Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 30. septembra 2021
číslo: 818

Informácia o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, 1 - 7/2021
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
A. berie na vedomie
Informáciu o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie r. 2020, 1 - 7/2021,
B. odporúča
primátorovi mesta Košice
pokračovať v realizácii potrebných preventívnych opatrení v závislosti od vývoja
pandemickej situácie,
C. súhlasí
s prerozdelením finančných prostriedkov za testovanie obyvateľov (celoštátny skríning)
od 18.01.2021 do 31.05.2021, kedy sa vykonalo a voči Okresnému úradu Košice vyúčtovalo
567 187 testov podľa počtu vykonaných testov jednotlivými subjektmi:
pre mesto Košice, mestské podniky a organizácie, základné školy, mestské časti/samostatne,
vo výške 5,- Eur za každý vykonaný test.
Na prerozdelenie použiť rozdiel pri položke Testovanie 18.01.2021 – 31.05.2021 medzi
refundovanými finančnými prostriedkami a výdavkami vo výške 1 422 930,- Eur uvedenými
v tabuľke, ktorá bola súčasťou predloženého materiálu.
Prevod finančných prostriedkov vykonať do 31.10.2021.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa:

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová
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Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva:
Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 818 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:
Z textu uznesenia vyplýva povinnosť prerozdelenia finančných prostriedkov za 567 187
vykonaných testov vo výške 5 € za každý vykonaný test vymenovaným subjektom podľa
toho, aký počet testov tieto subjekty vykonali. Podľa tejto časti uznesenia by sa mala
vymenovaným subjektom rozdeliť suma 2 835 935 € (567 187x5). Podľa druhej časti
uznesenia sa má na prerozdelenie použiť suma 1 422 930 €. Dodržanie obidvoch podmienok
z uznesenia je logicky nevykonateľné.
Finančné prostriedky boli poukázané mestu Košice ako refundácia za testovanie vykonané
v období od 18.01.2021 do 31.05.2021. Mesto Košice vyžiadalo od všetkých zúčastnených
subjektov, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na testovaní, preukázanie všetkých
skutočných výdavkov, ktoré boli po následnej verifikácii akceptované.
Nakoľko pandémia stále neskončila, na meste je aj naďalej zodpovednosť za prijímanie
a realizáciu preventívnych opatrení, k čomu je nevyhnutné vytvorenie finančnej rezervy.
Mesto Košice vynaložilo od začiatku pandémie finančné prostriedky z vlastných zdrojov
vo výške viac ako 1,5 mil. €, ktoré neboli refundované z cudzích zdrojov.

V Košiciach dňa 11.10.2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

