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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 

ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

  

s c h v a ľ u j e 

 

1.     1. zmenu  programového  rozpočtu  Mestskej  časti Košice  -  Nad  jazerom na  rok 2022 

        podľa predloženého návrhu, 

 

2.     čerpanie   finančných   prostriedkov   z   Fondu  hospodárskeho   a    sociálneho   rozvoja     

        podľa predloženého návrhu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2022 

schválené investičné projekty v sume  412 700 €  a   použitie   prostriedkov   z   fondu     

hospodárskeho a  sociálneho  rozvoja  na   financovanie  týchto  projektov  v  objeme  

372 700 €. Na základe  prehodnotenia  cien    stavieb  a ďalších  investičných potrieb mestskej 

časti a tiež po zhodnotení vývoja prevádzkových potrieb MČ v oblasti výdavkov za platby 

elektrickej energie a ich finančného krytia, je nutné  vykonať nasledovné zmeny                         

v kapitálovom a bežnom rozpočte: 

 

1. Revitalizácia detského ihriska Radka - Pláž: + 4 100 € 

 

2. Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko: +33 600 € 

  

3. Výškopis a polohopis časti rekreačnej lokality: +5 000 € 

 

4. Príprava územia - Zelené športovo-oddychové zóny - zrušenie zámeru: -10 000 € 

 

5. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov za elektrickú energiu spolu za objekty MČ:  

    +18 945 € 

 

6. Zvýšenie  rozpočtu  bežných  príjmov  z  platieb  odvodov  z hazardných  hier za rok 2021 

    a  príjem  z  preplatenia  časti  výdavkov  COVID-19  za  roky  2020  a  2021  z   transferu                

    zo štátneho rozpočtu, spolu bežné príjmy v sume: +18 945 € 

 

7. Zvýšenie  čerpania  finančných  prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja    

    na financovanie  kapitálových výdavkov v sume +32 700 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnené dňa 11. 4. 2022. 

 

Návrh 

na  1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom  

 na rok 2022 
 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice  - Nad jazerom  schválilo dňa                  

15. 12. 2021 uznesením č. 178 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom        

na rok 2022. 

  

V  súlade  s uvedeným  uznesením  boli na rok  2022 schválené investičné projekty  v sume    

412 700 €  a   použitie   prostriedkov   z   fondu     hospodárskeho   a   sociálneho     rozvoja                           

na   financovanie  týchto  projektov  v  objeme  372 700 €.  Na základe  prehodnotenia  cien    

stavieb  a ďalších  investičných potrieb mestskej časti navrhujeme zmeny rozpočtu v týchto 

oblastiach: 

 

Kapitálový rozpočet: 

 

1. Revitalizácia detského ihriska Radka - Pláž 

 

V roku 2020 bola autorizovaným stavebným inžinierom Michalom Borščom spracovaná 

projektová dokumentácia „Revitalizácia detského ihriska Radka - Pláž“. V uvedenom čase bol 

rozpočet diela spracovaný vo výške 14 972,56 €. Vzhľadom na cenové zmeny si Mestská časť 

Košice - Nad jazerom dala v súčasnosti vypracovať projektantovi aktuálny rozpočet, pričom 

rozpočtovaná cena na rok 2022 je 19 021,35 €. Uvedenú cenu môže znížiť súťaž verejného 

obstarávateľa na dodávateľa diela. Na spustenie verejného obstarávania je nevyhnutné zvýšiť 

schválený objem finančných prostriedkov zo sumy 15 000 €   na sumu  19 100 €, t. j. zvýšenie 

o 4 100 €  v súlade s prepočtami projektanta. 

 

2. Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko 

 

V čase prípravy programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 

nebola k dispozícii na určenie ceny diela projektová dokumentácia s rozpočtom stavby. 

Z tohto dôvodu sa pri stanovení rozpočtu vychádzalo z technicko-hospodárskych 

ukazovateľov (rozpočtových ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku 

objemu). V súčasnosti cenu stanovil autor projektovej dokumentácie Ing. Arch. Alexander 

Lami, Ing. Stanislav Tury a vychádza z konštrukčného a architektonického návrhu, ktorý 

odsúhlasilo oddelenie útvaru hlavného architekta mesta Košice. Je potrebné schváliť zvýšenie 

rozpočtu zo sumy 20 000 € na sumu 53 600 €, t. j. zvýšenie o 33 600 €. 

 

3. Výškopis a polohopis časti rekreačnej lokality 

 

Cieľom mestskej časti je zamerať časť pozemku v rekreačnej lokalite geodetom, získať 

aktuálne a presné zdokumentovanie stavu pozemku pred výstavbou. Predmetom zamerania 

bude existujúci výškový priebeh pozemku, prvky polohopisu, (stavby, ploty), inžinierske siete 

a vegetácia, ako aj vytýčenie inžinierskych sietí na území, a to predovšetkým silových káblov 

elektrickej energie, verejného osvetlenia, vodovodu a kanalizácie. Dokument bude obsahovať 

aj právny stav hraníc katastra nehnuteľností - katastrálnu mapu. Bude slúžiť ako podklad        

pre projektovú činnosť, na základe ktorej  sa určí ideálna/zákonná poloha stavby                     

na pozemku. Výsledkom polohopisu bude  výkres v elektronickej podobe, kde budú                  



v označených vrstvách/hladinách zamerané podrobné body pospájané do kresby polohopisu     

a výškopisu a jednotlivé samostatné body budú označené príslušnou mapovou značkou.  

V súčasnosti je uvedený zámer spracovania výškopisu a polohopisu potrebný pre vhodné 

umiestnenie dopravných stavieb (chodníkov) tak,  aby nedošlo ku kolízií s ochrannými 

pásmami vedení NN, vodovodu a iné. V rozpočte na rok 2022 je už schválená architektonická 

štúdia chodníkov v RL Jazero. Zároveň bola spoločnosťou VVS a. s. v roku 2022 spravovaná 

štúdia odkanalizovania rekreačnej lokality, pričom návrh sa javí v kolízií s ochrannými 

pásmami inžinierskych sietí v správe mestskej časti. Pre súčinnosť pri spracovávaní 

podkladov pri príprave odkanalizovania rekreačnej lokality potrebujeme ako správcovia sieti 

disponovať digitálnym zameraním nami spravovaných IS. Zároveň sú v strategických 

dokumentoch MČ navrhované ďalšie stavby, ktoré je potrebné vhodne umiestniť do územia,   

a to  Športový park resp. dobudovanie verejného osvetlenia. Vzhľadom na navrhované 

zámery má dokument spracovať územie od rodinných domov na Jenisejskej (Dneperskej 

ulici) - predeľovacej hrádze cez východnú časť rekreačnej lokality po objekt bytového domu 

Baltická 19 v Košiciach.  

Na uvedenú investičnú aktivitu navrhujeme schváliť rozpočet v sume 5 000 €. 

 

4. Príprava územia - Zelené športovo-oddychové zóny - zrušenie zámeru 

 

Vzhľadom na podmienky projektu Zelené športovo-oddychové zóny vyhlasovateľa 

spoločnosti Lidl nám bolo písomne oznámené, že Mestská časť Košice - Nad jazerom,             

na území (v katastri) ktorej nie je zriadená žiadna prevádzka spoločnosti LIDL,  nespĺňa 

dodatočne doplnené podmienky vyhlasovateľa súťaže na zapojenie sa do výzvy na tento 

projekt. V tejto súvislosti výdavkovú položku Príprava územia - Zelené športovo-oddychové 

zóny vo výške 10 000 € navrhujeme zrušiť. 

 

V súlade s uvedeným navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky spolu o sumu 32 700 €     

a zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

o sumu 32 700 €. 

 

Bežný rozpočet: 

 

1. Na základe prehodnotenia vývoja bežných výdavkov v roku 2022 navrhujeme zvýšiť 

rozpočet finančných prostriedkov na platby  za elektrickú energiu v objekte miestneho úradu, 

objektov OC Branisko a OC Čingov a rekreačnej lokality Jazero. 

Podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorenej v zmysle zákona o energetike dňa 

22. 12. 2021 medzi Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. Bratislava a Mestskou 

časťou Košice - Nad jazerom sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 zvýšila cena 

elektrickej energie poskytovanej mestskej časti.  

Zvýšenie rozpočtu výdavkov za elektrickú energiu spolu za objekty MČ: 18 945 €. 

 

2. Ministerstvo vnútra SR zaslalo Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa  3. 3. 2022 sumu 

8 587 €, ktorá predstavuje preplatenie časti výdavkov COVID-19 za roky 2020 a 2021, ktoré 

mestská časť v týchto rokoch už uhradila zo svojich vlastných zdrojov. Uvedený príjem 

navrhujeme v roku 2022 použiť ako zdroj zvýšených výdavkov na elektrickú energiu. 

 

3. V roku 2022 boli mestskej časti pripísané na bankový účet omeškané platby 

prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2021. Navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov 

z hazardných hier v roku 2022 o sumu 10 358 € a uvedený príjem použiť ako zdroj zvýšených 

výdavkov na elektrickú energiu. 



Navrhované zmeny rozpočtu: 

   

1. Bežný rozpočet 

  

Bežné príjmy: 

 

Položka 292 008 - Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier: +10 358 € 

Položka 312 001 - Transfer zo ŠR - na výdavky COVID-19: + 8 587 €  

 

Spolu bežné príjmy: +18 945 € 

 

Bežné výdavky: 

 

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero,       

Prvok 1 - Energie a voda, položka 632: +3 570 € 

 

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, Prvok 1                 

- Energie a voda, položka 632: +6 295 € 

 

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa MČ, Prvok 4 - Energie, voda 

a komunikácie, položka 632: +9 080 € 

 

Spolu bežné výdavky: +18 945 € 

 

2. Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové výdavky: 

 

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 2 - Investície v  RL Jazero,  Projekt 2         

- Rekonštrukcie ihrísk v RL Jazero, položka 717 - Rekonštrukcia detského ihriska Radka:       

+4 100 € 

 

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, Projekt 7                 

- Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko, položka 717: +33 600 € 

 

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 2 - Investície v  RL Jazero,  Projekt 1         

- Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero, položka 716                          

- Výškopis a polohopis časti RL Jazero: +5 000 € 

 

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská,  Projekt 3 - Výstavba a revitalizácia 

ihrísk, položka 717 - Zelené športovo-oddychové zóny - LIDL - príprava územia: -10 000 € 

 

Spolu kapitálové výdavky: +32 700 € 

 

3. Rozpočet finančných operácií 

 

Príjmové finančné operácie: 

 

Položka 454 - čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 

▪ čerpanie sumy +4 100 € na Rekonštrukciu detského ihriska Radka       



▪ čerpanie sumy +33 600 € na Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko 

▪ čerpanie sumy +5 000 € na Výškopis a polohopis časti RL  

▪ zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: -10 000 € na Zelené športovo-

oddychové zóny - LIDL - príprava územia  

 

Spolu príjmové finančné operácie: +32 700 €. 

 

ZHRNUTIE: 

 

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave 

rozpočtu na rok 2022 takto: 

 

Bežné príjmy: plus 18 945 €,  t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 402 336 € 

 

Bežné výdavky: plus 18 945 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 390 960 € 

 

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: plus  11 376 € 

 

Kapitálové príjmy: nezmenené, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 40 001 € 

 

Kapitálové výdavky: plus 32 700 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 445 400 € 

 

Schodok z kapitálového rozpočtu: plus 32 700 €, t. j.  stav po 1. zmene rozpočtu:  

mínus 405 399 € 

 

Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu: plus 32 700 €, t. j. čerpanie fondu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja  po 1. zmene rozpočtu spolu:  405 400 €. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia 

V Košiciach dňa 6. 4. 2022 

 


