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Dôvod predloženia 
Ustanovenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov 



 

Návrh na uznesenie: 
    
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 
písm.  d)  zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice 
berie na vedomie 
čerpanie  rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.9. 2022 
 

 
 

Dôvodová správa: 

  

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.09.2022 
 

Príjmová časť 
 

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 79,11 %. Počas sledovaného obdobia sa rovnomerne  plnila 

podielová daň poskytovaná mestom Košice. Daň za psa ako transfer od Mesta Košice bola uhradená 

v rozpočtovanej výške 10 558,00 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu                 na prenesený výkon štátnej 

správy na úseku evidencie obyvateľstva za hodnotené obdobie je naplnená, v mesiaci február  bola 

dotácia poukázaná na účet mestskej časti v celkovej ročnej výške.  

Ostatné druhy príjmových položiek sa plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené. 

Správny poplatok – osvedčovanie listín, podpisov – plnenie na 74,76 %.  

Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier na termináloch videohier v mestskej časti bol 

poukázaný na účet mestskej časti v mesiaci apríl 2022 a druhá časť bude v mesiaci december 2022, 

plnenie k 30.09.2022 je na 42,37 % .  

Bežná a kapitálová dotácia z prostriedkov mesta Košice sa uskutočnila čiastočne po úhrade 

dodávateľských faktúr na základe predložených dokladov refundáciou spolu vo výške 67 339,04 eur. 

Ďalším príjmom bol transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 7 587,19 eur ako preplatené výdavky 

súvisiace s pandémiou COVID z roku 2021, finančné prostriedky vo výške  6 150,00 eur na zabezpečenie 

volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a finančné prostriedky vo výške 70 720,50 

eur na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktoré sa ďalej poukazujú jednotlivým 

poskytovateľom ubytovania v našej mestskej časti.  

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu boli prijaté prostriedky grantu v rámci projektu WIFI pre Teba 

– projekt sa realizoval v roku 2021, grant bol zúčtovaný v I.Q 2022 vo výške 9 120,00 eur od 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 



 

Výdavková časť – bežné výdavky 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je plnenie na 60,02 %. 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 
Rozpočet : 827 510,00 eur                                                          Skutočnosť: 507 952,49 eur 

Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. Plnenie je 61,38 %. 

Plnenie k 30.09. je primerané k obdobiu, ktoré je sledované.  Mestská časť zabezpečovala chod úradu 

v súlade so schváleným rozpočtom a šetrením výdavkov na chod úradu. Zároveň zabezpečovala úlohy 

súvisiace s pomocou pre cudzincov, t.j. pri poskytovaní príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie 

pre odídencov v zmysle zmeny Štatútu mesta Košice. 

Na položke všeobecný materiál je zúčtovaný nákup tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich 

prostriedkov, hygienických potrieb a zásobníkov pitnej vody. Položka všeobecné služby –  zúčtované 

sú služby za prenájom kopírovacieho stroja, podpora programu Korwin a SOFTIP, prenájom 

hlasovacieho zariadenia na zasadnutia MZ a prenájom dávkovača pitnej vody.  

 

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 

Rozpočet: 1 300,00 eur                                                                   Skutočnosť:  1 198,00 eur                

Výdavky v kapitole predstavujú prostriedky  na úhradu spracovania auditu za rok 2021 a úhradu 

poplatkov banke za vedenie účtov. 

02.2.0 Civilná ochrana – materiál CO 

Rozpočet: 4 000,00 eur                                                                    Skutočnosť:  1 352,40 eur 

Výdavky predstavujú úhradu výdavkov spojenú s testovaním zamestnancov 170,00 eur, tieto 

prostriedky boli preplatené Ministerstvom hospodárstva a tvoria časť príjmovej položky 312001. 

Ďalším výdavkom bola úhrada školenia zamestnancov v súvislosti s BOZP a požiarnou ochranou vo 

výške 1 165,05 eur a doplnenie lekárničky vo výške 17,35 eur. 

   

03.2.0 Požiarna ochrana – materiál, údržba hasiacich prístrojov  

Rozpočet:    400,00 eur                                                                    Skutočnosť:     176,00 eur 

Výdavok  súvisí s kontrolou hasiacich prístrojov v roku 2022.    

 

03.6.0 Kamerový systém – prevádzkové náklady 

Rozpočet: 4 500,00 eur                                                                    Skutočnosť: 2 910,60 eur 



 

Výdavky boli použité na prevádzku kamerového systému. 

 

04.5.1 Cestná doprava 

Rozpočet: 14 000,00 eur                                                                  Skutočnosť:  7 592,13 eur 

K 30.09.2022 boli zúčtované výdavky v súvislosti so zabezpečením verejného osvetlenia 

v záhradkárskej lokalite Moňok potok  vo výške 1 285,20 eur. 

Bežná údržba komunikácií zahŕňa ďalej profylaktiku bezpečné priechody /Ázijská trieda zastávka MHD 

Sofijská a priechod na Európskej triede k Bukureštskej ulici/ 228,00 eur. Ďalej boli uhradené faktúry za 

nájazd ku kontajnerovisku Varšavská 6, oprava a osadenie zábradlia ku schodisku Varšavská 19 vo 

výške 1 462,82 eur a oceľový rošt cez rigol Pekinská dvor 420,30 eur. 

Opravy havarijných stavov schodísk vo výške 4 195,81 eur sa týkali schodísk medzi ulicami Helsinská – 

Aténska, Aténska – Helsinská, Viedenská – Aténska, Aténska – Viedenská a Aténska 19. 

 

06.2.0 Rozvoj obcí 

Rozpočet: 106 920,00 eur                                                              Skutočnosť: 53 387,24 eur    

Výdavky v kapitole boli použité nasledovne:     

V termíne do 31.03.2022 bolo uhradené nájomné za pozemky pod športovým areálom mestskej časti 

na Bruselskej ulici pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce v zmysle uzatvorenej nájomnej 

zmluvy, nájomné Mestu Košice za prenajaté pozemky v celkovej výške 30 007,00 eur. 

Ďalšie výdavky súvisia so zabezpečením kľúčov pre obyvateľov pre kontajneroviská Varšavská vo výške 

1 794,90 eur, nákup farby, štetce 1 001,01 eur, spotrebný materiál – psy     vo výške 416,17 eur, 

kynologický výcvik – kurz základnej poslušnosti psov 1 000,00 eur, vodné stočné SKATE park, fontána 

566,67 eur, poplatok za prevádzkovanie verejne prístupnej siete WIFI vo výške 540,00 eur, ročná 

údržba DI a údržba pieskovísk 2 153,03 eur, jarná deratizácia 369,00 eur, osadenie plastových košov 1 

121,16 eur, úprava zdevastovanej trávnatej prídomovej zelene Sofijská 29, Košice vo výške 2 186,34 

eur, vysušenie fontány a príprava pre izoláciu proti vode 1 009,26 eur, spracovanie projektovej 

dokumentácie priechod pre chodcov v križovatke Ázijská trieda-Havanská 1 560,00 eur (realizovať 

bude Mesto Košice), osadenie lavičiek 5 ks v MČ 2 568,00 eur, lavička na múrik 410,40 eur, 

pingpongové stoly 3 ks 3 384,00 eur (osadené Športový areál MČ Bruselská, Športový areál OLYMPIA 

a areál ZŠ Belehradská). 

V rámci opravy pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice 

bol výdavok na projekt revitalizácie pasáže 1 140,00 eur a nákup materiálu vo výške 1 660,30 eur.  

Ďalším výdavkom je úhrada pokuty 500,00 eur za správny delikt podľa stavebného zákona    za 

umiestnenie stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici umiestnené medzi bytovými domami na Berlínskej 



ulici č. 1-6 a č. 19-24“ bez stavebného povolenia a za užívanie                         bez právoplatného 

kolaudačného  rozhodnutia. 

 

08.1.0 Športové podujatia – príspevky 

Rozpočet:   9 470,00 eur                                                               Skutočnosť:    5 507,15 eur      

Dotácie MČ: 

Poskytnutá bola dotácia pre Karate klub UNION Košice 400,00 eur, CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce 

Košice 1 500,00 eur, Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – športová olympiáda pre žiakov 

ZŠ 600,00 eur, Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín Košice 615,00 eur, Old Boys 

Ťahanovce 200,00 eur a CBK MINIBUSEUROA Ťahanovce Košice 300,00 eur. Spolu: 3 615,00 eur.  

Akcie MČ 

Mariášová liga 170,00 eur, Verejné orientačné preteky 180,00 eur, Olympiáda materských  škôl 272,15 

eur , Body Fit Day 170,00 eur, Memoriál Zdenka Mica 200,00 eur, Behom poznaj MČ 200,00 eur, 

Futbalový turnaj Old Boys Bodnár 150,00 eur, Futbalový turnaj Old Boys Bosák 150,00 eur, Šachový 

turnaj 200,00 eur a Pingpongový turnaj ZŠ 200,00 eur.   

Spolu:  1 892,15 eur. 

     

08.2.0 Ostatné kultúrne služby 

Rozpočet: 12 900,00 eur                                                                Skutočnosť:  8 575,21 eur 

Dotácie MČ: 

Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice – Vitaj leto – ukončenie školského roka 300,00 eur, 

Ťahanovská záhrada – záhrada pre každého 1 500,00 eur. Spolu: 1 800,00 eur. 

Akcie MČ: 

Uvítanie detí do života 617,64 eur, Veľká noc na sídlisku 24,90 eur, Náramky pre seniorov 100,00 eur, 

Rómsky deň 303,45 eur, Deň detí 1 206,21 eur, DMČ Slávnostný ceremoniál 762,43 eur, Zobúdzanie 

fontány 99,97 eur, Kynologický deň 500,00 eur, Súťaž vo varení gulášu 825,63 eur, Letné kino 400,00 

eur, Vatrička 1 600,00 eur, Ťahanovská kvapka 135,00 eur a Dni Ukrajiny 199,63 eur. Spolu:  6 775,21 

eur.    

    

08.3.0 Vydávanie novín + roznášanie 

Rozpočet:    4 200,00 eur                                                               Skutočnosť: 2 099,76 eur 

Ťahanovské noviny boli vydané k sledovanému obdobiu  2x.                   



 

08.4.0 Príspevok pre gréckokatolícku cirkev bežný  

Rozpočet:       500,00 eur                                                               Skutočnosť:         0,00 eur 

V roku 2022 bez čerpania.    

08.4.0 Príspevok pre rímskokatolícku cirkev bežný  

Rozpočet:     1 000,00 eur                                                               Skutočnosť:  1 000,00 eur 

V roku 2022 bola dotácia poskytnutá na pastoračné stretnutie pri príležitosti konsekrácie kostola dňa 

08.05.2022.  

         

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

Rozpočet:    9 500,00 eur                                                                Skutočnosť:  6 368,21 eur 

Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 10 a 

príspevky na stravu dôchodcov. 

 

10.2.0 Príspevok neštátnym subjektom - staroba 

Rozpočet:   1 500,00 eur                                                                Skutočnosť:       386,55 eur 

V roku 2022 čerpanie na občerstvenie na posedení dôchodcov, výdavky spojené s výletmi.                         

 

10.7.0 Príspevky ostatným neštátnym subjektom  

Rozpočet:  1 000,00 eur                                                                  Skutočnosť:      900,00 eur 

V roku 2022 bola poskytnutá dotácia - Maják nádeje na víkendové školenie dobrovoľníkov a na 

podporu vydania časopisu „MAJÁK nádeje časopis o rodinách v núdzi“.    

 

Výdavková časť – kapitálové výdavky 

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je k 30.09.2022 plnenie na 45,73  %.            

04.5.1 Cestná doprava 

Rozpočet:  77 500,00 eur                                                                 Skutočnosť:  7 484,02 eur 

Čerpanie v položke súvisí so stavebnými prácami na stavbe „Výstavba a rekonštrukcia chodníka pre 

K PARK Sídlisko Ťahanovce, Košice“ – prístupový chodník. 



06.2.0 Rozvoj obcí 

Rozpočet:  39 500,00 eur                                                              Skutočnosť: 13 812,78 eur   

Čerpanie na projekty vo výške 1 686,28 eur sú tu zahrnuté poplatky za vyjadrenia k sieťam v súvislosti 

s prípravou územia pre Športovisko K park a v súvislosti s investíciou „Dočasné prepojenie Hanojskej 

ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda...“, ako aj vytýčenie budúcej stavby, výpočet 

spoločenskej hodnoty drevín. Ďalej sa výdavky týkajú  projektu verejné osvetlenie Berlínska 14-22, 

porealizačné zameranie rampy Pekinská 1-31.   

Čerpanie je v položke „Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 

a prípravné práce pri investičných zámeroch“ – vo výške 12 126,50 eur, predstavuje úhradu kúpnej 

zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. pri výkupe pozemku pod renesančným stĺpom 

a bezprostredným okolím    na Americkej triede vo výške 8 999,64 eur. Ďalší výdavok vo výške 3 126,86 

eur je na výkup časti pozemkov v záujme majetkovo právneho usporiadania pozemkov v športovom 

areáli mestskej časti na Bruselskej ulici. 

 

Rozpočet:  73 000,00 eur                                                              Skutočnosť: 64 877,33 eur   

Čerpanie bolo na doplnenie herných prvkov detských ihrísk – osadenie hojdačiek pre matku s dieťaťom 

2 ks na DI Viedenská 31 a Belehradská a integrovaná hojdačka na DI Belehradská                                     

v celkovej cene 9 630,00 eur. 

Komplexná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede  vo výške 11 714,62 eur – dokončenie 

z roku 2021 a 4. etapa dlažba z prírodného kameňa. 

Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora Pekinská 1-31 výdavok vo výške 20 024,88 eur – 

dokončenie z roku 2021. 

Uzamykateľné stanovištia kontajnerov na Varšavskej ulici vo výške 8 517,77 eur. 

Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská – Budapeštianska – príprava územia K PARK   

14 990,06 eur. 

V rámci kapitálových výdavkov bol poskytnutý transfer pre Rímskokatolícku farnosť           sv. Dominika 

Savia, Košice vo výške 3 000,00 eur na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra.  

Príjmy celkom k 30.09.2022 sú vo výške 839 021,76 eur, výdavky celkom 759 247,96 eur, celkový 

prebytok k 30.septembru 2022 je vo výške 79 773,80 eur, z rezervného fondu boli čerpané 

prostriedky vo výške 52 256,91 eur. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová 

Košice, november 2022 



 
  

 


