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1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX
na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2020 bol Programový rozpočet
Mestskej časti Košice – Luník IX.
Mestská časť Košice – Luník IX zostavila programový rozpočet na rok 2020 v zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Mestskej
časti Košice – Luník IX na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet
finančných operácií bol zostavený ako schodkový.
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX na rok 2020 bol schválený
Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Luník IX dňa 31.03.2020 uznesením č.2
Zmeny rozpočtu v roku 2020:
Dňa 31.12.2020 na základe uznesenia č. 23 bola starostom Mestskej časti Košice –
Luník IX schválená 1. úprava programového rozpočtu na rok 2020 v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Po poslednej zmene bol programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX
na rok 2020 prebytkový. Bežný rozpočet bol prebytkový. Kapitálový rozpočet bol schodkový
a finančné operácie boli prebytkové.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX k 31.12.2020 ( € )

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

Schválený
rozpočet
543 211,27

Upravený
rozpočet
592 719,56

526 511,27
0,00
16 700,00

576 019,56
0,00
16 700,00

496 256,27

586 725,37

468 156,27
16 700,00
11 400,00

496 405,37
78 920,00
11 400,00
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2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2020 (v €)

Rekapitulácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel

526 511,27
468 156,27
58 355,20

556 967,96
496 405,37
60 562,59

555 982,03
495 409,74
60 572,29

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel

0,00
16 700,00
- 16 700,00

0,00
78 920,00
- 78 920,00

0,00
78 918,40
- 78 918,40

11 400,00
11 400,00
0,00

35 752,00
11 400,00
24 352,00

35 752,00
11 400,00
24 352,00

100,00
100,00

543 211,27
496 256,27
0,00

592 719,56
586 725,37
0,00

591 734,03
585 728,14
39 839,00

99,83
99,83

FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel
ROZPOČET CELKOM
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel celkom

99,82
99,80

100,00

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.
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3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje finančné hodnotenie plnenia
programov Mestskej časti Košice – Luník IX k 31.12.2020.
Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)
Schválený
rozpočet

PRÍJMY CELKOM
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2020

543 211,27

592 719,56

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

526 511,27

556 967,96

555 982,03

99,82

591 734,03

% plnenia
99,83

Bežné príjmy

Daňové príjmy
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

354 432,00

332 000,00

332 000,00

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 331 843,00 €
- príjem za podielové dane z mesta Košice.
Časť prostriedkov vo výške 67.644,00 € bola viazaná na účelové použitie pre činnosti
určené v štatúte Mesta Košice, a to:
§ 21 Čistota a údržba verejných priestranstiev
§ 23 Správa pozemných komunikácií
§ 24 Správa verejného osvetlenia
Zúčtovanie viazaných finančných prostriedkov bolo v plnej výške preukázané Mestu
Košice.
Daň za psa – 37,00 €
- príjem z daní za psa
-

Daň za užívanie verejného priestranstva – 120,00 €
príjem z poplatkov od súkromných osôb za ambulantný predaj.

Nedaňové príjmy
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

117 945,00

128 622,00

128 647,87

100,00

Príjmy z vlastníctva – 56 799,20 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 56 799,20 €
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Tieto príjmy pozostávajú z príjmov za prenájom SOHAPu, za prenájom miestností
na športové aktivity (fitness....) a od nájomníkov bytového domu Hrebendova 1-3,
Podjavorinskej 10-12 a Krčméryho 13-15.
Administratívne poplatky – 426,00 €
- ostatné poplatky (správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie,
hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné) – 830,00 €
Pokuty, penále a iné sankcie – 65,65 €
- príjmy za pokuty udelené štátnou správou za priestupky, ktoré sú v zmysle platných
zákonov príjmom obce. Jedná sa o príjem z okresného úradu. Okresný úrad po úhrade
poplatku za priestupok občana mestskej časti, prevedie finančné prostriedky obci.
Úroky z účtov finančného hospodárenia – 0,00 €
- úroky z účtov. Úroky v roku 2020 neboli žiadne a to aj z dôvodu nízkych úrokových
sadzieb a krátkodobého uloženia finančných prostriedkov na účte Mestskej časti
Košice – Luník IX.
Príjem za energie – 50 165,87 €
- príjmy pozostávajú za refundáciu energií miestnosti miestneho úradu poskytnutých
na spoločenské akcie pre obyvateľov Mestskej časti Košice - Luník IX, ako aj príjmy
za elektrinu a vodné – stočné od nájomníkov bytových domov Hrebendova 1-3,
Podjavorinskej 10-12 a Krčméryho 13-15.
Príjem za stravné – 2 526,66 €
- príjmy za stravné od zamestnancov
Iné nedaňové príjmy – 107,10 €
- príjmy z vratiek – 107,10 € (z vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019)

Granty a transfery
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

54 134,27

95 345,96

95 334,16

99,99

Zo štátneho rozpočtu – 49 714,01 €
- hlásenie pobytu občanov, register adries, národný projekt „Terénna sociálna práca
a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“(MV SR/USVRK, projekty zamestnanosti (ÚPSVaR), Voľby v roku 2020.
Z rozpočtu mesta Košice – 16 300,98 €
- účelové finančné prostriedky poskytnuté na rozvoj Mestskej časti Košice – Luník IX
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Košice.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

0,00

0,00

0,00
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Nedaňové príjmy
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

% plnenia

Granty a transfery
Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

54 134,27
95 345,96
95 334,16
99,99
Zo štátneho rozpočtu – 15 000,00 €
- poskytnutá dotácia na vybudovanie vodovodnej prípojky Podjavorinskej 10-12.
Z rozpočtu mesta Košice – 40 694,97 €
- účelové finančné prostriedky poskytnuté na rozvoj Mestskej časti Košice – Luník IX
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Košice.

Finančné operácie
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16 700,00

35 752,00

35 752,00

100,00

Príjmové finančné operácie pozostávali z prijatia bankového úveru vo výške 26.000,00 €.
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B. Výdavková časť (v €)
Schválený
rozpočet

VÝDAVKY CELKOM
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2020

496 256,27

586 725,37

585 728,14

% plnenia
99,83

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
53 685,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
54 185,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
54 121,85
0,00
0,00

% plnenia
99,88

Bežné výdavky – 54 121,85 €
Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu – 38 545,12 €
Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu.
Podprogram 1.2 Kontrolná činnosť – 12 536,67 €
Finančné prostriedky boli použité na mzdu a miestneho kontrolóra.
Podprogram 1.3 Audit – 0,00 €
Finančné prostriedky v roku 2020 neboli použité na úhradu služieb za audítorské služby.
Podprogram 1.4 Členské príspevky – 0,00 €
V roku 2020 neboli použité finančné prostriedky v tomto podprograme.
Podprogram 1.5 Reprezentačné – 3 040,06 €
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas pracovných rokovaní
a pracovných porád starostu, zástupcu starostu a na zabezpečenie občerstvenia
pri rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Finančné prostriedky boli
tiež použité na výdavky spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti.
Podprogram: 1.6 Právne služby – 560,00 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za právne služby.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 0,00 €

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Luník IX za rok 2020

Strana 8 z 28

Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.

Program č. 2: Interné služby
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
63 182,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
112 962,77
13 800,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
112 795,82
14 480,57
0,00

% plnenia
99,85
104,93

Bežné výdavky – 60 305,74 €

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov samosprávy
Odmeny, príspevky poslancom MiZ – 30 203,12 €
Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancov MiZ, odmeny pre neposlancov –
členov komisií.

Podprogram 2.2: Údržba hnuteľného majetku
Prvok 2.2.1. Údržba výpočtovej techniky – 2 317,41 €
Finančné prostriedky boli použité na údržbu hardwaru a na podporu programov WinPAM,
WinIBEU, WinASU.
Prvok 2.2.2 Údržba telekomunikačnej techniky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.
Prvok 2.2.3 Údržba strojov a zariadení – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Podprogram 2.3: Nájom za administratívne budovy
Prvok 2.3.1. Teplo – 11 057,57 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo budovy mesta Košice, ktorá
je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..
Prvok 2.3.2. Vodné-stočné – 1 566,96 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné budovy mesta
Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..
Prvok 2.3.3 Elektrická energia – 6 203,62 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za elektrickú energiu budovy mesta
Košice, ktorá je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..

Prvok 2.3.4 Správa budovy – 759,60 €
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Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za správu budovy mesta Košice, ktorá
je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..
Prvok 2.3.5. Nájomné – 39,39 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za nájom budovy mesta Košice, ktorá
je sídlom miestneho úradu MČ Košice – Luník IX a je v správe BPMK, s.r.o..
Ďalej sú v prvku sledované finančné prostriedky na úhradu dlžného nájomného za minulé
roky za nájom predmetnej budovy.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie
Prvok 2.4.1. Vzdelávanie zamestnancov – 637,00 €
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov
a kontrolóra a to účasťou zamestnancov a kontrolóra na seminároch.
Prvok 2.4.2. Vzdelávanie poslancov – 624,42 €
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností poslancov miestneho
zastupiteľstva

Podprogram 2.5: Prevádzka úradu
Prvok 2.5.1. Materiál – 10 468,01 €
Finančné prostriedky sú určené na:
- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky
- údržbársky materiál a pracovné pomôcky
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika)
- výroba kľúčov, pečiatok, kopírovanie.....
Prvok 2.5.5. Poistenie majetku – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.
Prvok 2.5.7. Prepravné – 487,00 €
Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prepravou.

Podprogram 2.7: COVID-19
Prvok 2.7.1. Materiál COVID – 5 529,31 €
Finančné prostriedky sú určené na nákup ochranných pomôcok (rúška, respirátory, plášte),
dezinfekčných prostriedkov
Prvok 2.7.2. Nájomné – 200,00 €
Finančné prostriedky boli použité na nájomné objektu pri celoplošnom testovaní obyvateľstva
na COVID-19.

Prvok 2.7.3. Náhrady – 1 766,00 €
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Finančné prostriedky boli použité na náhrady dobrovoľníkov počas testovania obyvateľstva
na COVID-19.
Prvok 2.7.4. Reprezentačné – 195,86 €
Finančné prostriedky boli vynaložené na reprezentačné náklady počas testovaní na ochorenie
COVID-19

Kapitálové výdavky – 40 502,95 €

Podprogram 2.5: Prevádzka úradu
Prvok 2.5.8. Údržba budovy miestneho úradu – 40 502,95 €
Finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu budovy miestneho úradu
Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu budovy OC.

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.

Program č. 3: Služby občanom
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
87 674,27
15 000,00
0,00

Upravený
rozpočet
90 562,19
15 000,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
90 302,23
15 000,00
0,00

% plnenia
99,98
100,00

Bežné výdavky – 60 532,6 €

Podprogram 3.1: Prevádzka SOHAP-u
Prvok 3.1.2. Elektrická energia – 456,00 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za za elektrickú energiu.
Prvok 3.1.3. Vodné - stočné – 184,54 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné.

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas
Prvok 3.2.1. Údržba miestneho rozhlasu 0,00 €
Finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu neboli použité
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Podprogram 3.4: Obytné domy
Prvok 3.4.1. Elektrina, Vodné-stočné – 44 674,42 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za elektrickú energiu vo výške
25 875,47 € a za vodné - stočné vo výške 18 798,95 € za obytné domy.
Prvok 3.4.2. Oprava, údržba, revízie – 15 369,73 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s údržbou bytových domov.
Prvok 3.4.3. Dohody o VP – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.
Prvok 3.4.4. Deratizácia, dezinsekcia – 895,00 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s deratizáciou bytových
domov. Deratizácia sa vykonáva pravidelne, aby sa predchádzalo premnoženiu obtiažneho
hmyzu a hlodavcov.

Podprogram 3.5: Evidencia obyvateľstva – REGOB, register adries
Evidencia obyvateľstva, register adries – 2 164,27 €
Úsek evidencie obyvateľstva a úsek registra adries zabezpečuje vedenie evidencie pobytu
obyvateľstva a evidenciu adries a súpisných čísel pre Mestskú časť Košice – Luník IX
a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR a výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries sú kryté
čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Luník IX.

Podprogram 3.6: Obecné služby
Prvok 3.6.1. Úrazové poistenie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.
Prvok 3.6.2. Materiál – 174,08 €
Finančné prostriedky boli použité hlavne na pracovné pomôcky (hrable, metly, lopaty....)

Podprogram 3.8: Voľby, referendum
Zabezpečovanie volieb – 2 202,92 €
Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby v roku 2020 bol Mestskej časti Košice – Luník IX
poukázaný vo výške 2 202,92 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške využité.

Podprogram 3.9: Web stránka
Finančné prostriedky vo výške 1 322,87 € boli použité na služby spojené s prevádzkou
internetovej stránky.

Kapitálové výdavky – 21 118,40 €
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Podprogram 3.4: Obytné domy
Prvok 3.4.2. Oprava, údržba, revízie – 17 638,40 €
Mestská časť Košice – Luník IX čerpala účelové finančné prostriedky u mesta Košice
vo výške 15 000,00 €, ktoré boli použité na realizáciu projektu Vodovodná prípojka

Podprogram 3.4: Obytné domy
Prvok 3.4.6. Prestupné bývanie – výstavba 3 480,00 €
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie odbornej dokumentácie k projektu
„Prestupné bývanie“

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.

Program č. 4: Bezpečnosť
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
2 100,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
150,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
119,48
0,00
0,00

% plnenia
79,56

Bežné výdavky – 2 801,40 €

Podprogram 4.1: Protipožiarna ochrana
Protipožiarna ochrana – 42,60 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu kontroly hasičských prístrojov, ktoré sú
umiestnené v objekte, v ktorom sídli miestny úrad.

Podprogram 4.2: Verejný poriadok
Prvok 4.2.2. Kamerový systém – 76,88 €
Finančné prostriedky boli použité údržbu kamerového systému.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.
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Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
100,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
0,00
0,00
0,00

% plnenia

Bežné výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie bežných výdavkov v danom
programe.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.

Program č. 6: Komunikácie
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
2 770,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
33 994,41
29 500,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
33 917,10
29 500,00
0,00

% plnenia
99,77
100,00

Bežné výdavky – 33 917,10 €

Podprogram 6.1: Údržba pozemných komunikácií
Údržba ciest – 1 000,30 €
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Finančné prostriedky boli použité drobné opravy cestných komunikácií v Mestskej časti
Košice – Luník IX.

Podprogram 6.2: Správa a údržba miestnych komunikácií a zelene
Prvok 6.2.1. Letná údržba – údržba strojov, prístrojov – 876,55 €
Finančné prostriedky boli použité na servisné opravy motorovej kosačky a motorovej píly
Prvok 6.2.2. Letná údržba – pohonné hmoty – 442,23 €
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie paliva (benzín) ako zdroja energie pre
motorovú kosačku a motorovú pílu.
Prvok 6.2.3. Letná údržba – materiál – 8 536,65 €
Finančné prostriedky boli použité na údržbársky materiál a pracovné pomôcky.
Prvok 6.2.4. Zimná údržba – materiál – 1 107,82 €
Finančné prostriedky boli použité na posypový materiál a pracovné pomôcky.
Prvok 6.2.6. Pracovný odev, obuv – 515,78 €
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pracovného odevu a obuvi pre zamestnancov.
Prvok 6.2.8. Mzdové náklady – 21 437,77 €
Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady zamestnancov zabezpečujúcich čistenie
a údržbu komunikácií.

Kapitálové výdavky – 29 500,00 €

Podprogram 6.1: Údržba pozemných komunikácií – 22 500,00 €
Finančné prostriedky boli použité na nákup prevádzkového stroja - Traktora

Podprogram 6.2: Správa a údržba miestnych komunikácií a zelene
Prvok 6.2.3. Letná údržba – 7 000,00
Finančné prostriedky boli použité na nákup nákladného vozidla typu Valník

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.
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Program č. 7: Kultúra a šport
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
2 800,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
1 505,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 481,69
0,00
0,00

% plnenia
98,45

Bežné výdavky – 1 481,69 €

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia
Prvok 7.1.2. Deň detí – 304,28 €
Finančné prostriedky boli použité na kultúrno – spoločenské aktivity organizované Mestskou
časťou Košice – Luník IX k Medzinárodnému dňu detí. Čerpanie zobrazuje aj výdavky
na zakúpenie sladkostí, odmien pre deti.
Prvok 7.1.4. Mikuláš – 485,89 €
Finančné prostriedky boli použité na kultúrno – spoločenské aktivity organizované Mestskou
časťou Košice – Luník IX. Čerpanie hlavne zobrazuje výdavky na zakúpenie mikulášskych
sladkostí (balíčky) pre deti.
Prvok 7.1.5. Rómska pieseň – 0,00 €
Finančné prostriedky neboli použité na kultúrno – spoločenské aktivity a to hlavne z dôvodu
pandémie.

Podprogram 7.2: Kultúrne aktivity na území mesta Košice
Kultúrne akcie mesta Košice – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom podprograme.

Podprogram 7.3: Športové podujatia
Šport – 691,52 €
Finančné prostriedky boli použité podporu miestnej komunity v súvislosti s účasťou družstva
v mestskej futbalovej súťaži. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli použité na
zakúpenie materiálu pre posilňovňu a stolný tenis.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.
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Program č. 8: Prostredie pre život
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
24 520,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
25 226,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
25 198,88
0,00
0,00

% plnenia
99,89

Bežné výdavky – 25 198,88 €

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie
Prvok 8.1.1. Údržba – 4 730,74 €
Finančné prostriedky boli použité na údržbu verejného osvetlenia v MČ Košice – Luník IX.
Prvok 8.1.2. Elektrická energia – 2 568,36 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie pre
dodávateľa VSE.

Podprogram 8.3: UPSVaR – projekty zamestnanosti
Finančné prostriedky vo výške 17 899,78 € boli použité na mzdy, odvody do zdravotných
poisťovní a sociálnej poisťovne pre zamestnancov zamestnávaných prostredníctvom
projektov zamestnanosti (§ 50j) aj v roku 2020.
Prvok 8.4.2. Parčík Deviatka – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.
Prvok 8.4.4. Ihriská – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom prvku.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.
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Program č. 9: Sociálne služby
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
6 550,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
4 130,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 102,00
0,00
0,00

% plnenia
99,32

Bežné výdavky – 5 740,00 €

Podprogram 9.1: Jednorazová sociálna výpomoc
Príspevok na pohreb – 2 100,00 €
Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie príspevku na pohreb občanom, ktorí sú
posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších
predpisov.
Jednorazové dávky – 1 972,00 €
Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi
občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
v znení neskorších predpisov.

Podprogram 9.2: Pomoc neziskovým organizáciám
Transfer pre n. o. – 30,00 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté organizácii Pierot, n.o. so sídlom v Prešove na základe
Darovacej zmluvy.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 0,00 €
Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie výdavkových finančných operácií
v danom programe.
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Program č. 10: Administratíva
Výdavky
Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

Schválený
rozpočet
252 675,00
0,00
11 400,00

Upravený
rozpočet
234 510,00
0,00
11 400,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
234 189,09
0,00
11 400,00

% plnenia
99,86
100,06

Bežné výdavky – 222 626,01 €

Podprogram 10.1: Mzdy zamestnancov
Mzdy, platy, odstupné – 99 857,00 €
Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov. V danom podprograme sa sledujú
aj výdavky na mzdy zamestnancov zamestnaných prostredníctvom projektu „Terénna sociálna
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Podprogram 10.2: Zákonné odvody do SP a ZP
Poistné a príspevky do poisťovní – 64 282,38 €
Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní za aktuálny rok. V danom
podprograme sa sledujú aj výdavky na povinné odvody do poisťovní zamestnancov
zamestnaných prostredníctvom projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Podprogram 10.3: Cestovné
Cestovné – 8 200,00 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských cestovných náhrad zamestnancov
(aj projekt TSP/TP) v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Doplnenie vozového parku – 28 300,- €
V roku 2020 boli zakúpené dva dopravné prostriedky, a to Škoda Superb v obstarávacej cene
24 900,- € a Škoda Fabia v obstarávacej cene 3 400,- €

Podprogram 10.4: Telekomunikačné služby a poštovné
Poštovné, telekomunikačné služby– 3 467,66 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné služby, telekomunikačné
služby a poplatky za používanie internetu. V danom podprograme sa sledujú aj výdavky na
telekomunikačné služby zamestnancov zamestnaných prostredníctvom projektu „Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“.

Podprogram 10.5: Interiérové vybavenie
Interiérové vybavenie – 976,40 €
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie interiérového vybavenie.

Podprogram 10.6: Výpočtová technika
Výpočtová technika – 294,00 €
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Finančné prostriedky boli použité na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky.

Podprogram 10.7: Kancelárske stroje, zariadenia a iné
Kancelárske zariadenia a náradie – 1 758,37 €
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskeho zariadenia.

Podprogram 10.8: Knihy, časopisy
Knihy, časopisy, noviny – 37,50 €
Mestská časť Košice – Luník IX čerpala finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry.

Podprogram 10.9: Poplatky a platby
Poplatky a platby – 1 544,78 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových
účtov a správnych poplatkov.

Podprogram 10.10: Stravovanie
Strava zamestnancov – 2 294,66 €
Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov (aj projektových) zmysle
§ 152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Podprogram 10.12: Pokuty a penále
Pokuty a penále – 242,39 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu penálov.

Podprogram 10.13: Zdravotná služba
Zdravotná služba – 0,00 €
Finančné prostriedky mali byť použité na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov,
u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestská časť Košice – Luník IX nečerpala finančné prostriedky v danom podprograme.

Podprogram 10.14: Bankové úvery
Prvok 10.14.1. Úroky z bankového úveru – 1 370,05 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu úrokov z dlhodobých bankových úverov, ktoré
boli Mestskej časti Košice – Luník IX poskytnuté v rokoch 2018, 2019 a 2020 Všeobecnou
úverovou bankou.

Podprogram 10.15: Spracovanie účtovníctva a miezd
Prvok 10.15.1. Spracovanie účtovníctva a miezd – 10 163,00
Finančné prostriedky boli použité na úhradu spracovania účtovnej a mzdovej agendy externou
spoločnosťou.

Kapitálové výdavky – 0,00 €
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Mestská časť Košice – Luník IX nemala čerpanie kapitálových výdavkov v danom
programe.

Finančné operácie – 11 400,00 €

Podprogram 10.14: Bankové úvery
Prvok 10.14.2. Splátka istiny bankového úveru – 11 400,00 €
Finančné prostriedky boli použité na splátky istiny z dlhodobých bankových úverov, ktoré
boli Mestskej časti Košice – Luník IX poskytnuté v rokoch 2018, 2019 a 2020 Všeobecnou
úverovou bankou.
Rozpočet Mestskej časti Košice – Luník IX je stavaný ako ročný finančný plán. Jeho
tvorba vychádza z potrieb definovaných z predchádzajúceho kalendárneho roka.
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia a jeho rozdelenie
do peňažných fondov mestskej časti
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu

555 982,03
555 982,03

z toho : bežné príjmy mestskej časti
Bežné výdavky spolu

495 409,74
495 409,74

z toho : bežné výdavky mestskej časti
Bežný rozpočet

+ 60 572,29
0,00
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

78 918,40
78 918,40

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácii
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
SPOLU
PRÍJMY
VYDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Upravene hospodárenie obce - zostatok finančných účtov .
. ..

- 78 918,40
- 18 346,11
-

18 346,11
35 752,00
11 400,00
+ 24 352,00
591 734,03
585 728,14
+ 6 005,89
- 1 120,67

4 885,22

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č.583/2004 Z. z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).
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V roku 2020 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice – Luník IX v zmysle
citovaného zákona nasledovné:
Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Rozdiel (schodok)

555 982,03 €
574 328,14 €
-18 346,11 €

Podľa § 10, ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania
a ich splácanie. V roku 2020 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:
Príjmy vrátane finančných operácií
Výdavky vrátane finančných operácií
Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok)
Úprava hospodárenia
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok)

591 734,03 €
585 728,14 €
6 005,89 €
- 1 120,67 €
4 885,22 €

Z prebytku hospodárenia za rok 2020 sa vylučuje suma vo výške 1.120,67 €, ktorá tvorí
rozdiel medzi tvorbou (13.402,00) a výdavkami (12.281,33) fondu opráv v roku 2020.

Záverečný účet – návrh na rozdelenie
Rezervný fond
Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára
rezervný fond. V súlade s citovaným zákonom navrhujeme celkový výsledok rozpočtového
hospodárenia previesť do Rezervného fondu
- Rezervný fond
4 885,22 €
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5. Finančné usporiadanie vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom VÚC.
5. 1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám v roku 2020
Mestská časť Košice – Luník IX nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb.
5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2020
Dotácia na register obyvateľov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 2 144,67 €.
Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.
Dotácia na register adries
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku registra
adries finančné prostriedky vo výške 19,60 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej
výške použité.
Dotácia na Voľby v roku 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu
v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb v roku 2020
finančné prostriedky v celkovej výške 1 582,92 €. Finančné prostriedky boli zúčtované
a v plnej výške použité.
Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na projekty zamestnanosti a aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na projekty
zamestnanosti v roku 2010 spolu vo výške 13 451,62 €. Finančné prostriedky boli zúčtované
a v plnej výške použité.
Dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity na národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity poskytol finančné prostriedky v roku 2020 spolu vo výške 27 846,58 €. Finančné
prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité. Z rozpočtu roku 2019 boli presunuté do
rozpočtu roku 2020 finančné prostriedky vo výške 15 000,- € na projekt „Výdajňa vody
Podjavorinskej 10-12“ (vrátane vodovodnej prípojky). Finančné prostriedky boli v plnej
výške zúčtované v roku 2020.
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Bežný transfer z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytol účelový bežný transfer vo výške
4 628,77 € € na úhradu nákladov spojených s ochorením COVID-19. Finančné prostriedky
boli zúčtované a v plnej výške použité.
5. 3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom v roku 2020
Mestská časť Košice – Luník IX nemala poskytnutú dotáciu zo žiadnych štátnych
fondov.
5. 4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2020
Dotácia účelových finančných prostriedkov z mesta Košice
Mesto Košice poskytlo bežný transfer vo výške 40.000,00 € a bežný transfer vo výške
3.300,00 € na krytie výdavkov spojených s COVID-19. Finančné prostriedky boli zúčtované
a v plnej výške použité.
5. 5 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2020
Mestská časť Košice – Luník IX poskytla v roku 2020 finančné prostriedky vo výške
30,00 € neziskovej organizácií Pierott, n.o. so sídlom v Prešove na základe Darovacej zmluvy.
5. 6 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice – Luník IX v roku 2020
Mestská časť Košice – Luník IX podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov
je prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.
V tejto časti predkladáme stavy finančných prostriedkov na jednotlivých fondových účtoch.
Prostriedky rezervného fondu z roku 2019 vo výške 14 229,47 € boli evidované na
samostatnom analytickom účte v účtovníctve, stav prostriedkov bol evidovaný na bežnom
bankovom účte obce. Po schválení záverečného účtu za rok 2020 budú predmetné prostriedky
s prebytkom hospodárenia za rok 2020 vo výške 4 885,22 € prevedené na bankový účet
Rezervného fondu.
Rezervný fond, číslo účtu SK72 0200 0011 6900 1502 3512
Stav účtu k 01.01.2020
Stav účtu k 31.12.2020

110,97 €
125,74 €

Účet pre kapital.prostriedky-kamerový systém, 0404588004/5600
Stav účtu k 01.01.2020
Stav účtu k 31.12.2020

33,88 €
54,07 €

Účet cudzích prostriedkov SK31 0200 0001 2300 1502 3512
Stav účtu k 01.01.2020
Stav účtu k 31.12.2020

202,00 €
179,50 €
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Sociálny fond, účet č. 0404284003/5600
Stav účtu k 01.01.2020
Stav účtu k 31.12.2020

84,53 €
5,73 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Záväzky celkom
k 01.01.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
7 101,87
- zamestnancom
13 450,05
- poisťovniam
9 016,63
- daňovému úradu
1 943,41
- štátnemu rozpočtu
0
- bankám
87 721,51
- zo sociálneho fondu
9 881,29
- ostatné záväzky
24 060,02
- zúčtovanie zo subjektmi VS
0
Záväzky spolu
153 174,78
* index skutočnosti = (bežné obdobie/predchádzajúce obdobie) x 100

5 086,77
9 590,06
9 608,58
2 283,92
0
79 800,04
8 554,14
23 762,47
15 000,00
153 685,98

Index
skutočnosti *

139,61
140,25
93,84
85,09
109,92
115,51
101,25
99,66

Stav úverov k 31.12.2020 – Mestská časť Košice – Luník IX má dva dlhodobé bankové
úvery, ktoré boli poskytnuté v rokoch 2018 a 2019.
Výška nesplatenej istiny je 68 400,04 €.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 (v €)
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok-obstaranie
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

stav k 31.12.2020 v EUR stav k 31.12.2019 v EUR
322 012,78
295 713,69
295 475,07
254 152,31
24300,00
271 175,07
0,00
25 812,71

24 300,00
229 852,31
0,00
41 502,63

0,00
0,00
0,00
1 600,00
24 212,71
0
0
725,00

0,00
0,00
0,00
0,00
41 502,63
0
0
58,75
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

stav k 31.12.2020 v EUR stav k 31.12.2019 v EUR
322 012,78
295 713,69
100 523,08
77 657,88
0,00
0,00
100 523,08
153 174,78

0,00
0,00
77 657,88
153 685,98

0,00
0,00
9 881,29
55 571,98
87 721,51
68 314,92

0,00
15 000,00
8 554,14
50 331,80
79 800,04
64 369,83

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mestská časť Košice – Luník IX nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobností
Mestskej časti Košice – Luník IX
Mestská časť Košice – Luník IX nemá zriadené príspevkové organizácie.
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10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k Záverečnému
účtu Mestskej časti Košice – Luník IX za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Luník IX v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie:
Stanovisko kontrolóra Mestskej časti k návrhu záverečného účtu.
schvaľuje:
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice – Luník IX bez
výhrad
2. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a Mestu Košice
3. Rozdelenie prebytku hospodárenia Mestskej časti Košice – Luník IX vo výške
4 885,22 € nasledovne:
- prídel do rezervného fondu
4 885,22 €

Spracovateľ: Bc. Róbert Tabaka – ekonóm mestskej časti
Jún 2020
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 14.6.2021
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