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V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnené dňa 8. 6. 2022. 

 

Návrh 

na  2. 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 a dňa 28. 4. 2022 uznesením č. 200  1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom na rok 2022. 

 

            V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 839 zo dňa                   

16. 12. 2021 a primátorom mesta schválenou 2. zmenou Programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2022 boli pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom  v  súlade  s § 41a  Štatútu 

mesta Košice a v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku       

za rozvoj prerozdelené účelové finančné prostriedky v sume 47 €, ktoré predstavujú 50 % 

výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021.  

 

            (V roku 2021 bol do rozpočtu mestskej časti prijatý  príjem z podielu na miestnom 

poplatku  za rozvoj z  roku 2020  v sume 71 786 €, ktorý bol ponechaný na použitie 

do nasledujúcich rokov, a to do  rozpočtu roku 2022 na Riešenie statickej dopravy                   

na Ladožskej a Jenisejskej ulici.) 

 

            V  zmysle  § 11  zákona  č. 447/2015 Z. z.   o  miestnom  poplatku  za rozvoj, výnos 

z poplatku je možné  použiť  na  úhradu  kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými 

nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na zákonom presne určený 

účel. Výnos  z poplatku  za  rozvoj v sume 47 € sa nemusí použiť v roku 2021.  Zákon              

č. 447/2015  Z. z. o  miestnom  poplatku  za   rozvoj   v  § 11  ods. 2  určuje  účel   použitia   

výnosu   poplatku  za  rozvoj,  časové  obmedzenie  použitia  výnosu  v zákone  nie je.             

Je na  rozhodnutí   miestneho zastupiteľstva,  či sa  tieto  prostriedky zapoja do  rozpočtu  

roku  2022 alebo až v nasledujúcich rokoch. Podstatné  je  dodržať účel použitia. O použití 

poplatku za rozvoj je potrebné informovať v záverečnom účte.  

 

             Navrhujeme, aby výnos  z miestneho poplatku za rozvoj z  roku 2021 v sume 47 € 

nebol zapojený  do rozpočtu roku 2022, a bol  použitý  v ďalších rozpočtových rokoch. Suma 

47 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2022 a  pri schvaľovaní záverečného účtu  za rok 2022             

bude pridelená do peňažného fondu. 

 

Navrhovaná zmena rozpočtu: 

 

Zvýšenie príjmov: 

 

Bežné príjmy, kategória 100 - Daňové príjmy, položka 133 015 - Miestny poplatok za rozvoj: 

+47 € 
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ZHRNUTIE: 

 

Uskutočnením uvedenej navrhovanej zmeny dôjde oproti rozpočtu schválenému po 1. zmene 

k úprave rozpočtu na rok 2022 takto: 

 

Bežné príjmy: plus 47 €,  t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 402 383 € 

 

Bežné výdavky: nezmenené, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 390 960 € 

 

Prebytok z bežného rozpočtu: plus 47 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 11 423 € 

 

Kapitálové príjmy: nezmenené, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 40 001 € 

 

Kapitálové výdavky: nezmenené, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 445 400 € 

 

Schodok z kapitálového rozpočtu: nezmenený, t. j.  stav po 2. zmene rozpočtu:  -405 339 €  

 

Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu: nezmenený t. j. čerpanie fondu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja  po 2. zmene rozpočtu spolu:  405 400 €. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia 

V Košiciach dňa 6. 6. 2022 


