Žiadosť adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva
k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti neschválením návrhu
na 1.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 10. februára 2014 na svojom XXIII. rokovaní schválilo
uznesením číslom 883 - Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014 – 2016.
Ustanovenie B predmetného uznesenia poveruje primátora mesta Košice Richarda Rašiho:
„aktualizovať rozpočet o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov“. Predmetným poverením, tak primátor môže celý
rok, sám nezávisle na poslancoch, presúvať finančné prostriedky medzi schválenými položkami
rozpočtu.
Prečo primátor mesta Košice Richard Raši, vyžaduje súhlas poslancov na zmenu rozpočtu
a neoznamuje zmeny rozpočtovým opatrením? Prečo vedenie mesta Košice má potrebu
upozorňovať práve na tieto štyri zmeny v rozpočte? Čo vedenie mesta skrýva?
1. Dokončenie rekonštrukcie mosta na ceste Hlinkova.
Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Košice z 10.04.2014 (štvrtok) „bola sprejazdnená doprava
v úseku rekonštruovaného mosta na štátnej ceste č. II/547 na Hlinkovej ulici.“ Zmluva o dielo
2014000561 bola podpísaná primátorom 07.03.2014 na sumu 292.824,13 EUR. Rozsah
opravy ktorý je podľa zmluvy rozsiahli musel byť známy ešte pred schvaľovaním
programového rozpočtu 10.02.2014. Prečo primátor požaduje dodatočný súhlas a schválenie
finančnej operácie?
2. Podpora grantového programu v rámci udržateľnosti projektu EHMK.
O vzniku grantového programu mesta Košice na tieto účely sa vedelo pred schvaľovaním
programového rozpočtu 10.02.2014. Prečo ale dochádza k jej vyčleneniu z kapitoly
organizácie K13? Je suma 200.000 EUR dostatočná podpora pre grantový program, ktorý
bude určený na podporu nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví? Na
samotnú aktívnu kultúru spolu s marketingom podujatí mesto Košice vynaloží v roku 2014
viac ako 3,6 milióna Eur. Ďalší 1 milión EUR získajú organizácie Košice EHMK 2013 n.o. a K13
– košické kultúrne centrá z grantovej schémy ministerstva kultúry. Prečo a komu ponúka túto
sumu vedenie mesta? Je ponúkaný grantový program dostatočným nástrojom Kultúrnej
stratégie mesta Košice a bola odkonzultovaná s koľkými tradičnými kultúrnymi operátormi?
Prečo nie je zverejnená kompletná stratégia rozvoja kultúry a koncepcia plánovaných
podujatí a programu na obdobie roku 2014 pre organizácie Košice EHMK 2013 n.o. a K13 –
košické kultúrne centrá?
3. Sprevádzkovanie kúpaliska TRITON.
Rozsiahlosť opráv technických zariadení rekreačno – kúpacieho komplexu je dlhodobo
známa. Prečo táto požiadavka nebola zahrnutá do návrhu programového rozpočtu vo
februári 2014? Táto požiadavka na základe schváleného rozpočtu, môže byť uskutočnená
rozhodnutím primátora o pridelení prostriedkov z Programu 7: Služby občanom aktivita
Mestské časti.
4. Zvýšenie majetkovej účasti v spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s.
Dňa 28.10.2013 uznesením č. 780 a dňa 10.02.2014 uznesením č. 883 poslanci schválili výšku
peňažného vkladu a aj majetkovú účasť do KFA, a.s. Z toho dôvodu nie je potrebné túto
operáciu schvaľovať ako zmenu programového rozpočtu.
V Košiciach,14.04.2014
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Vážení poslanecký zbor mesta Košice.
Celý návrh I. rozpočtovej zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 je
možné aplikovať aj bez hlasovania poslancov a prijatia návrhu uznesenia. Apelujeme na Vás,
aby ste vedenie mesta vyzvali k rozpočtovej zodpovednosti a navrhovaný bod rokovania (bod
č. 13) mestského zastupiteľstva neschválili.
Mesto Košice na jednej strane chronicky upiera práva občanom ignorovaním ich
písomných žiadostí, porušovaním zákonov SR a Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva mesta Košice. Na strane druhej, aplikuje len tie potreby a požiadavky
prostredníctvom mestského zastupiteľstva, cez ktoré si populisticky dokáže zvyšovať vlastný
kredit na úkor transparentného rozhodovacieho procesu a prostredníctvom poslancov, ako
volených zástupcov Košičanov, zakrýva toto svoje netransparentné prideľovanie a využívanie
prostriedkov nás všetkých, nás Košičanov.
Vážení poslanecký zbor mesta Košice,
nenechajte sa týmto spôsobom využívať vedením mesta Košice a nenechajte sa
nalákať na zakrývanie jeho aktivít. Apelujeme na Vás, vyzvite vedenie mesta Košice na čele
s primátorom k zodpovednosti za svoje návrhy v zmysle poverenia ustanovenia B uznesenia
číslom 883 a zamietnite navrhovaný bod rokovania (bod č. 13) mestského zastupiteľstva.
Vašou druhou a logickejšou možnosťou je prijatie uznesenia mestského
zastupiteľstva mesta Košice, kde upravíte predmetné ustanovenie B uznesenia číslom 883 a
zbavíte tak práva primátora „aktualizovať rozpočet o nevyhnutné presuny rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov“.

S úctou

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda

V Košiciach,14.04.2014
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