
Nepodpísané UZNESENIE starostom Mestskej časti Košice – Krásna 

podľa § 13 ods. 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

 

UZNESENIE 

z XX.  zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice -  Krásna zo dňa  20. marca  2018 

___________________________________________________________________________ 

 

     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 

 

A.  S c h v a ľ u j e : 

 

452. Preklasifikáciu programového rozpočtu Mestskej časti Košice- Krásna  na rok 2018 

podľa predloženého návrhu 

 

 

Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia č. 452: 

 

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 odporuje zákonu NR SR č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je 

v súlade s Uznesením číslo 411 a 422 v týchto častiach:  

 

a) rozpor s ustanovením  § 14 ods. 1 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: „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo 

programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného 

celku príslušný podľa osobitných predpisov18) s výnimkou účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca 

určí účel daru.“ Miestne zastupiteľstvo neschválilo zmeny Programového rozpočtu formou I. 

úpravy rozpočtu, tak ako to predpokladá uvedené ustanovenie. Materiál nebol prerokovaný na 

finančnej komisii miestneho zastupiteľstva.  

 

b) rozpor s Uznesením číslo 411 a 422  najmä v týchto častiach:  

 

- položka 223 001 - 1.900,00 – v programovom rozpočte na rok 2018 sa takáto suma  

nenachádza, 

 

- položka 633 015 - 500,00 – podľa rozpočtovej klasifikácie ide o palivá a v skutočnosti je text 

reprezentačné, 

 

- položka 633 016 1.750,00 – podľa rozpočtovej klasifikácie ide o reprezentačné a  

v skutočnosti je text Všeobecný materiál, posyp ciest, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20170101#poznamky.poznamka-18


Za návrhovú komisiu : Ľubomír Hake       

        

Zapísala                      : Marta Petrušová                          

 

  

 

           

 

JUDr. Marek Kažimír 

                                 starosta 

                                                                         nepodpísal dňa 28.03.2018 

 


