Nepodpísané UZNESENIA starostom Mestskej časti Košice – Krásna
podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna zo dňa 13. decembra 2017
___________________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle zákona NR SR číslo
479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice
Schvaľuje:
381.

Druhú úpravu programového rozpočtu Mestskej časti Košice- Krásna na rok 2017 :
a) Bežné príjmy - Doplnenie a úprava položky 292 027 -Iné príjmy-Dar Advocat
Real s.r.o., rod Petrušová - 120,- €
b) Bežné príjmy - Doplnenie a úprava položky 312 002 – Dotácia z Ministerstva
kultúry na reštaurovanie hrobky baróna Jozefa I. Meška - 20 000,- €
c) Kapitálové príjmy - Doplnenie položky 230 001 – Príjem z predaja pozemkov (
MUDr. Pačuta) na 2 904,- €
d) Kapitálové príjmy - Úprava položky 322 001 – Dotácia z Ministerstva kultúry na
reštaurovanie hrobky baróna Jozefa I. Meška z 20 000,- € na 0,- €
e) Bežné výdavky – položka 611 – Plat zástupca – na výšenie položky o 2 000,- €, t.j.
na 4 000,- €
f) Bežné výdavky - úprava položky –
1. 631 001 – Cestovné náhrady – z 1 000,- € na 500,- €
2. 632 001 – Verejné osvetlenie- IBV – z 4 400,- € na 0,- €
3. 632 002 – Vodné stočné – z 4100,- na 1 600,- €
4. 634 004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – z 3 100,- € na
1 100,- €
5. 35 004 – Údržba prev. Strojov, prístrojov a zariadení – z 1500,- € na 1 700,- €
6. 35 006 - Reštaurovanie hrobky baróna Jozefa I. Meška z 0,- € na 22 264,- €
7. 637 001 – Školenie, kurzy, semináre – z 2 000,-€ na 3 000,- €
8. 637 004 – Všeobecné služby-z 5 000,- € na 5 300,- €
9. 637 015 – Poistenie majetku- z 6 000,- € na 2 500,- €
10. 637 005 – Špeciálne služby – GP, projekty - z 2 000,- € na 4 000,- €
11. 635 004 – Služby za údržbu a čistenie kanalizácie – z 3 000,- € na 1 000,- €
g) Kapitálové výdavky – položka 717 001 – Reštaurovanie hrobky baróna Jozefa I.
Meška - zníženie položky o 20 000,- €, t.j. na 0,- €

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 381:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pozmeňujúce návrhy odporujú zákonu NR SR č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Predložené poslanecké návrhy k Druhej úpravy Programového rozpočtu Mestskej
časti Košice- Krásna na rok 2017, ktorú predložil Miestny úrad Mestskej časti Košice Krásna
sú v rozpore:
a) s ustanovením § 4 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého cit: „Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v
ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k
obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne
záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce a rozpočet
vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1.“,
b) s ustanovením § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého cit: „Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných
osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov“.

382.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice- Krásna na roky 2018-2020 podľa
predloženého upraveného poslaneckého návrhu doplneného o popisnú časť

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 382:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Programový rozpočet Mestskej časti Košice- Krásna na roky
2018-2020 ktorý navrhli poslanci miestneho zastupiteľstva Ing. František Klik a Ing. Peter
Tomko odporuje:
a) podľa stanoviska Hlavnej kontrolórky mestskej časti Ing. Gabriely Šimonovičovej
z 11.12.2017 čl. 9 ods. 1 Ústavnému zákonu 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
b) ustanoveniu § 4 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého cit: „Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v
ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k
obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne
záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce a rozpočet
vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1.“.

Berie na
399.

vedomie:

Uznesenie č. 377 schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice- Krásna
dňa 21.11.2017

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 399:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Uznesenie odporuje ustanoveniu § 13 ods. 8 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, cit: „Ak bol výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“
Žiada :
400.

Starostu MČ Košice- Krásna, aby do 30 dní prehľadne spracoval všetky odberné
miesta ( voda, elektriky, plyn), za ktoré platí MČ Košice-Krásna zálohové platby a tie
rozdelil:
a)
odberné miesta na verejné osvetlenia s popisom odberného miesta – adresy
b)
ostatné odberné miesta s popisom odberného miesta – adresy
c)
aby na základe toho, že viaceré subjekty prevzali od MČ platby za energie,
aby
tieto okolnosti zohľadnil pri plánovaných platbách v Ďalšom období

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 400:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Uznesenie, ktoré navrhol poslanec miestneho zastupiteľstva Ing.
František Klik je pre Mestskú časť v bode c) nevýhodné, neurčité
a v rozpore
s uzatvorenými zmluvami medzi Mestskou časťou Košice – Krásna a nájomcami.

403.

Starostu MČ Košice- Krásna pripraviť VZN o bezodplatnom využívaní všetkých
ihrísk vrátane minifutbalového ihriska na Golianovej 27- termín mesiac a predložiť na
zasadnutí legislatívnej komisie

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 403:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Uznesenie, ktoré navrhol poslanec miestneho zastupiteľstva Ing.
František Klik v druhej časti (vrátane minifutbalového ihriska na Golianovej 27 )
pre
Mestskú časť Košice – Krásna nevýhodné ( ďalej len ako „mestská časť“) a v rozpore:

a) s platnou a účinnou Nájomnou zmluvou medzi mestskou časťou a FK KRÁSNA zo
dňa 14.09.2015, o prenájme štadióna MFK Krásna pre nájomcu FK Krásna za
symbolické 1,- EURO,
b) s Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 87/2015.
c) Komisia na ochranu verejného záujmu a legislatívy miestneho zastupiteľstva sa na
svojom zasadnutí odmietla venovať predloženému poslaneckému návrhu VZN
o bezodplatnom využívaní všetkých ihrísk vrátane minifutbalového ihriska na
Golianovej 27. VŠETKY detské ihriská, ktoré sú v správe a vo vlastníctve mestskej
časti sú pre všetkých obyvateľov Krásnej prístupné BEZODPLATNE. Z dôvodu
ochrany súkromného majetky a požiadavky firmy LF Development Krásna plus, s.r.o.
je na detskom a multifunkčnom ihrisku lokalita IBV Na hore v prevádzke čipový
systém s vratnou symbolickou zálohou. V prípade, že poslanci miestneho
zastupiteľstva so svojimi priateľmi majú záujem využívať bezplatne minifutbalové
ihrisko odporúčam využívať viacúčelové ihrisko v IBV Na Hore.

404.

Starostu MČ Košice- Krásna zrušiť nájomnú zmluvu medzi FK Krásna a MČ KošiceKrásna k 31.12.2017 a žiada pripraviť na najbližšiu schôdzu novú nájomnú zmluvu,
ktorá bude obsahovať okrem iného aj : cenu nájmu, dĺžku nájmu, platbu energií v réžii
MČ a zabezpečenie správcu ihriska v réžii FK Krásna

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 404:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Uznesenie, ktoré navrhol poslanec miestneho zastupiteľstva Ing.
František Klik je pre Mestskú časť nevýhodné a v rozpore:
a) s platnou a účinnou Nájomnou zmluvou medzi mestskou časťou a FK KRÁSNA zo dňa
14.09.2015, o prenájme štadióna MFK Krásna pre nájomcu FK Krásna za symbolické 1,EURO,
b) s Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 87/2015,
c) s Memorandom o spolupráci pri rozvoji mládežníckeho futbalu Mestskou časťou
Košice- Krásna, FK Krásna a Futbalovou akadémiou Vladimíra Janočka - JANOČKO
ACADEMY,
d) s Memorandom o porozumení medzi starostom Mestskej časťou Košice- Krásna
a prezidentom FK Šaca o spolupráci vo futbale.

JUDr. Marek Kažimír
starosta
nepodpísal dňa 22.12.2017

