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Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce    

  schvaľuje  

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce na rok 2016 

 



 Dôvodová správa k IV. zmene rozpočtu na rok 2016 
 

V nočných hodinách z 22. na 23. 10.2016 došlo k požiaru budovy tvorenej zostavou unimobuniek 

na Americkej triede. Budova bola využívaná mestskou časťou na uskladňovanie exekvovaného 

majetku. Táto povinnosť pre obce vyplýva z exekučného zákona. Budova počas jej celkovej doby 

využívania bola sústavne terčom zlodejov, ktorí okrem okenných a dverných otvorov už aj v 

obvodových stenách vytvárali otvory  pre vniknutie do budovy a transport ukradnutého materiálu.  

Požiar značného rozsahu zničil obvodové a deliace konštrukcie, a prakticky v súčasnosti okrem 

množstva nedohoreného materiálu ostali oceľové nosné prvky budovy s časťou strešného plášťa. Z 

hľadiska stability budovy je budova riziková z dôvodu chýbajúcich stužujúcich prvkov /priečky a 

obvodové steny/  voči účinkom horizontálnych síl /vietor/. 

Jedná sa o nebezpečný havarijný stav ako aj o závadné prostredie spôsobené nahromadením 

nedohoreného materiálu  a jeho následného transportu do okolia v prípade veterného počasia. 

Pozostatok budovy je potrebné rozobrať a spolu s nedohoreným materiálom zneškodniť na riadenej 

skládke.  

Na základe uvedeného je potrebné vykonať zmenu vo využití finančných prostriedkov bežného 

rozpočtu vo výške 5 000 € /predpokladaný náklad na rozobratie a zneškodnenie odpadu/. 

Zmena rozpočtu si nevyžaduje zmenu vo výške bežných výdavkov, týka sa kapitoly 06.2.0 

Rozvoj obcí, kde sa z rozpočtovanej podpoložky 635006 vo výške 31 500 € presunú finančné 

prostriedky na podpoložku 637005 Špeciálne služby, kam patria výdavky na demolácie 

a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Objem kapitoly zostane zachovaný. 

Zmena sa týka programu 6 Prostredie pre život, podprogramu 6.2 Údržba zariadení a príslušenstva 

verejných priestorov. Objem podprogramu zostane zachovaný, zriadi sa nová podpoložka 637005 

s rozpočtom 5000 €. 
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