
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 23. februára 2021      číslo: 585 

 

Rozpočtové opatrenia – viazanie rozpočtových výdavkov  

(Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021 – 2023) 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov 

 

A. schvaľuje 

 

1. rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtových výdavkov nasledovne: 

Program č. 10 - Podporná činnosť  

Podprogram 1 Správa mestského úradu – MMK  

- položka č. 1 Mzdy (v tom štátne prostr. na prenesené kompetencie) viazanie 

rozpočtových výdavkov vo výške 2,34 % zo sumy 8 850 000,- Eur (t. j. 207 090,- Eur), 

- položka č. 2 Poistné a príspevky do poisťovní viazanie rozpočtových výdavkov 

vo výške 2,78 % zo sumy 3 350 000,- Eur (t. j. 93 130,- Eur); 

 

2. rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtových výdavkov nasledovne: 

Program č. 8 Plánovanie, manažment a kontrola  

Podprogram 1 Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora 

- položka č. 3 Komunikácia s verejnosťou viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 

45 % zo sumy 85 000,- Eur (t. j. 38 250,- Eur), 

Podprogram 4 Marketing mesta 

- položka č. 1 Prezentácia a propagácia mesta viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 

45 % zo sumy 70 000,- Eur (t. j. 31 500,- Eur); 

 

 

B. žiada  
 

primátora mesta Košice  

predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva  

 

a) materiál o zámere vydávania mestských novín – občasníka, alebo periodika, ktorého 

súčasťou budú alternatívne návrhy názvu, kvalitatívneho a formálneho prevedenia, 

štruktúry, obsahu, rozsahu, rozpočet, spôsob financovania a vytvorenie redakčnej rady 

a podobne, 
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b) správu o hospodárení, činnosti a aktuálnom stave v Nadácii Pro Cassovia za roky 2019, 

2020 až po súčasnosť. 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: - 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 

 

 

 

Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva: 

 

Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 585 v súlade  

s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto 

je výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne: 

 

Obsah uznesenia v časti A. je v rozpore s § 18 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktoré definuje viazanie 

rozpočtových prostriedkov ako časové a vecné obmedzenie ich použitia. Predmetné uznesenie 

nespĺňa kritériá ustanovené zákonom, nakoľko neobsahuje ani časové, ani vecné obmedzenie 

použitia rozpočtových prostriedkov, t. j. do akej doby má trvať viazanie rozpočtových 

výdavkov (časové obmedzenie) a aký je dôvod ich viazania, resp. aké podmienky je potrebné 

splniť na uvoľnenie viazanosti týchto prostriedkov (vecné obmedzenie). 

 

 

V Košiciach dňa 08.03.2021 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 


