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Návrh I. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
A) s c h v a ľ u j e
1. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Výdavková časť – bežné výdavky
Program 1 Mesto rodiny, podprogram 1 Ostatné služby pre seniorov,
aktivita 5, Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ
+54 000 €
Program 5 Doprava, podprogram 1 Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií,
aktivita 10, Zimná údržba
- 54 000 €
B) m e n í p o v e r e n i e
primátora mesta Košice
podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších zmien
a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien a doplnkov aktualizovať
rozpočet:
- o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na
úrovni 5% celkových príjmov a výdavkov.
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Návrh I. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu
mesta Košice na rok 2015
Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 vyplýva z potreby dofinancovania
stravovania dôchodcov. Táto potreba vyplynula z dôvodu vyššieho záujmu dotknutých osôb
o poskytovanú službu v roku 2015. Súčasný rozpočet počíta vo výdavkovej časti na rok 2015 so
sumou 66 000€ a súvisí s ukazovateľmi výkonnosti, ktoré MMK na rok 2015 naplánovalo Tab1.
Aktuálna požiadavka seniorov s najnižšími príjmami na zabezpečenie tejto podpornej sociálnej služby
súvisiacej so základnými životnými potrebami si vyžaduje úpravu Programového rozpočtu tak, aby MČ
nemuseli pristúpiť k obmedzovaniu tejto cieľovej skupiny obyvateľstva.

Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské
časti, výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je v súčasnosti
stanovená nasledovne:
do 250,00 €
od 250,01 € do 350,00 €
od 350,01 €

0,83 €
0,66 €
0€

Tab1
Cieľ

Zlepšiť cenovú dostupnosť kvalitnej stravy poskytnutím príspevku na stravu

Ukazovateľ výkonnosti

Počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie za mesiac

Rok

2013

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Ukazovateľ výkonnosti
Rok

2015

2016

2017

370

375

380

390

2014

2015

2016

2017

6 800

6 850

6 950

7 000

347
Počet odobratých obedov za mesiac
2013

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2014

6 428

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov sa poskytuje občanom prostredníctvom jednotlivých
mestských častí na základe vyúčtovania. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vymedzuje
stravovanie pre dôchodcov ako podpornú službu na zabezpečenie základných životných potrieb.
Na základe vyššie uvedeného poukazujeme na potrebu zvýšiť transfer pre MČ na stravovanie
dôchodcov zo sumy 66 000€ na sumu 120.000€
VÝDAVKOVÁ ČASŤ
PROGRAM Č. 1: MESTO RODINY
Podprogram 1: Sociálne služby

Bežné výdavky

+54 000 €
+ 54 000 €

+ 54 000 €

Stravovanie dôchodcov – transfer pre MČ (aktivita 5)
+ 54 000 €
Ide o dofinancovanie aktivity s cieľom zabezpečenia stravovania seniorov s nízkym príjmom
PROGRAM Č. 5: DOPRAVA
Podprogram 1: Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

- 54 000 €
- 54 000 €

Zimná údržba (aktivita 10)

- 54 000 €

Bežné výdavky

- 54 000 €

Vzhľadom na miernu zimu a očakávanú úsporu v tejto aktivite navrhujeme zníženie výdavkov
o 54 000 €.

Navrhované zmeny majú nulový dopad na Programový rozpočet a ich schválením zostanú celkové
príjmy a výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2015 v nezmenej výške
18. 3. 2015
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Návrh I. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Návrh na zmenu poverenia primátora k Programovému rozpočtu
mesta Košice na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom II. zasadnutí konanom dňa 02.09.2015 podľa § 6 ods. 2
Štatútu mesta Košice schválilo uznesením č. 16: Programový rozpočet mesta Košice na roky
2015 – 2017. /ďalej len Rozpočet/
Poslanci mesta Košice okrem schválenia rozpočtu v rámci predmetného uznesenia poverili primátora
mesta Košice podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších zmien
a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien a doplnkov aktualizovať rozpočet
(posledná odrážka poverenia):
- o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
na úrovni celkových príjmov a výdavkov. (ďalej len Poverenie)
Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce. Schvaľovacím orgánom
v meste Košice je mestské zastupiteľstvo, pričom schvaľovací proces mu je vyhradený. Jedná sa
o najdôležitejší nástroj orgánu mesta, ktorý súvisí so základnými otázkami života obce.
Zákonodarca vytvoril podmienku a zároveň určil právomoci orgánom mesta tak, aby si navzájom
nezasahovali do svojich kompetencií. Zastupiteľstvá miest a obcí disponujú kompetenciou
schvaľovania Rozpočtu aj preto, aby ako kolektívne orgány, ktoré rokujú v zbore reprezentovali, čo
najširší záujem obyvateľov a aby tak vylúčil svojvoľné rozhodovanie o rozvoji mesta jednotlivca –
primátora.
Domnievame sa, že poverenie v rámci uznesenia, ktoré pojednáva o možnosti aktualizácie
Rozpočtu o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov pre primátora mesta
v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov popiera princíp
delenia moci v samospráve v rámci schvaľovacieho procesu Rozpočtu. Považujeme za
neprípustné, aby Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v plnom rozsahu presunulo
kompetenciu zmeny rozpočtu a rozpočtových opatrení na jednotlivca – štatutára mesta vo
výške 100%.
Mestské zastupiteľstvo sa týmto Poverením vzdalo svojho vyhradeného práva
(kompetencie), ktoré prepožičalo inému orgánu mesta. V právnom štáte kompetencie, práva a
povinnosti a zákonom upravené postupy pre ustanovené orgány mesta vytvárajú nevyhnutný
predpoklad pre rovnováhu. Systém fungovania zastupiteľstva a primátora sú vzájomne prepojené len
väzbami kontroly a spolupráce čím predmetné Poverenie principiálne mení politiku financovania mesta
v rámci rozpočtových pravidiel.
Z uvedených dôvodov navrhujeme v rámci 1. Zmeny programového rozpočtu upraviť predmetné
poverenie nasledovne:
podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov a
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien a doplnkov aktualizovať rozpočet:
- o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni
5% celkových príjmov a výdavkov.
Navrhované zmeny majú nulový dopad na Programový rozpočet a ich schválením zostanú celkové
príjmy a výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2015 v nezmenej výške.

V Košiciach, 17.03.2015
Spracoval: Ing. Jaroslav Polaček
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