Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. júna 2014		                             číslo: 990


Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 
a 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 6 ods. 2 písm. c) a f) Štatútu mesta Košice

A. schvaľuje

a)	prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo“) vo výške maximálne 20 000 000 € s postupným čerpaním v období rokov 2014 – 2016 so splatnosťou na 10 rokov s odkladom splátok na 1 rok na financovanie projektov realizovaných na území mesta Košice s účelovým použitím na: 
súvislé opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta a prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukcie komunikácií vo výške 8 000 000 €,
stavby IKD, MET a Stratégia rozvoja dopravy – projekty z fondov EÚ v rámci Operačného programu doprava, prioritná os č. 4 v celkovej výške 4 000 000 € na spolufinancovanie projektov,
výstavbu futbalového štadióna vo výške 8 000 000 €. Uvedená suma bude mestu poukázaná len na základe písomnej žiadosti predloženej na ministerstvo najneskôr do 01.12.2016 a po písomnom odsúhlasení ministerstva v závislosti od jeho disponibilných zdrojov;


b)	2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014

Príjmová časť

Bežné príjmy	+	335 117 €
Transfery zo štátneho rozpočtu – vzdelávanie	+	335 117 €

Kapitálové príjmy	+	2 666 000 €
Príjem z predaja kapitálových aktív	+	238 200 €
Príjem z predaja pozemkov	+	2 427 800 €

Výdavková časť

Bežné výdavky	+	706 785 €
Program 2:   Mesto kultúry		25 000 €
Program 4:   Školstvo	+	437 285 €
Program 5:   Doprava	+	500 000 €
Program 9:   Interné služby		205 500 €
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Kapitálové výdavky	+	6 204 000 €
Program 1:   Mesto rodiny	+	13 000 €
Program 2:   Mesto kultúry	+	25 000 €
Program 5:   Doprava	+	5 890 000 €
Program 6:   Bezpečnosť	+	47 300 €
Program 7:   Služby občanom		47 300 €
Program 9:   Interné služby	+	276 000 €

Finančné operácie

Príjmy	+	4 102 168 €
Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka	+	102 168 €
Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR	+	4 000 000 €

Výdavky	+	192 500 €
Peňažný vklad do spoločnosti Košická futbalová aréna, a. s.
a príspevok do rezervného fondu spoločnosti	+	192 500 €

c)	zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 883 zo dňa 10.02.2014 v časti A., tak že pôvodný text bodu č. 6 sa nahrádza novým textom v znení:

„Realizáciu opráv a rekonštrukcií najviac poškodených miestnych komunikácií a prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukcie komunikácií na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. postupne v období rokov 2014 až 2017 s maximálnym objemom finančných prostriedkov 13 500 000 € s dobou splácania minimálne 10 rokov, a to čiastočne s finančným krytím z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od MF SR v objeme minimálne 8 000 000 € a čiastočne formou PPP projektov v objeme maximálne 5 500 000 €.“;

B. žiada 

primátora mesta Košice, aby podpísal zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v zmysle časti A. písm. a) tohto uznesenia.



	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 17.06.2014
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