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Dodatok č.1  
 

k  Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Košice  

Dargovských hrdinov zo dňa 25.06.2015, prijatých uznesením miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Košice – Dargovských hrdinov č.43/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa v 
zmysle § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ust. § 31 ods. 3 Zásad hospodárenia s  finančnými 
prostriedkami mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov uznieslo na tejto zmene 
dodatku č.1 k predmetným zásadám:  
 
Zásady hospodárenia  s  finančnými prostriedkami mestskej časti Košice  
Dargovských hrdinov zo dňa 25.06.2015 sa menia a dopĺňajú takto: 
 
1. Nad časť I., úvodné ustanovenia sa do pôvodného textu nadpisu za slová 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v  znení neskorších predpisov vkladá 

znenie:  

           „zákona NR SR č. 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a doplnení 

niektorých zákonov“   

2.  V § 10 ods.1 písm. b) znie: 

         „upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý 

nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom mestskej 

časti Košice - Dargovských hrdinov a upravený rozpočet v mesiaci december 

rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,“ 

3.   § 22 ods. 1 znie: 

       „Starosta MČ KE – DH je oprávnený vykonávať zmenu rozpočtu, pri ktorých sa 

mení výška a  štruktúra príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu, 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, sám vo výlučnej 

právomoci do výšky 7 000 eur vrátane. Uvedené neplatí, počas obdobia pandémie 

až do 31. decembra 2021, kedy sa starostovi umožňuje vykonávať zmeny rozpočtu, 

pri ktorých sa mení výška a  štruktúra rozpočtu s  výnimkami uvedenými 

v predchádzajúcej vete a to až do výšky 20 000 eur vrátane“. 

4.   Za § 22 ods.1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  

         „Starosta mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je oprávnený na 
základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva použiť časť finančných prostriedkov z 
rezervného fondu, v limitovanom objeme do výšky 20 000 eur vrátane, na úhradu 
bežných výdavkov a to počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021.“  
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5.   Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 
 
 
6.   V § 29 ods.1 znie:  
 
         „Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z.z. o  finančnej kontrole a  audite zabezpečuje overovanie 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí 

pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, 

zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich 

častí. Ciele finančnej kontroly sú definované v § 6 ods. 3, zákona definovaného 

v predchádzajúcej vete v platnom znení.“ 

6.  V § 29 ods. 2 sa zrušený zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite nahrádza novým zákonom č. 357/2015 Z.z. o  finančnej kontrole a audite. 

7.  Doterajšia časť XII. sa označuje ako časť XI. a doterajší §32 sa označuje ako  

§31. 

8. V ostatných častiach ostávajú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  zo dňa 25.06.2015 v platnosti bez zmien. 
 
9.   Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 01.06.2020. 
 
      Košice 26.05.2020 
 
 
 
 
                                                                                    ........................................  
                                                                                        Mgr. Jozef Andrejčák  
                                                                                                  starosta 
 
 

 

 

 


