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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s  uznesením        

č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti                         

Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra 2021  

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Nad jazerom za rok 2022: 

 

č. 5 - 6  schválených starostkou mestskej časti dňa 20. 6. 2022, 

č. 7 schválenom starostkou mestskej časti dňa 12. 9. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia 

o vykonaní rozpočtových opatrení programového rozpočtu 

Mestskej časti  Košice - Nad jazerom za rok 2022 

 

 
V súlade s uznesením č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra  2021, ktorým miestne 

zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 

2022 rozpočtovými opatreniami: 

 

- zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu 

bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške 

celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov 

schváleného rozpočtu počas kalendárneho roka 

 

p r e d k l a d á m e  

 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach  č. 5, 6 a 7 schválených starostkou 

mestskej časti: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

 

Z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí vrátane zabezpečenia 

miest na sedenie pre účastníkov podujatia Kultúrne leto 2022 v RL Jazero bolo potrebné 

uskutočniť tieto zmeny rozpočtu: 

 

Zmeny rozpočtu: 

 

Zvýšenie výdavkov: 

 

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram  2 - Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, 

Prvok 1 - Kultúrno-spoločenské podujatia, položka 600: +2 530 € 

 

Zníženie výdavkov: 

 

Program 9 - Plánovanie, manažnent a kontrola, Podprogram  4 - Medzinárodné vzťahy, Prvok 

1 - Spolupráca s Maďarskom, položka 600: -2 000 € 

 

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram  1 - Prevádzka KS Jazero, Prvok 4 - Služby, 

položka 637: -530 €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 
 

V súvislosti so zabezpečením odstránenia nelegálnej skládky odpadu na území mestskej časti 

v súčinnosti s mestom Košice, s dôrazom na ochranu verejného zdravia, zabezpečenia 

základnej čistoty (riziko vzniku a prenosu ochorení, rozmnoženie hlodavcov a pod.) bolo 

potrebné vykonať nasledovné zmeny rozpočtu: 

 

 



Zmeny rozpočtu: 

 

Zvýšenie výdavkov: 

 

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, Podprogram  1 - Odvoz odpadu, Prvok 4 - Odvoz 

odpadu zo sídliska a RL Jazero, položka 637 - služby: +2 000 € 

 

Zníženie výdavkov: 

 

Program 7 - Sociálne služby, Podprogram  1 - Denné centrum, Prvok 3 - Materiál, položka 

633001 - interiérové vybavenie: -2 000 €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16. 12. 2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. 

Pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2022 bol pre mestské časti rozdelený  aj podiel 

na dani za psa, pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom v sume 12 373 €. Uvedená čiastka 

bola pripísaná na bankový účet MČ v mesiaci júl 2022. 

 

Rozpočtovým opatrením starostky mestskej časti je potrebné mestskou časťou schválený 

rozpočet dane za psa v objeme 10 000 € zvýšiť na sumu 12 373 € schválenú mestom Košice.  

 

Výnos dane mal byť použitý na nákup lavičiek a toaliet pre psov. Na základe prehodnotenia 

účelu použitia, najmä z dôvodu, že výhradný dodávateľ systému psích toaliet ponúka 

v súčasnosti iba možnosť prenájmu zariadení bez možnosti kúpy a  suma ponúkanej služby je 

z pohľadu mestskej časti neprimeraná a neefektívna, pričom značnú časť údržby a čistenia 

dodávateľ zmluvne prenáša na objednávateľa, t. j.  na mestskú časť. Služba by v podobe 

prenájmu plánovaných zariadení predstavovala čiastku 4 990 € ročne, preto navrhujeme, aby   

výnos dane bol použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí  majú v náplni práce 

vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.  

 

Zmeny rozpočtu: 

 

Zvýšenie rozpočtu príjmov: 

 

Kategória 100 - Daňové príjmy, položka 133 - Podiel na dani za psa: +2 373 € 

 

Zníženie výdavkov: 

 

Program 1 -  Prostredie pre život, Podprogram 1 - Životné prostredie, Prvok 2 - Opravy 

a bežná údržba na sídlisku, položka 633 materiál:  -10 000 € 

 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov: 

 

Program 11 -  Podporná činnosť, Prvok 1 - Mzdy, položka 610: + 9 169 € 

                                                     Prvok 2 - Poistné odvody, položka 620: +3 204 € 

 

Spolu zvýšenie rozpočtu výdavkov: + 2 373 € 

 



ZHRNUTIE: 

 

Rozpočet  bežných  výdavkov bol na rok 2022  schválený  v  objeme 1 371 654 €. Čiastka      

83 984 €   zodpovedajúca    objemu   zmien  v   rozpočte  bežných  výdavkov  realizovaných  

rozpočtovými   opatreniami  č. 1 - 7   schválenými   starostkou   mestskej   časti   v  roku  

2022 predstavuje podiel 6,12 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem 

zmien - najviac  20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka. 

 

Spracovala:  Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia 

 

V Košiciach dňa 20. 9. 2022 


