
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e

zo 6. mimoriadneho rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
29. marca  2004                                                                                                  číslo: 

409
 

Rozpočet mesta Košice na rok 2004
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. c)  Štatútu mesta Košice
 
s c h v a ľ u j e 
 

1)        Rozpočet mesta Košice na rok 2004
       Príjmy                                                                                         2 079 781 tis. Sk
       Výdavky                                                                                     2 055 590 tis. Sk
       Rozdiel – prebytok                                                                       + 24 191 tis. Sk         
       z toho:
 
      Bežný rozpočet mesta Košice na rok 2004 s celkovou výškou
       príjmov                                                                                       1 848 582 tis. Sk
       výdavkov                                                                                    1 889 265 tis. Sk
       rozdiel – schodok (krytý z KR)                                                    - 40 683 tis. Sk
               
       Kapitálový rozpočet mesta Košice na rok 2004 s celkovou výškou
       príjmov                                                                                           231 199 tis. Sk  
       výdavkov                                                                                        156 325 tis. Sk
       rozdiel – prebytok                                                                         + 74 874 tis. Sk  
       v tom: na krytie bežného rozpočtu                                                   - 40 683 tis. Sk
       z predaja bytov                                                                                14 400 tis. Sk
 
Prerozdelenie podielových daní nasledovne:
 

a)      100 % podiel zo skutočne poukázanej dane z príjmov fyzických a právnických osôb
od Daňových úradov Košice I - IV pre MČ: Lorinčík, Šebastovce, Pereš, Kavečany,
Poľov, Vyšné Opátske, Ťahanovce, Myslava, Košická Nová Ves, Krásna,  Luník IX.

b)      80 % podiel zo skutočne poukázanej dane z príjmov fyzických a právnických osôb od
Daňových úradov Košice I - IV pre MČ Barca

-         pre MČ uvedené v bodoch 1a) a b) zrušiť odvod „regulatívov“ pre mesto 
-         mesto Košice bude v MČ uvedených v bodoch 1a) a b) vykonávať údržbu verejného

osvetlenia, čistotu a letnú a zimnú údržbu komunikácií, úhradu elektrickej energie pre
verejné osvetlenie na cestách II. a III. triedy, kde premáva MVD.

c)      Pre mestské časti Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Sever, KVP, Nad jazerom,
Západ prerozdelenie podielových daní do výšky 550,-Sk vlastných príjmov (po odpočítaní



fondov)  na  1  obyvateľa.  Priznanie  týchto  daní  je  podmienené  predložením  výsledkov
hospodárenia mestských častí overených Daňovým úradom Košice I - IV za rok 2003.

-          pre MČ uvedené v bode 1c) zrušiť odvod „regulatívov“ pre mesto Košice. Tieto
prostriedky  sú  MČ  povinné  viazať  na  výdavky  súvisiace  s  verejno-prospešnými
prácami.

-         mesto bude aj naďalej vykonávať verejnoprospešné práce v MČ uvedených v bode 1c)
(verejné osvetlenie, zimnú a letnú údržbu komunikácií, čistotu komunikácií, údržbu
zelene s výnimkou MČ KVP)

d)      Pre mestské časti Šaca, Džungľa, Juh, Staré mesto podiel dane z príjmov fyzických
a právnických osôb neposkytnúť z dôvodu vysokého podielu vlastných príjmov
na 1  obyvateľa  v  porovnaní  s  ostatnými  mestskými  časťami.  Mestské časti  budú
naďalej mestu odvádzať „regulatívy“ v zmysle Štatútu mesta Košice.

 
2)   Výšku školného na 100,- Sk mesačne na jedno dieťa v zmysle §14 vyhlášky MŠaV SR

č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov.
 

3)       Výšku príspevku na úhradu za pobyt žiaka v klube detí na 50,- Sk mesačne na
jedného žiaka v zmysle § 10 Vyhlášky MŠaV SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch
detí  v znení zmien   a doplnkov.

 
4)      Kapitálový grant vo výške 2,5 mil. Sk pre účely obnovy kaplnky sv. Michala, pre

investora Biskupský úrad Košice.
 

5)       Grant z kapitoly bežné výdavky vo výške 600 tis. Sk pre účely osláv 200 rokov
založenia Košického Biskupstva – pamätnica, pre Biskupský úrad Košice.

 
6)      Grant z kapitoly bežné výdavky vo výške 1 000 tis. Sk pre účely prenájmu sobášnej

miestnosti pre Miestny úrad mestskej časti Košice Dargovských hrdinov.
 
 
u k l a d á

                                              
1)                  Nepresúvať výdavkové položky rozpočtu medzi kapitolami, oddielmi

a skupinami v rámci rozpočtovej klasifikácie bez súhlasu MZ
                                                                                                          T: rok 2004

Z: riaditeľ MMK
 

2)                 Prepracovať vnútornú smernicu pre verejné obstarávania tovarov a služieb
v  podmienkach  samosprávy  mesta  Košice,  príspevkových  organizácií
a  obchodných  spoločnosti  mesta.  Predložiť  na  najbližšie  mestské
zastupiteľstvo.

                                                                                                          T: najbližšie MZ
Z: riaditeľ MMK

 
3)                 Finančné prostriedky určené na projekty Európskej únie  je možné použiť

až   po schválení konkrétnych projektov  a výšky  v mestskom zastupiteľstve.
          Aktuálne predkladať do MZ návrh na čerpanie prostriedkov na konkrétne



          projekty.
                                                                                                          T:  rok 2004

Z: riaditeľ MMK
 

4)                  Novelizovať organizačný poriadok a upraviť organizačnú štruktúru
Magistrátu  mesta  Košice  na  základe  výsledkov  personálneho  auditu
a následne zabezpečiť začlenenie ÚHA bez právnej subjektivity a Správu
komunikácií  bez právnej  subjektivity pod príslušné oddelenia Magistrátu
mesta Košice v súlade s prijatým rozpočtom.

                                                                                                          T: 31.5.2004
Z: riaditeľ MMK
 

5)         Prehodnotiť výhodnosť uzavretých zmlúv s nárokom  na výdavkovú časť
rozpočtu nad 1 000 tis. Sk mesačne a túto vlastnú analýzu predložiť na
rokovanie MZ.

                                                                                              T: 31.5.2004
Z: hlavný kontrolór MK

 
6)         Ostatné zmluvy do 1 000 tis. Sk prehodnotiť a túto vlastnú analýzu
            predkladať  na rokovanie MZ.

T: priebežne v druhom  polroku
2004
Z: hlavný kontrolór      MK

 
7)                 Preveriť opodstatnenosť horizontálnych vrtov na sídlisku Dargovských

hrdinov, v prípade opodstatnenosti vypísať novú verejnú súťaž.
 
T: 30.6.2004
Z: hlavný kontrolór      MK
     -  opodstatnenosť
     riaditeľ MMK – verej. súťaž

 
8)         Prehodnotiť zmluvu s firmou VEROS, s.r.o. ohľadne verejného osvetlenia vo

vzťahu k  rozpočtu  mesta  a  na  najbližšie  MZ predložiť  úpravu rozpočtu
v položkách: výdavky - verejné osvetlenie a príjmy za reklamu.

 
T: v texte
Z: riaditeľ MMK
 

9)         Preveriť výhodnosť a spôsob obstarania na všetky tovary a služby nad 300
            tis. Sk, za posledné 3 roky v DPMK, a.s.

T: rok 2004
Z: hlavný kontrolór   MK

 
10)       Predložiť projekt ďalšieho fungovania Psychosociálneho centra Košice

na najbližšie mestské zastupiteľstvo.
T: v texte



Z: riaditeľ MMK
 

11)        Pripraviť analýzu záväzkov mesta voči mestským častiam, výpadku dane
      z alkoholu, a ďalších finančných problémov mestských častí. Túto analýzu
      predložiť na rokovanie MZ.

T: najbližšie MZ
Z: riaditeľ MMK

 
p o v e r u j e
 
primátora mesta Košice

1.      Aktualizovať rozpočet o granty, transfery a finančné prostriedky súvisiace
s prechodom kompetencií zo štátneho rozpočtu SR v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na rok 2004.

2.      Aktualizovať rozpočet o mimorozpočtové prostriedky poskytnuté formou
sponzorských príspevkov.

JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :01.04.2004

Za správnosť : Ing. Ondrej Bernát
JUDr. Melánia Kolesárová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská


