Materiál na rokovanie MiZ MČ Košice – Sever

K bodu č.8

NÁZOV MATERIÁLU:
Pozmeňovací návrh uznesenia k
Programovému rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2015
Bod rokovania: 8
Predkladá:
Kosmas Bekiaris, (Nez.)
Marcel Gibóda, (Nez.)
Dagmar Kažimírová, (Nez.)
Jaroslav Polaček, (Nez.)
Anton Švajlen, (Nez.)

Štefan Kertés, (SMER – SD)
Anna Zimmermannová, (SMER – SD)
Vladimír Vágási, (MOST – HÍD)

Spracovateľ: Jaroslav Polaček
Dátum rokovania: 18.03.2015 / 15.04.2015
Dôvodová správa:
Predkladatelia pozmeňovacieho návrhu programového rozpočtu (PnPR), vnímajú rozpočet nie len ako
súbor finančných ukazovateľov ale v prvom rade ho vnímajú ako víziu pre celé volebné obdobie smerovania
mestskej časti Košice-Sever.
Predložený pozmeňovací návrh spĺňa všetky zákonné normy, napĺňa potreby obyvateľov mestskej časti a je
ukážkou modernej filozofie nastavenia riadiacich procesov.
Prioritou celého PnPR je vytvoriť nové východiská rozvoja (projekty) mestskej časti zamerané na:
- verejné osvetlenie v dlhodobo neriešených miestach,
- obnovu trhovísk a skvalitnenie služieb na trhoviskách,
- revitalizáciu Námestia Jána Mathého,
- riešenie prechodových chodníkov,
- rekonštrukciu budovy bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici pre komplexné využite
obyvateľov.
PnPR kontinuálne nadväzuje na pokračovanie výstavby parkovacích miest, detských ihrísk a športovísk
z minulého volebného obdobia. PnPR vnáša poriadok do prideľovania dotácii v zmysle VZN 42/2004.
Pri tvorbe rozpočtu sa predkladatelia zamerali aj na obmedzenie výdajov na správu mestskej časti s cieľom
motivovať miestny úrad hľadať dodatočné zdroje a možností spolufinancovania vybraných procesov.
Rozpočet je navrhnutý s prebytkom hospodárenia v hodnote 17.065€, ktorý je určený na riešenie možných
finančných disproporcií v rozpočtovom roku 2015. Pozmeňujúci návrh Programového rozpočtu nepočíta
s využitím prostriedkov z rezervného fondu v roku 2015. Jeho cieľom je vytvoriť dostatočnú finančnú
rezervu na realizáciu vyššie spomenutých východísk rozvoja Mestskej časti Košice-Sever v rokoch
2016 - 2018.
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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d)
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 584/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
1. Programový rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2015 podľa priloženého návrhu:
Bežný rozpočet
Príjmy
1 330 946
Výdavky
1 242 981
Rozdiel – prebytok
+ 87 965
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

50 000
120 900
- 70 900

0
0
0

1 380 946
1 363 881
+ 17 065

2. Vypracovanie štúdie a prípravu ideových projektov pre aktivity uvedené v programe 5 Prostredie pre život,
pre lokality:
- Trhovisko Merkúr.
- Námestie Jána Mathého.
- Prechodové chodníky a schodiská Podhradová.
- Prechodové chodníky a schodiská Kalváriá.
- DJ Gerlachovská.
pri dodržaní nasledovného postupu:
- Podmienky k štúdiám a príprave ideových projektov spracovať ako výzvy MČ pre architektov po
prerokovaní v príslušných odborných komisiách MČ Košice – Sever.
- Poradie návrhov jednotlivých ideových zámerov určí Komisia Rozvoja MČ.
- víťazné návrhy prerokuje a schváli miestne zastupiteľstvo do 30.9.2015
Príloha:
- Pozmeňovací poslanecký návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2015 – 2017
(tabuľková časť)

