
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XIII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 26. marca 2020      číslo: 376 

 

 

1. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice 

 

A. schvaľuje 

 

a) 1. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 nasledovne:  
 
Príjmy 

Finančné operácie 

Prevod z Rezervného fondu                + 2 400 000 € 
 
Výdavky 

Bežný rozpočet 
 
Program 6 Bezpečnosť  Podprogram 2 Civilná ochrana 

Aktivita 4 Mimoriadna udalosť – Pandémia - Koronavírus COVID – 19  

                    + 2 500 000 € 

v tom: 
 
Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky       1 000 000 € 

Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky       1 400 000 € 

Dotácie podľa VZN 190 pre poskytovateľov sociálnych služieb       100 000 € 
 
Program 2 Podprogram 8 Aktivita 1 Košická aréna, o. z.      - 100 000 € 

 

b) Použitie Rezervného fondu mesta Košice vo výške 2 400 000 € v súlade s § 10 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu 

bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – pandémiou Koronavírus 

COVID – 19 za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia  

 

c) Dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 190 pre organizácie poskytujúce sociálne služby 

vo výške 100 000 € (maximálna výška poskytnutej dotácie je 5 000 €).  

 

B. odporúča  

 

primátorovi mesta Košice 

prehodnotiť v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy financovanie dotácií a grantov podľa VZN mesta Košice č. 190 (okrem 

sociálnych grantov v Programe 6 Podprograme 2 Aktivita 4 Mimoriadna udalosť – Pandémia 

- Koronavírus COVID – 19)   

 

T: 1. polrok 2020, resp. podľa aktuálneho trvania 

mimoriadnej situácie  
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C. žiada  

 

primátora mesta Košice 

predložiť finančné opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov, a to znížiť výdavkovú 

časť rozpočtu na čerpanie nevyhnutných výdavkov v prípade neplnenia schválených príjmov 

rozpočtu mesta v 1. polroku 2020      

 

T: podľa aktuálneho trvania mimoriadnej 

situácie, resp. na najbližšie rokovanie MZ, 

resp. podľa aktuálneho plnenia príjmov 

rozpočtu v 1. polroku 2020 

 

D. mení 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 zo dňa 20. – 21.02.2020 v časti B 

nasledovne: 

a) bod 3 znie: „nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov max. do výšky 10 % 

v rámci celkových príjmov, výdavkov a finančných operácií“ 

b) bod 4 sa vypúšťa 

 

E. schvaľuje 

 

zvýšenie hranice dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov v období platnosti mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie COVID – 19  

na obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 zo 415,00 € na 450,00 €, 

 

F. poveruje 

 

Útvar hlavného kontrolóra  

kontrolou efektívnosti a správnosti každej objednávky súvisiacej s riešením situácie pred jej 

podpisom. 

Platné do ukončenia mimoriadnej situácie. 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 01.04.2020 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


