na dani za psa - výnos uvedenej dane je pre mestské časti rozdeľovaný pri schvaľovaní
rozpočtu mesta na rok 2020 a zodpovedá 50 % skutočného príjmu dane za psa za mestskú časť
za rok 2018. Výnos dane v sume 11 376 € bude v roku 2020 použitý na venčovisko Amurská
a na nákup lavičiek resp. košov. Mestom Košice bol zaslaný celý rozpočtovaný objem.
Nedaňové príjmy: rozpočet:
621 450 €
plnenie k 30.6.: 252 918 €
%: 40,7
v tom:
Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet:
258 760 €
plnenie k 30.6.: 111 848 €
%: 43,2
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 .
V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou
Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie
ochorenia COVID - 19 vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom WHO v súlade
s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. 3. 2020 sa s účinnosťou od 16. 3. 2020
uzavreli všetky maloobchodné prevádzky okrem: potravín, predajne mäsa, zeleniny, lekární
a zdravotníckych potrieb, drogérie.
V OC Branisko a OC Čingov boli do 29. 3. 2020 zatvorené 3 prevádzky, do 21. 4. 2020 bolo
zatvorených 8 prevádzok, do 5. 5. 2020 boli zatvorené 4 prevádzky a do 19. 5. 2020 bola zatvorená
1 prevádzka.
V máji 2020 sa konalo pracovné rokovanie so 6 nájomcami ohľadom uznania dlhu a dohody
o zaplatení pohľadávky. Dohodlo sa, že celkový dlh, ktorý bol v sume 11 151 €, v roku 2020 bude
splatený vo výške 6 225 € a v roku 2021 zvyšok dlhu vo výške 4 926 €.
Zákonom č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť dňa
17. 6. 2020, je možnosť poskytnutia dotácie na úhradu nájomného zo strany štátu za obdobie
sťaženého užívania vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom, najviac však do výšky 50 %.
Od polovice marca 2020 je Kultúrne stredisko Jazero zatvorené, nekonajú sa žiadne kultúrno spoločenské a športové aktivity organizované mestskou časťou a ani sa neprenajímajú žiadne
priestory v KS.
Od 16. 3. 2020 do 24. 4. 2020 boli uzatvorené všetky trhoviská MČ. Z dôvodu pandémie
COVID - 19 vznikol pokles tržieb pri výbere poplatkov za trhové stoly na trhoviskách
a z príležitostného trhu. Dňa 17. 5. 2020 mala mestská časť naplánované kultúrno - spoločenské
podujatie "Deň Jazerčanov", v rámci ktorého sa mal konať aj príležitostný trh. Podujatie bolo
zrušené.
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Administratívne poplatky: rozpočet:
plnenie k 30. 6.:
%: 52,1

15 000 €
7 820 €

Uvedený príjem pozostáva z administratívnych poplatkov za úkony osvedčovania odpisov,
fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte, poplatky za rybárske lístky,
za známky pre psov a pod.
Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet:
plnenie k 30.6.
%: -

0€
0€

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:
122 440 €
plnenie k 30.6.: 46 498 €
%: 38,0
v tom:
Príjmy za prímestské letné tábory: rozpočet:
plnenie k 30.6.:
%: -

2 655 €
0€

Mestská časť Košice - Nad jazerom z dôvodu epidemiologických dopadov koronakrízy nebude
v roku 2020 organizovať letný tábor.
Príjmy z rekreačnej lokality Jazero: rozpočet:
plnenie k 30.6.:
%: 38,0

100 €
52 €

Tržby sú realizované len z rezervácií ihrísk, vstupné ani iné služby neboli v 1. polroku 2020
spoplatnené.
Príjmy z činnosti Kultúrneho strediska Jazero : rozpočet
5 900 €
plnenie k 30.6.: 961 €
%: 16,3
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.
Od polovice marca 2020 je KS Jazero zatvorené, nekonajú sa žiadne kultúrno - spoločenské
a športové aktivity organizované mestskou časťou .
Príjmy za stravné lístky: rozpočet:
113 785 €
plnenie k 30.6.: 45 485 €
%: 40,0
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v tom:
•
•
•

príjem za stravné lístky od zamestnancov: 4 491 € €
prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov: 1 390 €
príjem za stravné lístky od dôchodcov: 39 604 €

Ostatné príjmy: rozpočet:
225 250 €
plnenie k 30.6.: 86 752 €
%: 38,5
v tom:
Z výťažkov z hazardných hier: rozpočet:
124 000 €
plnenie k 30.6.: 36 073 €
%: 29,1
Príjmy pre mestskú časť v zmysle zákona o hazardných hrách, najmä za technické zariadenia videohry. Do 30. 6. 2020 je v zmysle zákona splatná jedna tretina ročných poplatkov.
Hazardné hry sa prevádzkujú v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.
V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo
OLP/2576/2020 zo dňa 12. 3. 2020 bolo zakázané prevádzkovanie prevádzok zábavného
charakteru, pod ktoré sa zaraďujú aj prevádzky s hazardnými hrami. Prevádzky boli uzatvorené
do 19. 5. 2020.
Pri stávkových hrách klesla výška príjmov v mesiacoch máj až jún 2020. Pri technických
zariadeniach (videohrách) nastal mierny pokles príjmov vplyvom mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky (1 prevádzkovateľ zo 7 neuhradil plnú sumu odvodu).
V zmysle platného zákona o HH sú prevádzkovatelia povinní uhradiť odvod obci za každý deň
povolenia technického zariadenia v priebehu kalendárneho roka k 30. 4. a k 31.12. Uvedená právna
úprava, týkajúca sa odvodov z prevádzkovania hazardných hier je platná a nebola zmenená žiadnym
právnym predpisom, ktorý by súvisel s COVID - 19, preto napriek uzatvoreniu prevádzok,
prevádzkovatelia boli povinní odvod platiť.
Príjmy z dobropisov za médiá: rozpočet:
1 000 €
plnenie k 30.6.: 3 688 €
%: 368,8
Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov: rozpočet:
13 500 €
plnenie k 30.6.: 4 266 €
%: 31,6
Položka predstavuje príjem, ktorým refunduje mesto Košice časť výdavkov mestskej časti
vynaložených na stravné lístky pre dôchodcov.
Príjem z refundácie za stravovanie dôchodcov - KORONA: rozpočet: 1 200 €
plnenie k 30.6.:
178 €
%: 14,8
V rámci COVID - 19 opatrení mesta Košice - bolo v mesiaci marec až jún 2020 seniorom
s dôchodkom nižším ako 450 € (hranica pre účelový príspevok mesta na stravovanie seniorov
v tomto období zvýšená z 415 na 450 €) umožnené stravovať sa formou donášky jedla. Príspevok
pre dôchodcu bol 1 € na obed + 1 € na donášku a realizuje sa formou transferu od mesta Košice
pre mestskú časť, ktorá výdavok podľa účtovného dokladu skontroluje a danému dôchodcovi
preplatí.
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Príjem z refundácií médií od nájomcov: rozpočet
plnenie k 30.6.:
%: 49,9

85 050 €
42 426 €

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:
plnenie k 30.6.:
%: 8,6

500 €
43 €

Položka predstavuje rôzne iné príjmy, ktoré sa vyskytnú počas roka.
Granty a transfery: rozpočet:
149 070 €
plnenie k 30.6.: 97 589 €
%: 65,5
Granty: rozpočet:
1 000 €
plnenie k 30.6.:
0€
%: V 1. polroku 2020 mestská časť neprijala žiadne dary a predpokladáme, že nebude organizovaná
ani dobrovoľná zbierka v decembri 2020. Jazerské Vianoce sa z dôvodu koronakrízy v roku 2020
pravdepodobne neuskutočnia.
Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet:
148 070 €
plnenie k 30.6.:
97 589 €
%: 65,9
v tom:
- zo štátneho rozpočtu - transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na preplatenie 80 % ceny práce 7 verejnoprospešných
pracovníkov v roku 2020 - spolu 22 000 €
- transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR - čiastka 8 148 €
od Okresného úradu Košice
- transfer na preplatenie výdavkov na voľby do Národnej rady SR
v sume 26 829 €
- transfer na preplatenie výdavkov sčítania domov a bytov 2021
v sume 38 612 €
- transfer na duálne vzdelávanie v sume 2 000 €
Kapitálové príjmy:

rozpočet:
103 000 €
plnenie k 30.6.:
0€
%: -

V priebehu 1. polroka 2020 mestská časť neprijala žiadne kapitálové príjmy.
Transfery od mesta Košice v zmysle schváleného rozpočtu a 1. zmeny rozpočtu očakávame
v 2. polroku 2020.
Príjmové finančné operácie:

rozpočet:
plnenie k 30.6.:
%: 12

39 124 €
0€

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

V 1. polroku 2020 neboli uskutočnené žiadne prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov
mestskej časti.
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2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
Výdavková časť programového rozpočtu je spracovaná programovo, t. j. je rozdelená do 11
programov, ktoré sú ďalej rozpracované do podprogramov a jednotlivých prvkov resp. projektov.
Do tejto programovej štruktúry sú alokované výdavky v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi
a ukazovateľmi.
v€

VÝDAVKY
2020

Bežné výdavky

schválený
rozpočet 2020

rozpočet
po
rozpočtových
opatreniach
k 30.6.2020

1 542 792

1 609 434

574 291

35,7

153 800

153 800

0

0,0

0

0

0

0,0

1 696 592

1 763 234

574 291

32,6

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

skutočnosť
k 30.6.2020

%

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

129 600

131 250

11 757

9,0

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

rozpočet:
29 250 €
čerpanie k 30. 6. 2020: 11 757 €
%: 68,1

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

102 000 €
0€

V programe č. 1 boli čerpané len bežné výdavky, a to najmä na nákupy a opravy lavičiek a košov
a výdavky určené na bežnú prevádzku fontán, kamerových systémov, wifi v lesoparku a na kosenie.
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V dôsledku mimoriadnej situácie v štáte, dopadov koronakrízy na vývoj príjmov, najmä
podielových daní a transferov od mesta Košice neboli v 1. polroku 2020 ukončené žiadne
investície.
Začiatkom 2. polroka 2020 sa začalo realizovať len venčovisko na Amurskej ulici z potvrdených
zdrojov podielu dane za psa. Výstavbu a revitalizáciu plánovaných ihrísk na uliciach Sputniková,
Raketová a Jenisejská poskytnutím dotácií pre Správu Mestskej zelene v Košiciach možno započať
až po potvrdení transferov od mesta Košice resp. po schválení 1. zmeny rozpočtu MČ z dôvodu
zmeny krytia týchto investícií.

Podprogram 1.1: Životné prostredie
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

15 100

15 080

9 984

66,2

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 200

1 200

525

43,8

Prvok 1.1.1: Výsadba a úprava zelene
v€

Rozpočet prvku

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Upravená a pokosená plocha spravovanej zelene v m²
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

12 500

12 500

9 401

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup paliva do kosačiek a na údržbu
spravovanej zelene.
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 bola vykonaná na ploche 9 401 m². Kosba zelene v RL
Jazero je uvedená v programe 6.

Ukazovateľ:

Počet kosieb spravovanej zelene

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

6

6

3

Počas roka 2020 sa predpokladá uskutočniť 6 kosieb pri miestnom úrade,
na venčoviskách a spravovaných ihriskách. V priebehu 1. polroka boli vykonané
3 kosby.
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Prvok 1.1.2: Opravy a bežná údržba na sídlisku
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

13 900

13 880

9 459

68,1

Finančné prostriedky použité na opravy a bežnú údržbu na sídlisku v sume 9 459 € boli použité
najmä na:
•
•

nákup lavičiek a parkových košov
opravy lavičiek a košov

Cieľ:

Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska - pracovníci úradu a VPP

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

Skutočnosť
k 30. 6. 2020

2+7

2+7

2+2

Komentár:

Práce pri údržbe sídliska zabezpečujú predovšetkým 2 pracovníci úradu
a v rámci výpomoci len 2 pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné činnosti
zamestnaní na základe programu zamestnanosti na dobu 9 mesiacov.
V súvislosti s pandémiou COVID - 19 Úrad práce SV a R SR zastavil činnosť
týchto pracovníkov počas obdobia marec - máj 2020.

Ukazovateľ:

Počet opravených lavičiek

Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

30

30

3

V 1. polroku boli opravené lavičky na uliciach Ždiarska a Dneperská
a v lesoparku v RL Jazero. V 2. polroku 2020 sa opravia lavičky na Amurskej
ulici a taktiež sa realizujú opravy vyplývajúce z kontrolnej činnosti oddelenia
výstavby, ako aj z podnetov obyvateľov sídliska.

Počet nových lavičiek
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

30

30

32

V 1. polroku 2020 bolo nakúpených spolu 32 pozinkovaných lavičiek
s operadlom. 15 ks z nich bolo umiestnených v lokalitách ulíc: Jenisejská,
Galaktická, Polárna, Ždiarska a popri Hornáde. Zvyšných 17 ks bude osadených
v 2. polroku v lokalitách ulíc: Donská, Baltická, Sputniková, Čingovská
a Gagarinovo námestie.
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Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Počet nakúpených nových parkových košov
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

20

20

27

V 1. polroku 2020 bolo nakúpených 27 ks košov plus 15 vložiek naviac.
Z časových a personálnych dôvodov sa do 30. 6. nestihli rozmiestniť. Práce sa
budú realizovať v 2. polroku 2020.
Pôjde o zámeny plechových košov so spodným vyprázdňovaním, ktoré boli
situované predovšetkým na promenáde popri Hornáde, v okolí ulíc Stálicová,
Družicová a ďalšie.

Počet opravených parkových košov
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

5

5

7

Komentár:

V priebehu 1. polroka 2020 sa opravilo 7 košov, a to predovšetkým vyvalených
resp. doplnených o zničenú poškodenú alebo chýbajúcu vložku v lokalitách ulíc
Čingovská a Ladožská, popri Hornáde a v lesoparku.

Ukazovateľ:

Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

0

0

0

Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému
psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 5 voľných výbehov pre psov je
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 2020.

Podprogram 1.2: Ihriská
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

32 150

33 800

48

0,1
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Prvok 1.2.1: Oprava a údržba ihrísk
K 30. 6. 2020 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.
V roku 2020 je zvýšený rozpočet určený do položky údržby ihrísk, a to na nákup nového zariadenia.
Mestská časť chce kúpiť externé stoly na stolný tenis do rekreačnej lokality - do Lesoparku
a na voľnú plochu pri Stálicovej ulici. V súčasnosti sú stoly vo výrobe a ich osadenie sa
predpokladá v letných mesiacoch 2020.
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 600

5 250

0

-

Cieľ:

Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti

Ukazovateľ:

Počet opravených detských ihrísk

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

7

7

0

V súvislosti s COVID - 19 boli detské ihriská takmer 3 mesiace uzatvorené.
Následne sme veľkú časť pozornosti venovali dennej dezinfekcii a drobným
opravám, ktoré zabezpečili pracovníci údržby mestskej časti.
Úpravy dopadových zón a zmeny informačných tabúľ zatiaľ neboli realizované.
Z dôvodu zmeny legislatívy plánujeme v roku 2021 revitalizácie najmenej
4 detských ihrísk.

Projekt 1.2.2: Projektová dokumentácia - Výstavba a revitalizácia ihrísk
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

0

0

0

-

Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu v 1. polroku 2020 nezaobstarala žiadnu projektovú
dokumentáciu na obnovu ihrísk.
Projekt 1.2.3: Výstavba a revitalizácia ihrísk
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

25 000

25 000

0

-
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Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

3

3

0

V dôsledku COVID - 19 v 1. polroku 2020 neboli poskytnuté dotácie
pre Správu mestskej zelene na revitalizáciu ihrísk. Taktiež projekt Žihadielko,
v ktorom bola mestská časť úspešná, bol presunutý na rok 2021, pričom
príprava podložia v lokalite Sputniková by mala byť realizovaná ešte v roku
2020.
Taktiež revitalizácie detských ihrísk:
▪ na Raketovej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie
pre Správu mestskej zelene v sume 10 000 €
▪ na Jenisejskej ulici v Košiciach formou poskytnutia kapitálovej dotácie
pre Správu mestskej zelene v sume 10 000 € by mali byť realizované
v 2. polroku 2020.
Zmena spôsobu financovania ihrísk na uliciach Sputniková a Raketová bude
predložená v návrhu na 1. zmenu rozpočtu.

Podprogram 1.3: Bezpečnosť - kamerový systém
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

32 750

32 770

1 211

3,7

Prvok 1.3.1: Údržba a prevádzka kamerových systémov
Kamerový systém mestskej časti prevádzkuje Mestská polícia v Košiciach.
Mestská časť vlastní kamerové systémy 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 1. polroku 2020 mestská časť kúpila mobilný kamerový systém.
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

2 750

2 770

1 211

43,7
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Projekt 1.3.2: Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

20 000

20 000

0

-

Projekt 1.3.3: Kamerový systém - trhovisko Ždiar
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10 000

10 000

0

-

Cieľ:

Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných
priestranstvách

Ukazovateľ:

Počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

1

V roku 2020 sa mestská časť plánovala opätovne uchádzať o dotáciu
na Ministerstve vnútra SR o pridelenie finančných prostriedkov v sume
13 300 € na nákup a inštaláciu kamier (celková suma projektu: 20 000 €,
spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 6 700 €).
Ministerstvo vnútra SR v roku 2020 nevyhlásilo výzvu na rozširovanie
mestských kamerových systémov. Pre operatívne riešenie bezpečnosti v uliciach
a v RL Jazero bol zakúpený mobilný kamerový systém, ktorý bol zaradený
do prevádzky mestského kamerového systému v správe MsP v Košiciach
a zariadenie sa podľa potreby premiestňuje. Počas letnej sezóny je inštalované
v RL Jazero.
Zároveň mestská časť rozpočtovala finančné prostriedky aj na kamerový
systém - Trhovisko Ždiar, a to aj v súvislosti s obnovou Trhoviska Ždiar.
Navrhujeme v roku 2020 projekt nerealizovať z dôvodu posunu časového
harmonogramu obnovy trhoviska Ždiar v dôsledku koronakrízy.
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Podprogram 1.4: Fontány
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 300

1 300

140

10,8

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 300

1 300

140

10,8

Prvok 1.4.1: Údržba a prevádzka fontán
v€

Rozpočet prvku

Cieľ:

Zabezpečiť bezpečnosť a prevádzku spravovaných fontán

Ukazovateľ:

Počet spravovaných fontán

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

2

Mestská časť prevádzkuje 2 fontány: na ulici Poludníková a plávajúcu fontánu
v RL Jazero. Finančné prostriedky sú používané na spustenie zariadení
do prevádzky, zimnú odstávku a ročný servis.

Podprogram 1.5: Voľné výbehy pre psov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

15 000

15 000

0

-

Venčovisko Amurská sa plánuje realizovať v 2. polroku 2020, a to ako kombinácia venčoviska
a agility ihriska pre psov. Bude situované na polostrove Amurská, ktorý aj v súčasnosti slúži
pre výbeh psov. Budú na ňom prvky na hry a cvičenia poslušnosti a bude zabezpečené štandardným
poplastovaným oplotením a mobiliárom pre návštevníkov. Venčovisko sa vybuduje z podielu dane
za psa, ktorý dostala MČ od mesta Košice v sume 10 814 € poskytnutím dotácie pre Správu
Mestskej zelene v Košiciach. Rozpočtované vlastné zdroje v sume 3 624 € sa na fonde mestskej
časti ušetria. Termín realizácie diela v zmysle zmluvy so SMsZ je 31. 8. 2020, kedy je
predpokladaný termín aj otvorenia venčoviska.
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Podprogram 1.6: Trhoviská
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

32 000

32 000

0

-

Mestská časť v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie plánuje v roku 2020 obnoviť
Trhovisko Ždiar. V súčasnosti je na trhovisku 12 ks trhových stolov rôznych rozmerov a prevedení.
Nové trhové stoly budú rozmerovo väčšie /3240 mm/, masívnejšie z plechu hrúbky 5 mm,
povrchovo upravené zinkom a PUR náterom pre vysokú odolnosť voči korózii. Zároveň budú
vybavené markízami. Počet nových stolov: 10 ks.
V súvislosti s finančnými dopadmi koronakrízy a očakávaným výpadkom podielových daní
a transferov od mesta Košice, mestská časť do 30. 6. 2020 nevyhlásila súťaž na výber dodávateľa
diela. Očakávame stanovisko mesta Košice k akceptácii výdavkov nákupu trhových stolov
z transferu od mesta Košice.
Zároveň v letných mesiacoch je trhovisko výrazne vyťažené predajcami, preto plánujeme obnovu
plochy trhoviska a obstaranie trhových stolov uskutočniť v 2. polovici roka 2020.

Cieľ:

Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet trhových miest

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

2

Komentár:

MČ má v súčasnosti zriadené trhové miesta pri OC Branisko a OC Ždiar. Počas
1. polroka 2020 mestská časť vydala spolu 30 povolení na predaj pre
živnostníkov /5 ks/ a aj drobnopestovateľov /25 ks/.
V dôsledku koronakrízy neboli organizované žiadne príležitostné trhy /vrátane
Dňa Jazerčanov/.

Ukazovateľ:

Počet prevádzkovaných vlastných stánkov - stánky s dočasným stanovišťom

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

4

4

3

MČ má vo vlastníctve 3 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.
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Ukazovateľ:
Rok 2020:

Počet prenosných predajných zariadení
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

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 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

1

1

0

Komentár:

MČ nevydala v 1. polroku 2020 žiadne povolenie na predaj v pojazdnej
predajni.

Ukazovateľ:

Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

16

14

15

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€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

800

800

374

46,8

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

800

800

374

46,8

Prvok 1.7.2: Prevádzka free wifi parku
v€

Rozpočet prvku

Kompletná modernizácia Lesoparku, ktorá začala v roku 2016 umiestnením Fitparku a Workout
ihriska, pokračovala modernizáciou mestského mobiliáru - lavičiek, parkových košov, ako aj
osadením detského herného ihriska pre rodičov s malými deťmi. Súčasťou zámeru bolo reagovať na
požiadavky obyvateľov, a to aj v oblasti vybavenia územia pokrytím voľného internetového
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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 2020:
Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

3

3

3

V Lesoparku sú inštalované tri vysielacie stanice.
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PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ
Zámer programu:
Optimálne komunikačné prepojenie, udržiavané chodníky a dostatok miest na parkovanie.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

36 380

36 380

504

1,4

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 2,3

22 080 €
504 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

14 300 €
0€

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID - 19 ovplyvnila čerpanie a realizáciu
projektov aj v programe č. 2.
Akceptačný list od mesta Košice na použitie transferu mesta na výdavok - Doplnenie dopravného
značenia mestská časť dostala až 22. 5. 2020. Dodanie diela bude realizované v 2. polroku 2020.
V 2. polroku 2020 mestská časť plánuje aj opravu spevnenej plochy trhoviska Ždiar.

Podprogram 2.1: Údržba komunikácií a chodníkov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

21 730

21 730

500

2,3

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

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2019

%

21 730

21 730

500

-

V 1. polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky v sume 500 € na opravy komunikácií.
V 2. polroku 2020 bude uskutočnená oprava plochy trhoviska.
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Cieľ:

Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie
v čase zimnej kalamity

Ukazovateľ:

Plocha opravených peších a cestných komunikácií v m²

Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

330

330

0

V 2. polroku 2020 mestská časť plánuje opravu spevnenej plochy trhoviska
Ždiar. V ďalších rokoch bude pozornosť sústredená na chodníky, ako napr.
za MŠ Dneperská, ako aj na parkovacie plochy v majetku MČ.
V súvislosti s finančnými dopadmi koronakrízy a očakávaným výpadkom
podielových daní a transferov od mesta Košice, mestská časť do 30. 6. 2020
nevyhlásila súťaž na výber dodávateľa diela - Trhové stoly OC Ždiar.
Očakávame stanovisko mesta Košice k akceptácii výdavkov nákupu trhových
stolov z transferu od mesta Košice. Zároveň v letných mesiacoch je trhovisko
výrazne vyťažené predajcami, preto plánujeme obnovu plochy trhoviska
uskutočniť do konca roka 2020.
Čistenie komunikácií (v hodinách)
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

120

120

0

Ide o zimnú údržbu - pluhovanie a sypanie posypu, predovšetkým vozidlom
MČ pre zimnú údržbu CF Moto ako aj posyp, v prípade kalamitných stavov
doobjednanie dodávateľských síl.
Letná údržba spočíva predovšetkým v zametaní komunikácií s vozidlom CF
Moto pri dokúpení motorovej metly. Podľa návrhu 1. zmeny rozpočtu z dôvodu
finančných dopadov koronakrízy by sa nákup metly mal v roku 2020 zrušiť
a podľa finančných zdrojov presunúť na ďalší rok.
Počet obnovených vodorovných dopravných značení - parkovacích státí
vykonaných MČ
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

0

0

0

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 plánovalo v roku 2019 obnovu vodorovného dopravného značenia
na 132 parkovacích miestach. Túto aktivitu sa mestu v roku 2019 nepodarilo
zrealizovať.
Mesto Košice v mesiaci apríl 2020 v spolupráci s mestskou časťou obnovilo
vodorovné dopravné značenie na 54 parkovacích miestach v lokalite
Rovníková 9. V mesiaci august 2020 pripravuje s mestskou časťou obnovu
vodorovného dopravného značenia na Ladožskej ulici v počte 107 miest.
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Cieľ:

Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ

Ukazovateľ:

Počet spravovaných dopravných stavieb

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

62

62

62

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€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 350

3 350

4

0,1

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

350

350

4

0,1

Prvok 2.2.1: Nájomné, dohody, služby
v€

Rozpočet prvku

Projekt 2.2.2: Projektová dokumentácia: komunikácie, parkoviská
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 000

3 000

0

-

Cieľ:

Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet nových resp. prepracovaných projektových dokumentácií

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

1

1

0

Projektová dokumentácia parkoviska Ladožská - Jenisejská nebola v 1. polroku
2020. V mesiaci jún 2020 z dôvodu koronakrízy bolo časovo posunuté
spoločné rokovanie komisie výstavby, verejného poriadku a ŽP mestskej časti
a referátu ÚHA mesta Košice. Na tomto rokovaní boli predstavené pravidlá
navrhovania parkovacích stojísk.
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Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Počet nových parkovacích miest
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

0

0

0

Mestská časť nenavrhuje na rok 2020 výstavbu žiadneho parkoviska.
Realizáciou projektu doplnenia dopravného značenia v MČ v 2. polroku 2020
dôjde k uvoľneniu parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.

Podprogram 2.3: Doplnenie dopravného značenia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

11 300

11 300

0

-

Projekt - Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti, ktoré by obmedzilo státie kategórie
vozidiel N1 nebolo v roku 2019 realizované z dôvodu, že cestný správny orgán - mesto Košice
žiadosť mestskej časti zo dňa 17. 6. 2019 vybavil resp. doručil určenie mestskej časti
dňa 20. 12. 2019, čo znemožnilo vykonať súťaž na dodávateľa a realizáciu osadenia dopravného
značenia.
Z uvedeného dôvodu sa investícia presunula na rok 2020, čím dôjde k uvoľneniu parkovacích
plôch pre osobné motorové vozidlá obyvateľov.
Mestská časť Košice - Nad jazerom dňa 22. 5. 2020 dostala akceptačný list od mesta Košice
na použitie transferu mesta na výdavok - Doplnenie dopravného značenia. Dodanie diela bude
realizované v 2. polroku 2020.
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PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer programu:
Osvetlená a bezpečná mestská časť.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

29 160

29 160

33

0,1

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 0,5

7 160 €
33 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

22 000 €
0€

V dôsledku nejasného epidemiologického a ekonomického vývoja v štáte akceptačný list od mesta
Košice na použitie transferu mesta na výdavok - Verejné osvetlenie Jenisejská popri Myslavskom
potoku mestská časť dostala až 22. 5. 2020. Preto nemohla mestská časť realizovať túto investíciu
už v 1. polroku 2020. Do 30. 6. 2020 bolo skončené územné konanie vydaným právoplatným
územným rozhodnutím, a stavba bude ukončená v novembri 2020.

Podprogram 3.1: Údržba verejného osvetlenia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

7 150

7 150

30

0,4

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

7 150

7 150

30

0,4

Prvok 3.1.1: Údržba verejného osvetlenia
v€

Rozpočet prvku

Finančné prostriedky v prvku údržba sú plánované na zabezpečenie opravy, správu a prevádzku
osvetlenia v majetku mestskej časti. V 2. polroku je plánovaná výmena vianočného osvetlenia
v 5 lokalitách.
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Cieľ:

Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov

Ukazovateľ:

Počet opravených osvetľovacích bodov

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

0

Mestská časť spravuje v súčasnosti 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.
Vzhľadom na dobrý technický stav verejného osvetlenia v správe MČ neboli
v 1. polroku 2020 vykonané žiadne opravy a odstraňovanie porúch
na osvetlení.

Cieľ:

Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska

Ukazovateľ:

Počet vyzdobených miest

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

5

5

0

Vianočná výzdoba bude realizovaná na 5 miestach - na uliciach Važecká 2,
Važecká 10, Bukovecká, Levočská, Čingovská.
Z dôvodu, že prevažná časť výzdoby je nefunkčná, dôjde v 2. polroku 2020
k jej obnoveniu.

Podprogram 3.2: Investície do verejného osvetlenia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

22 010

22 010

3

0

Prvok 3.2.1: Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 000

1 000

0

-
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Projekt 3.2.2: Výstavba verejného osvetlenia
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

21 000

21 000

0

0

Cieľ:

Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet nových spracovaných projektových dokumentácií

Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

1

1

0

Mestská časť plánuje v roku 2020 zaobstarať projektovú dokumentáciu Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar
s predpokladaným počtom 15 nových svetelných bodov.
V 1. polroku 2020 bola rozpracovaná prípravná dokumentácia pre projekčnú
činnosť, ktorú predbežne odsúhlasil správca verejného osvetlenia. V súčasnosti
prebiehajú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí ku trasovaniu a bola zadaná
úloha projektantovi na odovzdanie diela do októbra 2020.

Počet nových svetelných bodov
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

15

15

0

V roku 2020 mestská časť plánuje realizovať projekt - Verejné osvetlenie
chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku s predpokladaným počtom 15
nových svetelných bodov.
Do 30. 6. 2020 bolo ukončené územné konanie vydaným právoplatným
územným rozhodnutím. Zároveň sme obdržali nájomnú zmluvu s majiteľom
pozemkov - mestom Košice. V súčasnosti prebieha stavebné konanie a následne
bude vypísaná súťaž na dodávateľa stavby. Stavbu zrealizujeme do konca
novembra 2020.

Prvok 3.2.3: Nájomné - verejné osvetlenie
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10

10

3

30,0

Mestská časť má uzatvorené 4 zmluvy, a to 2 na verejné osvetlenie Hrádza – lesopark, kde
prevádzkujeme na stĺpoch wifi aj kameru a po jednej zmluve na verejné osvetlenie popri Hornáde
a verejné osvetlenie popri Myslavskom potoku.
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PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

34 240

38 930

6 875

17,7

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 17,7

38 930 €
6 875 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Z dôvodu zvýšenia poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovým
opatrením starostky mestskej časti v tomto programe zvýšený rozpočet.
Aj v roku 2020 mestská časť dostala vyjadrenie od mesta Košice, v ktorom sa konštatuje, že
konečné záväzné stanovisko k jednotlivým projektom kontajnerovísk mesto Košice vydá až
po prijatí koncepcie, ktorú mesto Košice spracováva.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa v súčasnosti mestská časť nemôže zaoberať realizáciou projektov
kontajnerovísk. V roku 2019 zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu
polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová.

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

32 500

37 190

6 873

18,5

v tom čerpanie k 30. 6. 2020:
-

Odvoz odpadu - OC Branisko a OC Čingov : 3 884 €, suma je refundovaná nájomcami
Odvoz odpadu - kultúrne stredisko, denné centrum, miestny úrad: 879 €
Odvoz odpadu - trhoviská: 1 602 €
Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko: 508 €.
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Cieľ:

Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero
bez nepovolených skládok

Ukazovateľ:

Počet odstránených skládok

Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

1

1

0

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.
Do 30. 6. 2020 sme skládky na náklady MČ neodstraňovali, avšak je
predpoklad, že v druhom polroku budeme odstraňovať skládku v oblasti
Lubiny.

Počet výkonov realizácie čistoty komunálnym vozidlom
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

104

104

53

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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

52

52

14

Cieľom je zabezpečiť čistotu v rekreačnej lokalite Jazero. V rekreačnej lokalite
Jazero sa pravidelne odváža komunálny odpad v čase letnej sezóny. Najviac
zvozov odpadu je v mesiacoch júl a august, z dôvodu väčšieho počtu
návštevníkov plážového kúpaliska.
1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 14 - krát

Cieľ:

Zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest

Ukazovateľ:

Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar a Branisko

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

156

156

78

Cieľom je zabezpečiť čistotu priestranstva trhových miest. Z trhovísk 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.
1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 78 - krát
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Cieľ:

Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov

Ukazovateľ:

Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

áno

áno

áno

Cieľom je zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov. Mestská
časť dôsledne monitoruje a zabezpečuje, aby nájomcovia mali vo svojich
nájomných zmluvách dohodnutý postačujúci interval odvozu odpadu.
1 100 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 196
110 l nádoby: počet zvozov k 30.06.: 26

Podprogram 4.2: Kontajneroviská
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 740

1 740

2

0,1

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 730

1 730

0

-

Prvok 4.2.1: Opravy klietok a kontajnerovísk
v€

Rozpočet projektu

Finančné prostriedky rozpočtované na opravy a prevádzku spravovaných kontajnerovísk, vrátane
zabezpečenia zimnej údržby v čase pracovného voľna a sviatkov v sume 730 €.
Čiastka 1 000 € bola určená na nákup 40 zámkov na kontajnery pre vybrané lokality ako pilotný
projekt riešenia čistoty a poriadku na stanovištiach kontajnerov. Ide približne o 4 lokality /bytové
domy/ s možnosťou sledovania úspešnosti ako aj technických obmedzení zámeru.
Proces bol pozastavený z dôvodu koronakrízy, bude pokračovať v 2. polroku 2020.
Prvok 4.2.2: Nájomné - kontajneroviská
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10

10

2

20,0
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PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY
Zámer programu:
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto kultúry.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

41 805

32 405

4 068

12,6

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 12,6

32 405 €
4 068 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Vypuknutá koronakríza v 1. štvrťroku 2020 ovplyvnila dianie aj v Kultúrnom stredisku Jazero.
Od polovice marca 2020 je KS Jazero zatvorené, nekonajú sa žiadne kultúrno - spoločenské
a športové aktivity organizované mestskou časťou a ani sa neprenajímajú žiadne priestory v KS.
Finančná čiastka 9 400 € bola z tohto programu rozpočtovým opatrením presunutá do programu
č. 11 - na nákup šijacích strojov, materiálu potrebného na šitie rúšok a dezinfekciu.

Podprogram 5.1: Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

4 450

4 450

1 146

25,8

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

500

500

245

49,0

v tom:
Prvok 5.1.1: Komunikačné služby
v€

Rozpočet prvku

Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v Kultúrnom stredisku Jazero.
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Prvok 5.1.2: Materiál
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 500

1 500

670

44,7

Výdavky najmä na nákup všeobecného materiálu a zariadení.
Prvok 5.1.3: Údržba
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 100

1 100

231

21,0

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 350

1 350

0

-

Výdavky údržbu priestorov kultúrneho strediska.
Prvok 5.1.4: Služby
v€

Rozpočet prvku

V 1. polroku 2020 neboli uskutočnené žiadne výdavky na služby.

Podprogram 5.2: Kultúrne, športové a spoločenské podujatia
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

34 700

25 300

2 922

11,5

Výdavky rozpočtované na realizáciu 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 - čerpanie rozpočtu k 30. 6.: 0 €
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu
- čerpanie rozpočtu k 30. 6.: 223 €
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Cieľ:

Zabezpečiť miestne kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Ukazovateľ:

Počet všetkých podujatí organizovaných Kultúrnym strediskom Jazero
/okrem komisií/

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

35

35

12

Uskutočnené podujatia KS Jazero v 1. polroku 2020:
•

Cvičenia a tance:
Angel dance school, G mini dance team, UNOSTAR, D. S. Studio,
Shorinji kempo, Tai-chi, Taekwondo, Power pilates, Jumping

•

Podujatia:
Prázdninová korčuľovačka, Stretnutie so školskými subjektami
a občianskymi združeniami.

Komentár:

V spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu bol
organizovaný Memoriál Gálovcov.
Od polovice marca 2020 sú činnosť a prenájmy v dôsledku koronakrízy
v Kultúrnom stredisku Jazero pozastavené.

Podprogram 5.3: Prímestský letný tábor
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

2 655

2 655

0

-

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladala podľa schváleného rozpočtu aj v roku 2020
organizovať počas letných prázdnin jeden turnus Prímestského tábora Jazeráčik.
Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s COVID - 19 sa v roku 2020 prímestský letný tábor
Jazeráčik nebude organizovať.
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PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO

Zámer programu:
Mestská časť Košice - Nad jazerom - vyhľadávané miesto oddychu športu.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

64 550

64 550

7 026

10,9

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 12,9

54 550 €
7 026 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

10 000 €
0 €

Podprogram 6.1: Údržba a prevádzka RL Jazero
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
oddelenie ekonomické
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

54 550

54 550

7 026

12,9

Cieľ:

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

Ukazovateľ:

Prevádzkovanie areálu počas celého roka

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

áno

áno

áno

Mestská časť predpokladá aj v roku 2020 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
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vody na náklady mestskej časti.
Naďalej pokračuje spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou
v Brne na riešení problému siníc v jazere.
Otvorenie priestorov Pláže v 2. polroku 2020 bude závislé od epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID - 19.
K 30. 6. 2020 MČ zabezpečovala v RL Jazero správu štyroch dlhodobých
nájomcov s občerstvením, službami a vodným lyžovaním. Zabezpečovala
sprostredkovanie dodávku médií pre šiestich odberateľov - prevádzkovateľov
zariadení v RL. Mestská časť sa stará o 43 198 m² plochy (kosba a úprava
terénu), budovu sociálneho zariadenia (vrátane prevádzkovania WC, spŕch,
pitníkov), sklad, plavčíkareň a rozhodcovskú vežu.
V roku 2020 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. 2020

%

14 500

14 500

2 314

16,0

Rozpočet prvku

Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 2 110 €
bola refundovaná v príjmoch od nájomcov. Výdavky sa budú zvyšovať počas letnej sezóny.
Prvok 6.1.2: Materiál:
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 400

3 400

379

11,1

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup materiálu na opravy zariadení a zabezpečenie
merania vody.
Prvok 6.1.3: Bežná údržba:
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

22 600

22 600

0

-

Mestská časť rozpočtovala čiastku 21 000 € na opravu viacúčelového ihriska na Pláži, pričom
oprava mala byť financovaná sumou 20 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu. Oprava
viacúčelového ihriska na Pláži je viazaná na príjem z dotácie Úradu vlády SR. Z dôvodu, že
v roku 2020 Úrad vlády SR takúto výzvu nevypísal, uvedený zámer opravy sa do 30. 6. 2020
nerealizoval.
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Prvok 6.1.4: Služby, poistné odvody:
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

14 050

14 050

4 333

30,8

Výdavky spojené s výkonom čistoty a technickej obsluhy v rekreačnej lokalite. Prostriedky sú tiež
určené na rozbory vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
výrobu kľúčov, zemné práce, čistenie kanalizácie v RL Jazero, poistné odvody z dohôd o vykonaní
pracovných činností personálu (technická obsluha). V roku 2020 rozpočtovaná položka predstavuje
aj výdavok 9 000 € na kosenie rekreačnej lokality Jazero dodávateľsky.
Mestská časť pristúpila k návrhu zabezpečovať kosbu dodávateľsky z dôvodu, že zamestnanci
v rámci projektov ÚPSVaR sú mestskej časti k dispozícií maximálne 9 mesiacov, čo znamená
zabezpečiť každoročné školenie nových pracovníkov, pričom ich skúsenosti so strojnými
zariadeniami spôsobujú opakované opravy strojov a odstávky strojov aj na niekoľko týždňov.
Po zosumarizovaní nákladov na PHM, opravy a nákupy kosačiek, školenia a ďalšie výdavky, ako aj
technického a personálneho zabezpečenia pravidelnosti kosby v čase, kedy väčšina zamestnancov
vrátane programu z ÚPSVaR čerpá v súvislosti s prázdninami dovolenky, sa rozhodlo kosby
zabezpečovať dodávateľsky.

Cieľ:

Dosiahnuť spokojnosť návštevníkov s poskytovanými službami v RL
Jazero

Ukazovateľ:

Počet sťažnosti návštevníkov

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

6

6

6

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.
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Ukazovateľ:
Rok 2020:

Počet vykonaných rozborov kvality vody hradených MČ
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

6

6

2

Komentár:

Celkovo počas roka bude vykonaných 12 rozborov, ktoré čiastočne hradí aj
mesto Košice a RÚVZ.

Ukazovateľ:

Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

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 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

42 000

42 000

43 198

Komentár:

Kosba spravovanej zelene v RL Jazero zabezpečovaná dodávateľsky.

Ukazovateľ:

Počet kosieb spravovanej zelene

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

6

6

3

V priebehu 1. polroka 2020 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€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10 000

10 000

0

-

Projekt 6.2.1: Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10 000

10 000

0

-
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Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej
lokality jazero. Mestská časť Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020 z dôvodu ekonomických dopadov
koronakrízy zámer neriešila a pre úsporné opatrenia v rozpočte navrhne v 1. zmene rozpočtu
zrušenie tohto výdavku v roku 2020.
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PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer programu:
Plnohodnotný život pre každého.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

130 670

131 870

48 558

36,8

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 36,8

131 870 €
48 558 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Epidemiologická situácia súvisiaca s COVID - 19 ovplyvnila aj čerpanie finančných zdrojov
a aktivity v programe 7 - Sociálne služby, a to predovšetkým prerušením činnosti v Dennom centre
od polovice marca 2020 a tiež neorganizovaním podujatia vítania do života novonarodených
Jazerčanov v 1. polroku 2020.

Podprogram 7.1: Denné centrum
Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

11 370

11 370

777

6,8

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

420

420

0

-

Prvok 7.1.1: Poistné odvody z dohôd
v€

Rozpočet prvku

Finančné prostriedky určené na poistné odvody z dohôd
činnosti denného centra, práca vo výbore DC).
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Prvok 7.1.2: Telekomunikačné služby
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

100

100

0

-

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

7 450

7 450

777

10,4

Rozpočet prvku

Prvok 7.1.3: Materiál
v€

Rozpočet prvku

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.
V 1. polroku boli finančné prostriedky v sume 777 € čerpané len na všeobecný materiál.
Prvok 7.1.4: Dopravné
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 200

1 200

0

-

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.
Počas 1. polroka z dôvodu dopadov koronakrízy neboli organizované žiadne zájazdy ani exkurzie.
Prvok 7.1.5: Bežná údržba
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

400

400

0

-

Finančné prostriedky určené na bežnú údržbu priestorov a zariadení denného centra.
K 30. 6. 2020 neboli na uvedený účel čerpané žiadne finančné prostriedky.
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Prvok 7.1.6: Služby
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 800

1 800

0

-

Finančné prostriedky rozpočtované najmä na dohody pre
činnosti denného centra, práca vo výbore DC).

členov denného centra (organizácia

Cieľ:

Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre

Ukazovateľ:

Počet členov registrovaných v dennom centre

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

230

230

190

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.
Nižší počet registrovaných seniorov je spôsobený zatvorením centra
od polovice marca 2020.
•

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Priemerná denná vyťaženosť denného centra
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

50

50

20

Komentár:

Nižšia priemerná vyťaženosť DC je výsledkom prerušenia činnosti DC
od polovice marca 2020.

Ukazovateľ:

Počet dní prevádzky denného centra v týždni

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

4

4

4

Denné centrum je otvorené 4 dni v týždni (okrem piatka) v priestoroch OC
Branisko na 1. poschodí, Spišské námestie č. 1, Košice. Od polovice marca
2020 je činnosť prerušená a aj v súčasnosti vzhľadom na prázdninové
a dovolenkové obdobie je DC zatvorené. Otvorenie na jeseň bude závisieť
od epidemiologickej situácie v septembri 2020.
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Cieľ:

Zabezpečiť realizáciu voľnočasových aktivít v dennom centre

Ukazovateľ:

Počet voľnočasových aktivít počas roka

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

15

15

12

Uskutočnené voľnočasové aktivity:
- ručné práce - pletenie košíkov, maľovanie kraslíc
a šitie obrúskov,
- 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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

11

11

3

Uskutočnené spoločensko - kultúrne podujatia pre seniorov:
Novoročná kapustnica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň seniorov.
Ďalšie aktivity boli ovplyvnené situáciou spojenou s COVID - 19.

Cieľ:

Zabezpečiť rozvoj záujmovej činnosti realizáciou zájazdov a exkurzií
pre seniorov

Ukazovateľ:

Počet zájazdov a exkurzií seniorov počas roka s finančným prispením MČ

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

5

5

0

Zájazdy pre seniorov sa počas roka organizujú ako:
- športovo - relaxačné
- návštevy kultúrnych pamiatok.
V 1. polroku nebol uskutočnený žiaden zájazd z dôvodu situácie spojenej
s COVID - 19.

46

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

Podprogram 7.2: Stravovanie seniorov
Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

110 000

111 200

45 090

40,5

Prvok 7.2.1: Stravovanie seniorov - bežné transfery
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

110 000

111 200

45 090

40,5

Cieľ:

Zabezpečiť stravovanie seniorov

Ukazovateľ:

Počet zabezpečených stravovní

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

1

1

1 + donášky

Seniori MČ ( s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony.
Komentár:

V rámci COVID - 19 opatrení mesta Košice bolo v marci až júni seniorom
s dôchodkom nižším ako 450 € (hranica pre účelový príspevok mesta
na stravovanie seniorov v tomto období zvýšená z 415 na 450 €) umožnené
stravovať sa formou donášky jedla. Príspevok 1 € na obed + 1 € na donášku.

Ukazovateľ:

Počet stravníkov - seniorov (priemerne mesačne)

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

140

140

138

Cena stravného lístka je vo výške 3,00 €, MČ prispieva sumou 0,17 €, a mesto
Košice od 1. 10. 2019 pri dôchodku do 415 € čiastkou 1,00 €.

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc
Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

6 000

6 000

2 630

43,8
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Prvok 7.3.1: Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

6 000

6 000

2 630

43,8

Cieľ:

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Ukazovateľ:

Počet vyplatených jednorazových dávok

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

100

100

37

Komentár:

Rozpočtovaná čiastka v objeme 6 000 € 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). Mestská časť môže poskytovať dávky v hmotnej núdzi len
po splnení podmienok platnej legislatívy.

Ukazovateľ:

Priemerná výška jednorazovej dávky v €

Rok 2020:
Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

60

60

71

-

Podprogram 7.4: Uvítanie novonarodených detí do života
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 100

3 100

61

1,8

V 1. polroku 2020 v dôsledku koronakrízy nebolo organizované stretnutie novonarodených detí ich vítanie do života.
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PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

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

v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

85 266

150 708

55 740

37,0

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 37,0

150 708 €
55 740 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Podprogram 8.1: Noviny Jazerčan
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

16 850

16 850

3 682

21,9

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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

4

4

1

K 30. 6. 2020 bolo vydané 1 číslo Jazerčana - v apríli 2020 s rozsahom:
24 strán. Ďalšie číslo vyjde v septembri 2020.
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Ukazovateľ:

Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

9 000

9 000

9 000

Rok 2020:

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€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 966

1 966

966

49,1

Mestská časť rozdelila výnos zbierky Jazerských Vianoc 2019 vo februári 2020 v sume 966 €
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
oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 000

3 000

0

-

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.
V 1. polroku 2020 mestská časť nemala otvorený žiaden program aktivačnej činnosti v spolupráci
s Úradom práce SV a R SR.
50

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

Podprogram 8.4: Verejnoprospešná činnosť
Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investičných činností
ekonomické kancelárie starostu
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

63 450

63 450

24 263

38,2

Čerpanie k 30. 6. 2020: Mzdy pracovníkov VPP: 17 607 €
Poistné odvody pracovníkov VPP: 6 212 €
Materiál: 444 €

Cieľ:

Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti

Ukazovateľ:

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

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

4

4

2

Komentár:

V 1 polroku 2020 boli uzatvorené:
- jedna dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
- jednej dohody podľa § 12 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

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 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

11

11

7

V roku 2020 do 31. 5. 2020 bola v trvaní zmluva z roku 2019, na základe ktorej
boli v MČ zamestnaní 3 pracovníci. Zároveň od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 je
v účinnosti nová zmluva, na základe ktorej pracujú v mestskej časti ďalší
4 pracovníci. V súvislosti s koronakrízou boli od polovice marca do mája 2020
programy na základe rozhodnutia Úradu práce, SV a R SR pozastavené.
Finančný príspevok mestskej časti na mzdu a poistné odvody pracovníkov je
refundovaný ÚPSVaR SR vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca.
Mestská časť je povinná zo svojich zdrojov nakúpiť pracovné odevy.
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Ukazovateľ:

Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov v zmysle
dohôd s ÚPSVaR SR - § 12 zákona č. 5/2004 Z. z. v danom roku
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

3

3

2

Dňa 31. 12. 2020 bola uzatvorená nová dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR podľa § 12 Zákona č. 417/2013 pre 3 uchádzačov o zamestnanie
/menšie obecné služby/. K 30. 6. 2020 pracovali v MČ dvaja pracovníci.
V súvislosti s koronakrízou bol od polovice marca do mája 2020 program na
základe rozhodnutia Úradu práce, SV a R SR pozastavený. Finančný príspevok
mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných odevov a ochranných
pracovných prostriedkov.

Počet vytvorených pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle
dohody s ÚPSVaR SR - § 10 Zákona č. 417/2013 v danom roku
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

180

180

140

Predpokladáme uzatvorenie novej dohody podľa § 10 zákona č. 417/2013
pre 180 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne) počas celého obdobia.
V dňoch vykonávania činnosti je priemerný počet pracovníkov 15, a to 4 hodiny
počas dňa na zabezpečovanie čistoty na verejných priestranstvách.
Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných
rukavíc.
V 1. polroku 2020 sa spolu 140 uchádzačov o zamestnanie (32 hodín mesačne)
zúčastnilo verejnoprospešných prác na sídlisku , a to zabezpečovaním čistoty
na verejných priestranstvách. Program bol od polovice marca do júna 2020
pozastavený.
Finančný príspevok mestskej časti predstavuje výdavok na nákup pracovných
rukavíc.

Podprogram 8.5: Voľby a referendá
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

0

65 442

26 829

41,0

v tom: voľby do NR SR 2020: 26 829 €
sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: 0 €
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Cieľ:

Organizačne zabezpečiť plánované voľby a referendá konané počas roka

Ukazovateľ:

Počet konaných volieb resp. referend v roku

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

0

1

1

V 1. polroku 2020 sa konali voľby do Národnej rady SR.
Od termínu 1. 6. 2020 sa začali práce na Sčítaní obyvateľov, domov a bytov
2021, a to v roku 2020 v časti: sčítanie domov a bytov.

53

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

233 217

233 517

93 339

40,0

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 40,0

233 517 €
93 339 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Podprogram 9.1: Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

99 753

99 753

38 644

38,7

v tom:
Prvok 9.1.1: Reprezentačné výdavky - starostka
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 500

1 500

972

64,8

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.
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Prvok 9.1.2: Ceny starostky
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

0

0

0

-

Na rok 2020 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na ceny starostky.
Prvok 9.1.3: Finančné príspevky - kompetencia starostky
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 200

3 200

950

29,7

V rozpočtovanej sume 3 200 € je čiastka 1 200 €, ktorá je určená 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 2020 starostka mestskej časti poskytla finančné príspevky pre 5 subjektov
v zmysle Smernice spolu v sume 950 €.
Finančné zdroje na predzáhradky neboli v 1. polroku 2020 čerpané.

Cieľ:

Podporiť konanie kultúrno - spoločenských, humanitných, športových
a iných aktivít

Ukazovateľ:

Počet subjektov finančne podporených starostkou - kompetencia starostky

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

25

25

5

Príjemcovia finančného príspevku:

poskytnutý príspevok:

1. Handicap Sport Club NNŠ Mravce

- na činnosť klubu a reprezentácia
Komentár:

100,- €

2. Športový klub zdravotne postihnutých PEGAS

REMATA o. z. Mierové nám. 250/3, 972 51 Handlová
- na pokrytie časti nákladov na sústredenie v Lukostreleckom
klube Bratislava, nákup športového náradia a na čiastočné
pokrytie nákladov spojených so súťažami pre zdravotne
postihnutého športovca Viliama Holendu - obyvateľa
MČ Košice - Nad jazerom
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3. Športový klub zdravotne postihnutých PEGAS

REMATA o. z. Mierové nám. 250/3, 972 51 Handlová
- na pokrytie časti nákladov spojených s letnou prípravou
juniorského paralyžiarského tímu pre zdravotne postihnutého
športovca Richarda Holendu - obyvateľa MČ Košice
- Nad jazerom na reprezentáciu

150,- €

4. Klub vodného lyžovania Trixen, Košice

- na pokrytie časti nákladov spojených s organizáciou
Troch kultúrno - športových akcií v dňoch 20.6.2020,
25.07.2020 a 22.08.2020 pre širokú verejnosť
v RL Jazero - TRIXEN

350,- €

5. Košická streetballová liga, Krosnianska 29,

Košice
- na zorganizovanie otváracieho ceremoniálu jubilejného
25. ročníka Košickej streetballovej ligy, ktorý sa uskutoční
dňa 21.06.2020 na multifunkčnom ihrisku v MČ Jazero
200,- €
950,- €

Spolu:

Prvok 9.1.4.: Plat a poistné odvody starostky
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

83 103

83 103

31 919

38,4

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. 2020: - plat starostky: 23 653 €, t. j. 39,6 %
- poistné odvody: 8 266 € , t. j. 35,5 %.
Čerpanie rozpočtu platu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2020 predstavuje len 5
mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára po máj). Plat za mesiac jún je
vyplácaný a zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún sú
zaúčtované až v mesiaci júl 2020.
K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov resp. odvodov dochádza v decembri príslušného
roka.
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Prvok 9.1.5.: Plat, poistné odvody zástupcu starostky
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

11 950

11 950

4 803

40,2

V zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. je určený mesačný plat pre zástupcu starostky v ročnom
objeme 8 600 €.
K platu zástupcu starostky prislúchajú odvody do poisťovní vo výške 3 350 €.
Čerpanie k 30. 6. 2020: - plat zástupcu starostky: 3 580 €, t. j. 41,6 %
- poistné odvody: 1 223 €, t. j. 36,5 %.
Čerpanie rozpočtu platu zástupcu starostky a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2020 predstavuje len
5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platu a odvodov (od januára do mája). Plat za mesiac jún je
vyplácaný a zaúčtovaný do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody do poisťovní za mesiac jún
sú zaúčtované až v mesiaci júl 2020.
K vyrovnaniu zaúčtovania 12 mesačných platov resp. odvodov dochádza v decembri príslušného
roka.

Podprogram 9.2: Činnosť miestneho zastupiteľstva
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
oddelenie ekonomické
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

74 964

74 964

29 132

38,9

v tom:
Prvok 9.2.1: Reprezentačné výdavky - miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

700

700

128

18,3

Finančné prostriedky čerpané na výdavky v súvislosti s konaním zasadnutí miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva v zmysle Smernice o rozsahu
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ.
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Prvok 9.2.2: Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia miestneho zastupiteľstva
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10 000

10 000

7 900

79,0

Rozpočet prvku

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. 2020 boli schválené bežné dotácie pre 19 subjektov v objeme 10 000 €, z toho bol
vyčerpaný objem 7 900 €.
Poskytnuté bežné dotácie z rozpočtu mestskej časti do 30. 6. 2020:

Žiadateľ

1.

2.

3.

4.

Súkromné centrum voľného času,
Galaktická 9,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 35 561 599

G mini Dance team,
Sputniková 7,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 42 323 762
Základná škola
Bukovecká 17,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 31 263 151
Základná umelecká škola Irkutská
1, 040 12 Košice, IČO: 35540443

účel
„Turnaj vo vybíjanej a turnaj
v prehadzovanej", občerstvenie pre deti,
ceny pre víťazov (medaile, poháre)
športové potreby ( lopty, píšťalky).
Chod a prevádzka G Mini Dance teamu:
prenájom priestorov na organizovanie
projektov, prepožičanie technického
zabezpečenia na organizovanie akcií,
nákup kostýmov, doplnkov, štartovné
poplatky na tanečných súťažiach,
autobusová preprava na súťaže.

schválená
čiastka

poskytnutá
čiastka

300,- €

nie je
uzavretá
zmluva

800,- €

800,- €

500,- €

500,- €

400,- €

400,-€

Na realizáciu projektu „Zelená škola“,
kompostéry, nádoby na dažďovú vodu.

"Tvorivá škola" kúpa hrnčiarskeho kruhu.

58

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Žiadateľ
Združenie kresťanských seniorov
Slovenska, Klub kresťanských
seniorov Košice - Nad jazerom,
Levočská 5,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 31 745 741
Jazero pre všetkých,
Bukovecká 1369/10,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 50 151 703
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, Hlavná 68, 040 01
Košice, IČO: 00470309; ZO SZPB
Košice – Juh – oblastný výbor SZPB
Košice
Knižnica pre mládež mesta Košice,
Kukučinova 2, 043 59 Košice, IČO:
00189006

PIMPOLLO, občianske združenie,
Čingovská 9, 040 12 Košice, IČO:
42331641

Školský športový klub TYDAM
Košice,
Užhorodská 1, 040 11 Košice,
IČO: 35 554 916

Detská organizácia FRIGO,
Jantárová 10, 040 01 Košice,
IČO: 35 545 054

Súkromné gymnázium,
Dneperská 1,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 31 262 767

účel

schválená
čiastka

poskytnutá
čiastka

1 300,- €

čerpanie
od mesiaca
júl

500,- €

500,- €

350,- €

350,- €

300,- €

300,- €

600,- €

600,- €

700,- €

700,- €

700,- €

700,- €

450,- €

450,- €

400,- €

400,- €

Priebežné čerpanie pre klub KKS
- Jazero, realizácia plánovaných akcií.

Beach Voleyball turnaj 2020 - prenájom
športoviska, vecné ceny, prenájom
ozvučenia, mzda DJ a moderátor, nákup
občerstvenia.
Zájazd na Duklu pre vybraných študentov
z MČ Jazero, Volejbalový turnaj IV.
ročník, úhrada dopravy - autobus,
medaile, poháre a tričká.
Projekt: "Nákup kníh Jazerčanom„ pre tri
pobočky a to na ZŠ Bukovecká,
Jenisejská a Družicová, ktoré navštevuje
cca 1 500 zaregistrovaných čitateľov.
Akcia: PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA zábavno-vzdelávacia hra pre deti, rodičov
a učiteľov, Na spracovanie a tlač
brožúrok, prenájom priestorov, kultúrny
program, tlač plagátov a letákov.
Na úhradu činnosti klubu, materiálne
vybavenie družstva (oblečenie, lopty,
pomôcky), vklady do súťaží a úhrada
činnosti rozhodcov, doprava na súťažné,
turnajové a priateľské zápasy; nájom
tréningových priestorov - telocvične.
„Prebehnime vo výchove ulicu“,
realizácia mimoškolských aktivít pre deti
a mladých ľudí, výlety, podujatia, tvorivé
dielne, prímestské tábory a iné.
Na ubytovanie, prepravu, materiál
na tvorivé dielne , občerstvenie.
„ Voda nad zlato, alebo ako sa rodia
chemici", nákup materiálu na realizáciu
aktivít projektu ( kancelárke a technické
potreby, pomôcky potrebné technické
a kancelárske potreby, pomôcky potrebné
k odobratiu vzoriek vody, ich
uskladnenie), zabezpečenie občerstvenia
a pitného režimu pre dobrovoľníkov
a redaktorov, nákup cien a darčekov
pre deti, prezentácia podpory MČ.

„Zdravko i hravko“, vzbudiť a rozvíjať
u detí pozitíve vnímanie zdravia, zdravej
Dobrá škola, n. o., Dneperská 1, 040 výživy, zdravý životný štýl s krásnou
12 Košice, IČO: 31257267
prírodou. Nákup kancelárskych potrieb,
športové potreby, potravinárske suroviny,
drobné ceny pre víťazov turnajov súťaží
a hier, drobné darčeky, občerstvenie,
pitný režim a tvorba fotodokumentácie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Žiadateľ

účel

Rímskokatolícka farnosť Svätých
košických mučeníkov, Košice - Nad
jazerom, Nám. Košických
mučeníkov 1, 040 12 Košice

„Detský letný tábor 2020“ využitie
voľného času počas prázdnin (súťaže,
výlety) realizácia detského letného tábora.

schválená
čiastka

poskytnutá
čiastka

500,- €

nie je
uzavretá
zmluva

250,- €

250,- €

400,- €

400,- €

650,- €

650,- €

700,- €

700,- €

200,- €

200,- €

„Dopravná olympiáda“, 14 ročník
Dopravnej olympiády pre MŠ zo
Rodičovské združenie pri MŠ
sídliska.. Na odmeny pre súťažiacich,
Azovská 1, 040 12 Košice, IČO: 3
občerstvenie, spotrebný materiál,
5556048
výzdoba.
„Roztancujme celé Jazero“, Tanečný deň
30.04.2020 : nákup materiálu na
Občianske združenie TK "U Nás
realizáciu tanečného dňa ( kostýmy,
Ožiješ", Galaktická 5, 040 12 Košice, drobné športové a hudobné náčinie),
IČO: 31965954
zabezpečenie občerstvenia a pitného
režimu, nákup cien, darčekov pre víťazov,
zabezpečenie fotodokumentácie pre deti.
Občianske združenie ANGEL
DANCE SCHOOL, Rovníkova 5,
040 12 Košice, IČO: 50940210

Občianske združenie Cookies
skating club Košice, Šafáriková 21,
040 11 Košice, IČO: 42249376

Verejná knižnica Jána Bocatia,
Hlavná 48, 042 61 Košice, IČO:
31297838

„DANCE SHOW, letný denný tanečnošportový tábor, Snow party" na prenájmy
priestorov a zariadení, darčeky pre deti,
sladké odmeny, výzdoba sály, banner,
nákup ocenení, športové pomôcky.
„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj
dospelých“, na materiálne zabezpečenie
a činnosť klubu v roku 2020 - nákup
športového oblečenia a náradia, prenájom
športoviska.
"Knižnica - moja brána do sveta kníh"
rozšíriť záujem Jazerčanov o knižnicu
a čítanie, rozšíriť ponuku knižného fondu.
Na nákup knižného fondu.

10 000,- € 7 900,- €

Stav k 30. 6. 2020

Prvok 9.2.3: Odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom - členom komisií
MiZ
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

64 264

64 264

21 104

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. 2020: - odmeny poslancom a členom komisií: 15 756 €, t. j. 33,1 %
- poistné odvody: 5 348 €, t. j. 32,2 %.
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Čerpanie rozpočtu poslaneckých odmien a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2020 predstavuje len
5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov odmien a odvodov (od januára po máj). Odmeny za mesiac jún
sú vyplácané a 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 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

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 2020 sa miestna rada zišla
na 2 zasadnutiach.

Ukazovateľ:

Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

4

4

2

Komentár:

V zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. sa miestne zastupiteľstvo schádza
podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
V 1. polroku 2020 sa miestne zastupiteľstvo zišlo na rokovaní 2 - krát.

Cieľ:

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ:

Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho
roka

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

áno

áno

-

Komentár:

Ukazovateľ je hodnotený v Hodnotiacej správe k 31.12.

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ:

Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

0

Cieľ zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu je počas roka 2019
priebežne plnený. Miestny úrad vypracoval a predkladá na rokovanie
miestnemu zastupiteľstvu v auguste 2020 monitorovaciu správu k 30. 6. 2020,
a po skončení kalendárneho roka 2020 v rámci Záverečného účtu aj hodnotiacu
správu.
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Podprogram 9.3: Vnútorná kontrola
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

49 400

49 400

19 658

39,8

Prvok 9.3.1: Plat, odmena - kontrolór mestskej časti
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

35 550

35 550

14 658

41,3

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€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

13 850

13 850

4 962

35,8

Čerpanie rozpočtu platu a odmeny kontrolóra a prislúchajúcich odvodov k 30. 6. 2020 predstavuje
len 5 mesiacov zaúčtovaných výdavkov platov, odmien a odvodov (od januára po máj). Plat
a odmena za mesiac jún sú vyplácané a zaúčtované do výdavkov v mesiaci júl, a taktiež odvody
do poisťovní za mesiac jún sú zaúčtované až v mesiaci júl 2020.
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€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 500

1 500

0

_

V 1. polroku 2020 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky
budapeštianskym samosprávnym obvodom.
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Podprogram 9.5: Marketing mestskej časti
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a marketingu
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 100

3 100

1 644

53,0

Rozpočet podprogramu

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€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 500

1 500

1 180

78,7

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 500

1 500

1 180

78,7

Prvok 9.6.1: Audit hospodárenia mestskej časti
v€

Rozpočet prvku

Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej
časti. Audítorská správa k 31. 12. 2019 je prílohou k Záverečnému účtu Mestskej časti
Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2019 a je zverejnená na webovej stránke mestskej časti a v Registri
účtovných závierok.
Cieľ:

Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia
účtovníctva MČ

Ukazovateľ:

Výrok audítora

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

Nepodmienený, bez výhrad

Nepodmienený, bez výhrad

Nepodmienený, bez výhrad

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. 2019
a preverení súladu rozpočtového hospodárenia MČ zo zákonom
č. 583/2004 Z. z. Audit vykonala audítorka Ing. Dáša Polončáková.
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Podprogram 9.7: Členstvo v iných organizáciách
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 000

3 300

3 081

93,4

Mestská časť Košice - Nad jazerom je členom týchto združení:
Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálne združenie mesta Košice
SGF mažoretky
Združenie kontrolórov
Cassoviainfo.

64

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY
Zámer programu:
Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.
v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

192 340

187 650

76 318

40,7

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

rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: 41,9

182 150 €
76 318 €

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

5 500 €
0€

Podprogram 10.1: Právne a komerčné služby
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

4 500

4 500

1 655

36,8

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

3 500

3 500

1 655

47,3

Prvok 10.1.1: Exekučné a špeciálne služby
v€

Rozpočet podprogramu

Finančné prostriedky určené najmä na súdne a exekučné poplatky.
Mestská časť vedie k 30. 6. 2020 exekúcie prostredníctvom exekútorov voči 17 dlžníkom:
v tom:
- 13 prípadov - za záchytnú stanicu - všetky pohľadávky vznikli do r. 2005
- 3 prípady - za nezaplatené nájomné a médiá - pohľadávky vznikli do r. 2004
- 1 prípad - z neplatenia nájomného z roku 2016
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Na základe upovedomení súdnych exekútorov došlo v období 1. polroka 2020 k zastaveniu starých
exekúcií a boli odpísané pohľadávky za neuhradenie poplatku za pobyt v protialkoholickej izbe
v počte 23, poplatky za psov 2 prípady, 2 prípady pohľadávky za nájomné a média do roku 2004,
1 pohľadávka - úrok z pôžičky za byt do roku 2004.
Prvok 10.1.2: Štúdie a posudky
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 000

1 000

0

-

Rozpočet podprogramu

Finančné zdroje rozpočtované najmä na spracovanie znaleckých posudkov (napr. ocenení
pozemkov, budov, hnuteľných vecí). V 1. polroku 2020 neboli čerpané žiadne prostriedky.

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. 2020

%

166 700

162 010

70 085

43,3

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

130 200

125 510

59 263

47,2

Rozpočet podprogramu

v tom:
Prvok 10.2.1 - Energie a voda
v€

Rozpočet prvku

Položka zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie, tepelnej energie, vodného a stočného
v nehnuteľnostiach Branisko a Čingov. Čiastka 35 455 €, t. j. 59,8 % bola refundovaná
do 30. 6. 2020 nájomcami.
Prvok 10.2.2: Materiál
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

8 000

8 000

3 424

42,8

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.
66

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2020

Prvok 10.2.3: Dopravné
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2019

%

100

100

0

-

V 1. polroku 2020 neboli použité žiadne finančné prostriedky na prepravu nadrozmerných
nákladov.
Prvok 10.2.4: Údržba majetku
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

9 100

9 100

239

2,6

Finančné prostriedky rozpočtované na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené
s odstraňovaním porúch. Na opravy a údržbu elektrických zariadení a elektroinštalácie,
vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ,
na opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS a opravy a údržbu
na kanalizáciách a prípojkách médií na základe vzniknutých porúch.
Úspory v 1. polroku boli z dôvodu , že mestská časť v 1. polroku 2020 nezačala opravovať kovové
schodisko do KS Jazero, keďže po predbežnej odbornej prehliadke schodiska bola navrhnutá jeho
kompletná výmena.
Prvok 10.2.5: Poistenie majetku
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

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€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

10 800

10 800

4 934

45,7

Finančné prostriedky určené najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií,
bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov. Čerpanie
položky súvisí s obnovou energetickej certifikácie budov mestskej časti. Posledná kontrola agendy
bola vykonaná v roku 2019 Slovenskou obchodnou inšpekciou so záverom kontroly - bez zistených
nedostatkov. Do 30. 6. 2020 boli odovzdané dokumentácie k všetkým budovám, pričom súťažou
dodávateľa došlo k zníženiu predpokladaného výdavku na sumu 1 580 €.
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Cieľ:

Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá

Ukazovateľ:

Počet obchodných centier

Rok 2019:

Komentár:

Ukazovateľ:
Rok 2020:

Komentár:

Ukazovateľ:

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

2

2

2

Mestská časť k 30. 6. 2020 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:
- 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.

Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC Branisko
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

28

28

28

V obchodnom centre Branisko sa nachádzajú priestory, ktoré sú aktuálne
prenajímané 15 nájomcom.
V obchodnom centre Čingov sa nachádzajú priestory, ktoré sú prenajímané
13 nájomcom.

Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier - OC Čingov a OC
Branisko v €
schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

221 500

221 500

95 866

K 30. 6. 2020 mala mestská časť pripísaných 43,3 % rozpočtovaných ročných
príjmov z nájomného z priestorov v obchodných centrách.
Príjem z nájomného v OC Branisko k 30. 6. 2020: 44 694 €
Príjem z nájomného v OC Čingov k 30. 6. 2020: 47 766 €
Príjem z nájomného v priestore KS Jazero k 30. 6. 2020: 3 406 €.
Plnenie príjmu z nájmu je ovplyvňované dopadmi koronakrízy: Kultúrne
stredisko Jazero je od polovice mesiaca marec 2020 zatvorené. Taktiež boli
v mesiaci jún 2020 podpísané dodatky k niektorým nájomným zmluvám
o odklade splácania nájomného v OC Čingov a OC Branisko.
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Prvok 10.2.7: Motorová metla k vozidlu UTV
v€

Rozpočet projektu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

5 500

5 500

0

-

Motorová metla pre vozidlo UTV je účelové zariadenie pre vozidlo CF Moto určené pre čistenie
predovšetkým chodníkov v majetku a správe mestskej časti. Po prehodnotení investičných priorít
v roku 2020 vzhľadom na znížené kapitálové transfery od mesta Košice, navrhujeme v 1. zmene
rozpočtu nákup motorovej metly realizovať až v ďalšom roku.

Podprogram 10.3: Informačný systém MČ
Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

17 200

17 200

3 778

37,1

Čerpanie k 30. 6. 2020:
•
výpočtová technika - hardware - v sume 1 139 €
•
software a licencie - v sume 680 €
•
údržba výpočtovej techniky - v sume 0 €
•
údržba softvéru - v sume 0 €
•
podpora IS Korwin, MRP, ASPI a ost. v sume 1 959 € - updaty, upgrady, mesačné
konzultácie
Cieľ:

Obnoviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ

Ukazovateľ:

Počet nových PC

Rok 2020:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

3

3

0

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Počet nových softvérov a updatovaných softvérov

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

45

45

35

Čerpanie k 30. 6. 2020: Nákup softvérov: - antivírové programy: 35 predĺženie licencie o 1 rok
V 2. polroku sa budú realizovať nákupy:
MS office : 2
Windows 10 Professional
MRP - update: 1
Epi - databáza - predĺženie licencie.
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Podprogram 10.4: Vzdelávanie zamestnancov
Zodpovednosť: oddelenie kancelárie starostu
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

2 000

2 000

310

15,5

Rozpočet prvku

Cieľ:

Zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov miestneho úradu

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov zúčastnených na odborných školeniach

Rok 2020:

Komentár:

schválená hodnota

hodnota po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

16

16

8

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 2020 sa 8 zamestnancov MČ zúčastnilo na celkom
4 druhoch odborných školení :
- Moderná správa registratúry
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
- Susedské spory
- Účtovníctvo a rozpočet pre obce

Podprogram 10.5: Ostatná podporná činnosť
Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

1 100

1 100

425

39,5

Rozpočet prvku

Čerpanie k 30. 6. 2020:
•

poplatky a odvody banke v sume 425 €, t. j. 38,6 % ročného rozpočtu - za správu a vedenie
účtov (VÚB, SLSP)
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Podprogram 10.6: Duálne vzdelávanie
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za duálne vzdelávanie
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

840

840

65

7,7

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom získal osvedčenie o spôsobilosti poskytovať
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelania. Na základe zmluvy č. 3/DV/2019
s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici 1 v Košiciach a učebných zmlúv so žiakmi,
MČ poskytuje žiakom školy praktické vyučovanie. Zmluva bola uzatvorená dňa 13. 9. 2019
na dobu určitú do 31. 8. 2026.
Predpokladané výdavky v roku 2020 na štipendium a stravovanie pre 4 žiačky:
/2 žiačky od 1. 1. 2020 a ďalšie 2 žiačky od 1. 9. 2020/
▪ štipendium: 640 €
▪ stravovanie: 200 €.
Stav duálneho vzdelávania k 30. 6. 2020:
Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
s aktuálnou situáciou COVID -19 nerátal, teda v ňom nie je ani špecifikovaná. Stredné školy boli
do konca júna 2020 zatvorené. Máme dva systémy vzdelávania - školský a systém duálneho
vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je legislatívne nastavený tak, že zamestnávatelia
na základe učebnej zmluvy zodpovedajú za praktické vyučovanie, je však dôležité podotknúť, že
súčasťou duálneho vzdelávanie je najmä teoretické vyučovanie dohodnuté so školou na základe
konkrétnej duálnej zmluvy, ktorá je síce platná, avšak v aktuálnej situácii bola nerealizovateľná.
Keďže sa nerealizuje teoretické vyučovanie, nemá výkon praktického vyučovania zmysel. Vyplýva
z toho, že zamestnávatelia nemohli vykonávať praktické vyučovanie a ani nevykonávali.
Od septembra 2020, ak sa školy otvoria, budú pokračovať študenti duálneho vzdelávania ako
študenti 2. ročníka a zároveň budú prijatí noví dvaja študenti duálneho vzdelávania do 1. ročníka.
Pre školský rok 2020/2021 budeme mať 4 žiakov duálneho vzdelávania, ktorí budú mať praktické
vyučovanie na Miestnom úrade MČ Košice - Nad jazerom.
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PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

v€

Rozpočet programu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

719 364

726 814

270 073

37,2

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

rozpočet:
719 364 €
čerpanie k 30. 6. 2020: 270 073 €
%: 37,2

Kapitálové výdavky: rozpočet:
čerpanie k 30. 6. 2020:
%: -

0€
0€

Podprogram 11.1: Správa mestskej časti
Zodpovednosť: oddelenie ekonomické
oddelenie kancelárie starostu
oddelenie výstavby a investičných činností
v€

Rozpočet podprogramu

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

719 364

726 814

270 073

37,2

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

422 992

422 992

151 924

35,9

Prvok 11.1.1: Mzdy pracovníci
v€

Rozpočet prvku

Finančné prostriedky použité na mzdy pracovníkov miestneho úradu a kultúrneho strediska.
Čerpanie rozpočtu miezd k 30. 6. 2020 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.
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Prvok 11.1.2: Poistné odvody pracovníkov
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

167 632

167 632

58 797

35,1

Rozpočet prvku

Poistné odvody pracovníkov: skutočnosť k 30. 6. 2020 v sume 58 797 € sú finančné
prostriedky použité na odvody do poisťovní: sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej
poisťovne.
Čerpanie rozpočtu poistných odvodov k 30. 6. 2020 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. 2020

%

900

900

23

-

Rozpočet prvku

Cestovné náhrady - rozpočtované výdavky v sume 700 €: výdavky na úhrady tuzemských
pracovných ciest,
- rozpočtované výdavky v sume 200 €: výdavky na úhradu zahraničných
pracovných ciest.
V priebehu 1. polroka 2020 bola uskutočnená pracovná cesta troch pracovníkov na odborné
školenie. Nebola realizovaná žiadna zahraničná pracovná cesta.
Prvok 11.1.4: Energie, voda a komunikácie
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

30 980

30 980

14 192

45,8

Rozpočet prvku

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.
Prvok 11.1.5: Materiál
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

16 200

28 950

17 425

60,2
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Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID - 19 mestská časť na základe
rozpočtových opatrení schválených starostkou MČ upravila rozpočet na úhradu nevyhnutných
výdavkov spojených s pandémiou:
▪ prevádzkové stroje: tri šijacie stroje na šitie rúšok a stojan na dezinfekciu rúk:
rozpočet 750 € - čerpané k 30. 6. 2020: 629 €
▪ všeobecný materiál: materiál na šitie rúšok, /látky, nite, špendlíky, kriedy, nožnice, ihly, gumičky/,
dezinfekčné prostriedky: gély na ruky, rukavice, čistiace potreby, savo, gastronádoby, termoboxy:
rozpočet 9 000 € - čerpané k 30. 6. 2020: 7 510 €
▪ pracovné odevy, pomôcky: masky, hygienické rúška, rámy so štítom, vinylové púdrové rukavice,
ochranné obleky:
rozpočet: 5 000 € - čerpané k 30. 6. 2020: 4 562 €.
Spolu čerpanie k 30. 6. 2020: 13 001 €.
Časť materiálu bola spotrebovaná /na šitie rúšok, pri donáškach obedov a roznáške potravín,
dezinfekcii úradu, detských ihrísk a pod./. Zostatok sa nachádza je v evidencii pracovníka CO,
šijacie stroje sú umiestnené v KS Jazero a stojan na dezinfekciu rúk je umiestnený na miestnom
úrade pri vstupe.
Mestská časť na základe požiadavky Mesta Košice predložila zoznam výdavkov koronakrízy
Odboru CO magistrátu na preplatenie. Doposiaľ nemáme k uvedenému vyjadrenie.
Prvok 11.1.6: Dopravné
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

9 260

9 260

5 480

59,2

Rozpočet prvku

Výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel /vrátane komunálneho vozidla a vozidla UTV/ na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom,
havarijné a povinné zmluvné poistenie.
Prvok 11.1.7: Údržba prístrojov, zariadení, objektov
v€
schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

9 300

4 300

702

16,3

Rozpočet prvku

Finančné prostriedky vyčlenené na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadení v
miestnom úrade ako aj samotnej budovy, predovšetkým na vnútorné maľovanie.
Schválený rozpočet bol rozpočtovým opatrením starostky upravený a finančné prostriedky boli
použité na výdavky súvisiace s koronakrízou /na pracovné odevy a pomôcky/. Maľovanie
vnútorných priestorov úradu sa nebude realizovať v roku 2020 a odkladá sa na ďalšie obdobie.
Prvok 11.1.8: Služby
v€

Rozpočet prvku

schválený rozpočet

rozpočet po zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

62 100

61 800

21 530

34,8
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Výdavky za všeobecné služby, prevádzku výťahu, CO, PO a BOZP, preventívne prehliadky
zamestnancov, stravovanie zamestnancov ( čiastka 4 491 € bola refundovaná pracovníkmi),
prídel do sociálneho fondu, kolky, dohody o vykonaní práce ( najmä propagácia MČ a archív).

Výdavkové finančné operácie:
v€
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

schválený
rozpočet

rozpočet po
zmenách

skutočnosť
k 30. 6. 2020

%

0

0

0

-

Mestská časť Košice - Nad jazerom v priebehu 1. polroka 2020 nesplácala ani v svojom
účtovníctve neevidovala žiadne úvery.
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