Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
zo XIV. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 29. apríla 2020
číslo: 382
Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 - 2021 v súvislosti
s mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice
A. schvaľuje
úver vo výše 15 000 000 € od Všeobecnej úverovej banky, a. s. na preklenutie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 – 2021 s úrokovou
sadzbou 12-mesačný EURIBOR+0,19 % p. a. so splatnosťou najneskôr do 18 mesiacov
od podpisu úverovej zmluvy;
B. nesúhlasí
so znížením (viazaním) schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
v 2. štvrťroku 2020:
apríl – zníženie o 15 % z 1/12 schváleného rozpočtu,
máj – zníženie o 20 % z 1/12 schváleného rozpočtu,
jún – zníženie o 25 % z 1/12 schváleného rozpočtu,
ako aj so znížením (viazaním) schváleného podielu účelových finančných prostriedkov
v 2. štvrťroku 2020 pre MČ Juh a MČ Staré Mesto – zníženie v mesiacoch apríl, máj, jún
na 25 % z 1/12 schváleného rozpočtu tak, ako to bolo avizované mestom Košice v liste
č. MK/A/2020/11080 zo dňa 06.04.2020 všetkým mestským častiam mesta Košice;
C. schvaľuje
dočasné krátenie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti z dôvodu solidarity
a boja proti pandémii COVID-19 v priebehu troch kalendárnych mesiacov, t. j. za apríl, máj
a jún 2020 s tým, že toto krátenie bude priamo úmerné reálnemu výpadku dane z príjmu
fyzických osôb pre mesto Košice za daný mesiac;
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D. žiada
primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka,
aby v zmysle schváleného a platného uznesenia MZ č. 338 zo dňa 20.02.2020 zabezpečil
vyplácanie rozdelenia podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti a účelových
prostriedkov na bežné výdavky pre MČ Juh (Športovo-zábavný areál, Spoločensko-relaxačné
centrum a Jedáleň pre dôchodcov) a MČ Staré Mesto (Mestská krytá plaváreň) v pravidelných
mesačných intervaloch, tzn. 1/12 schválenej výšky finančných prostriedkov za každý mesiac.
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