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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  právnych predpisov 

a ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. uzatvára    prerokovanie    Záverečného   účtu   Mestskej   časti   Košice  -   Nad    jazerom  

    za rok 2021  výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

 

2. schvaľuje rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021: 

 

    Rezervný fond: 18 000,- € 

    Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 161 179,15 €, 

 

3. schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov do peňažného fondu: 

 

   Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 71 667,59 €. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

V súlade s § 16 ods.  1 zákona   č.  583/2004 Z. z.  o   rozpočtových   pravidlách   územnej   

samosprávy v   z. n. p.  po skončení rozpočtového  roka   Mestská   časť  Košice                        

- Nad   jazerom   je  povinná  predložiť  na  rokovanie  miestneho  zastupiteľstva  údaje                   

o rozpočtovom  hospodárení  za  rok  2021  v  Záverečnom  účte  Mestskej časti   Košice                   

- Nad jazerom. Záverečný účet obsahuje: 

 

▪  Údaje   o   plnení   rozpočtu  v  členení  podľa  § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade   

    s rozpočtovou klasifikáciou 

▪  Rekapituláciu zdrojov a ich použitia 

▪  Finančné vysporiadanie 

▪  Bilanciu aktív a pasív 

▪  Stav peňažných fondov 

▪  Prehľad o stave a vývoji dlhu 

▪  Prehľad o stave a vývoji pohľadávok 

▪  Prehľad o dotáciách a finančných príspevkoch poskytnutých v roku 2021 

▪  Hodnotenie plnenia programov mestskej  časti - Hodnotiaca správa 

▪  Finančné plnenie programového rozpočtu - tabuľky. 

 

Základným   nástrojom   finančného  hospodárenia  Mestskej   časti   Košice - Nad jazerom     

v roku 2021  bol programový rozpočet  na rok  2021.  Rozpočet    bol    schválený   miestnym 

zastupiteľstvom   dňa    3. 3. 2021   uznesením   miestneho   zastupiteľstva   č. 126.   Výdavky   

programového   rozpočtu    mestskej   časti  na  rok 2021   boli    rozčlenené do 11 programov, 

ktoré sa ďalej členili na podprogramy a prvky resp. projekty.  

 

Mestská  časť  Košice - Nad  jazerom  v  roku  2021  hospodárila  s  prebytkom z bežného  

rozpočtu vo  výške   +241 924 €.  Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných  investičných aktivít 

spolu v objeme 149 451 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -62 745 €, ktorý bol 

krytý prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu. 

 

Z  rozpočtu   príjmov  a  výdavkov  mestská  časť dosiahla v roku 2021  prebytok +179 179 €.     

 

Počas  roka 2021  mestská  časť  hospodárila  s  bežnými   príjmami   v   objeme   1 546 337 € 

a kapitálovými príjmami v sume 86 706 €. 

 

Bežné  výdavky   predstavovali  čiastku   1 295 078 € a kapitálové výdavky  objem 149 451 €. 

 

Stav  finančných  prostriedkov  na  bankových  účtoch  a  v  pokladni dosiahol  k 31. 12. 2021   

sumu 752 389 €. 

 

Mestská   časť  Košice - Nad  jazerom  počas  celého  roka  2021  svojimi   aktivitami               

vo  všetkých 11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  

rozpočtu   vychádzajúce  najmä  z  Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov             

2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 a cieľov volebného programu starostky mestskej časti 

a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve. 

 

Spracovala:  Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického 

V Košiciach dňa 25. 5. 2022 


