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hlavná kontrolórka mestskej časti            Podpis: 

Košice-Sídlisko Ťahanovce                                                                                              

Spracovateľ 

  

JUDr. Ľudmila Slunečková 

hlavná kontrolórka mestskej časti                Podpis: 

Košice-Sídlisko Ťahanovce                                                                                             

Dátum rokovania 
   

15. október 2020 

Dôvod predloženia 

materiálu 

Ustanovenie  § 18f ods.1 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade  s § 18f ods.1 písm. 

c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti k programovému rozpočtu mestskej časti – 4. 

zmena rozpočtu 

 

 

Stanovisko kontrolórky mestskej časti k štvrtej zmene rozpočtu 

na rok 2020 

Štvrtá zmena rozpočtu v príjmovej časti celkovo navyšuje rozpočet  o 45 035,00 eur.  

a) Toto navýšenie súvisí s prijatím uznesenia č. 494 vlády Slovenskej republiky zo dňa 12.8. 

2020 pre subjekty územnej samosprávy, ktorým schválila bezúročné návratné finančné 

výpomoci s cieľom kompenzovať výpadok ich príjmov ovplyvnených pandémiou ochorenia 

COVID-19 z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Tento výpadok 

pre mestskú časť predstavuje sumu 41 065,00 eur. Tieto prostriedky budú zapracované do 

príjmovej časti rozpočtu vo výške v akej budú poskytnuté.  

 

b) navýšenie o 3 970,00 eur - ide o navýšenie príjmov v položke transfery zo štátneho 

rozpočtu od ÚPSVaR. Prostriedky budú použité na obsadenie miesta informátora pri vstupe 

do miestneho úradu. Nástup zamestnanca na toto pracovné miesto sa predpokladá už             

od 1.11.2020. 

Výdavková časť rozpočtu v IV. zmene navyšuje kapitálové výdavky o 6 300,00 eur. Ide 

o doplnenie prvkov na detské ihrisko Varšavská 8 – 10. Na krytie kapitálových výdavkov 

zostáva rozpočet finančných operácií vo výške 108 250,00 eur + návratná finančná výpomoc  

z Ministerstva financií SR. 

Podrobný prehľad o zmenách rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti IV. zmeny rozpočtu 

i v dôvodovej správe. 

Súhlasím sa navrhovanými zmenami a navrhujem ich prerokovať a schváliť na MZ MČ dňa 

15.10.2020. 

V Košiciach, 11.10.2020 

                 

                                                                                                       JUDr. Ľudmila Slunečková 

                                                                                             hlavná kontrolórka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


