Výročná správa
Mestskej časti Košice - Juh
za rok 2019

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta MČ Košice - Juh

Obsah
Úvodné slovo starostu MČ Košice - Juh............................................................................... 3
Identifikačné údaje MČ Košice - Juh.................................................................................... 7
Organizačná štruktúra MČ Košice - Juh ............................................................................... 7
Poslanie, vízia a ciele ............................................................................................................ 9
Základná charakteristika MČ Košice - Juh ......................................................................... 10
5.1 Geografické údaje ........................................................................................................ 10
5.2 Demografické údaje ..................................................................................................... 10
5.3 Symboly MČ Košice - Juh........................................................................................... 11
5.4 História MČ Košice - Juh ............................................................................................ 12
5.5 Významné osobnosti MČ Košice - Juh ocenené v roku 2019 ..................................... 14
6. Plnenie funkcií MČ Košice – Juh ....................................................................................... 15
6.1 Výchova a vzdelávanie ................................................................................................ 15
6.2 Zdravotníctvo............................................................................................................... 15
6.3 Sociálne služby zabezpečované MČ Košice - Juh....................................................... 16
6.4 Kultúra a šport zabezpečované MČ Košice - Juh ........................................................ 18
7. Informácie o vývoji MČ Košice - Juh z pohľadu rozpočtovníctva ..................................... 28
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019...................................................... 28
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 ....................................... 29
7.3 Rozpočet na roky 2020 až 2022 .................................................................................. 30
8. Informácia o vývoji MČ Košice - Juh z pohľadu účtovníctva ............................................ 31
8.1 Majetok ........................................................................................................................ 31
8.2 Zdroje krytia ................................................................................................................ 32
8.3 Pohľadávky .................................................................................................................. 33
8.4 Záväzky ....................................................................................................................... 33
9. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov ...................................... 33
10. Ostatné dôležité informácie ............................................................................................... 34
1.
2.
3.
4.
5.

2

1. Úvodné slovo starostu MČ Košice - Juh
Povinnosť vypracovať výročnú správu pre obce a mestá vyplýva
z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Základným cieľom účtovnej závierky je poskytnúť
informácie o účtovnej jednotke, jeho majetku a záväzkoch,
nákladoch a výnosoch.
Výročná správa MČ Košice - Juh obsahuje všeobecné informácie
o mestskej časti a o stave, v ktorom sa nachádza. Výročná správa
poskytuje informácie vo vyváženej forme a jej súčasťou sú
analýzy stavu a prognózy vývoja mestskej časti.
Výročná správa MČ Košice - Juh za rok 2019, ktorú Vám
predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť mestskej časti
a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.
Obr. 1 JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
V roku 2019 dosiahla MČ Košice - Juh prebytok bežného rozpočtu vo výške 11 001,06 eur.
Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol sumu 48 907,06 eur a bol krytý: z prostriedkov
rezervného fondu v sume 37 780,27 eur, z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov vo výške
8 000,00 eur (dotácia MV SR fitnes ihrisko) a z prebytku bežného rozpočtu v sume 3 126,79 eur.
Celkový výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií predstavuje v roku 2019 prebytok
vo výške 10 684,27 eur.
Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť
v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku
2019 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:
-

1 423,74 eur a ide o nevyčerpaný sponzorský dar na akciu „NON STOP 24 hodinové
korčuľovanie“,
2 680,37 eur, ktoré MČ Košice – Juh v roku 2019 nevyčerpala z dôvodu zníženia počtu
miest v Zariadení opatrovateľskej služby v mesiacoch september – december 2019 zo 16
na 13 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek medzi mestom Košice a MČ Košice
– Juh je potrebné ich vrátiť.

Celkový výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh po vylúčení z prebytku rozpočtu je 6 580,16
eur.
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V roku 2019 sa nám podarilo okrem iného:
-

vybudovať novú fit zónu na ulici Fibichova – Krivá pre všetky vekové kategórie s finančnou
podporou Ministerstva vnútra SR,
vymeniť športový povrch na Užhorodskej ulici za umelý trávnatý povrch s čiarovaním
a osadiť nové basketbalové koše,
vybudovať nové detské ihrisko na Lomonosovovej,
doplniť nové herné prvky na detskom ihrisku na Krakovskej,
realizovať údržbu 13 detských ihrísk, 12 športových ihrísk a 1 detského dopravného ihriska,

Obr. 2 Fitnes prvky Fibichova
-

Obr. 3 Herné prvky Lomonosovova

zakúpiť nové osobné motorové vozidlo so špeciálnou zabudovanou izotermickou úpravou na
rozvoz stravy s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mesta
Košice,
zrealizovať rozsiahlu rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1
v mesiacoch júl až september s finančnou podporou mesta Košice, ktoré súviseli s celkovou
modernizáciou zariadenia,
zakúpiť do Jedálene pre dôchodcov nové stoličky v počte 120 ks a nové stoly v počte 20 ks,
zabezpečiť stravovanie pre 508 dôchodcov s celkovým počtom vydaných obedov 59 228
v rámci Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej 5,

Obr. 4 Nové auto s izotermickou
úpravou na rozvoz stravy

Obr. 5 Nové stoly a stoličky Jedáleň pre dôchodcov
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Obr. 6 a 7 Nové priestory ZOS na Mlynárskej 1 po rekonštrukcii
-

dokončiť rekonštrukciu strechy na budove AB VŠA na Alejovej,
v rámci T-Systems Športovo-zábavného areálu:
- zakúpiť pneumatický stan,
- zakúpiť nafukovaciu prekážkovú dráhu pre deti o dĺžke 18 m,
- zakúpiť rolbu na úpravu ľadovej plochy,
- vypracovať projektovú dokumentáciu na prestrešenie ľadovej plochy,
- vybudovať novú elektrickú prípojku,
- postaviť nové petangové ihrisko,

Obr. 8 Nová nafukovacia prekážková dráha pre deti
-

-

-

poskytnúť na dopravnom ihrisku výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v
premávke na pozemných komunikáciách a realizáciou praktického výcviku žiakov zvýšiť
bezpečnosť detí na cestách s finančnou podporou vo výške 5 777,36 eur z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
zabezpečiť a realizovať ďalší ročník veľmi úspešnej a obľúbenej akcie NON STOP 24
hodinové korčuľovanie s podporou a účasťou mesta Košice a iných mestských častí, na
ktorom sa nám podarilo prekonať slovenský rekord v počte nakorčuľovaných kilometrov
(8 986 km),
získať slovenský rekord za najviac športovísk a aktivít na jednom mieste v rámci T-Systems
Športovo-zábavného areálu, ktorý ako jediný na Slovensku ponúka 45 možností športovania
a k dispozícii je ešte 13 ďalších podporovaných aktivít,
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Obr. 9 Certifikát Športovo-zábavného areálu

-

Obr. 10 Rolba na úpravu ľadu

zabezpečiť prevádzku kamerového systému napojeného na Mestskú políciu Košice a tým
prispieť k vyššej bezpečnosti občanov,
dosiahnuť v rámci partnerských vzťahov s XIII. Obvodom mesta Budapešť na podnet
starostu tohto obvodu pomenovanie verejného priestranstva „Kassa-Délváros park“(„Park
Košice – Juh“),
zapojiť sa do dobrovoľníckych akcií „Kosit jarné upratovanie“, maľovanie oplotenia
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, projektu dm dorgerie markt s.r.o. „Vymaľujme deťom
ihriská“,
zorganizovať pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami zbierku potravín pre občanov
v hmotnej a sociálnej núdzi „Daruj Kilečko“, v rámci ktorej sa vyzbieralo 749 kg potravín
pred Veľkou nocou a 1 017 kg potravín pred Vianocami,
zabezpečiť každú druhú stredu v mesiaci pre obyvateľov možnosť využívať bezplatnú
mediačnú (právnu) poradňu v spolupráci s Mediačným centrom Košice, pobočka MC
Poprad.

Obr. 11 Pomenovanie verejného priestranstva
v rámci partnerských vzťahov s XIII. obvodom
mesta Budapešť

Obr. 12 Odovzdávanie „dobrovoľníka“
KREDO, ktoré darovalo Dobrovoľnícke
centrum Košického kraja

Rozhodne to nie je výpočet všetkých našich aktivít, akcií a podujatí, ktoré sme pripravili, resp.
zrealizovali v roku 2019 pre obyvateľov mestskej časti a v rozšírenom pohľade aj pre obyvateľov
celého mesta, keďže prevádzkujeme aj strediská s celomestskou pôsobnosťou. Iste sa nám
nepodarilo urobiť všetko to, čo obyvatelia žiadali. Môžem len vyjadriť ochotu a snahu, že do
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budúcnosti sa aj naďalej budeme snažiť v úzkej spolupráci s obyvateľmi a poslancami
miestneho zastupiteľstva vytvárať lepšie podmienky na pokojný život v mestskej časti, počúvať
názory i kritické pripomienky a podľa finančných možnosti a Štatútu mesta Košice
uskutočňovať požiadavky obyvateľov. Samospráva a jej starosta môžu hodnotiť pozitívne svoju
činnosť vtedy, ak sú spokojní jej obyvatelia.

2. Identifikačné údaje MČ Košice - Juh
Názov:
Sídlo:
Kraj/okres:
PSČ:
IČO:
DIČ:

Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4, Košice - Juh
Košice IV
040 79
00691046
2021186882

Telefón:
Mail:
Web:
FB:

055 720 8011
urad@kosicejuh.sk
www.kosicejuh.sk
https://www.facebook.com/mckosicejuh

Štatutárny orgán:

JUDr. Jaroslav Hlinka

3. Organizačná štruktúra MČ Košice - Juh
Starosta MČ Košice - Juh:

JUDr. Jaroslav Hlinka

Zástupca starostu:

JUDr. Tibor Bacsó

Prednosta úradu:

JUDr. Henrieta Pagáčová

Kontrolór MČ Košice - Juh:

Ing. Jaroslav Vibranský

Obecné zastupiteľstvo MČ Košice - Juh:
13 poslancov v zložení: JUDr. Tibor Bacsó, Ing. Jozef Bernát, Ing. Erich Blanár, Ing. Ladislav
Breicha, JUDr. Soňa Ivančová, PhD., Ing. Pavol Hlinka, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA,
MPH, Ing. Rastislav Majerníček, Mgr. Peter Múdry, Ing. Roman Nagy, Ing. Radovan Sušila,
Ing. Stanislav Tkáč, Ing. Juraj Tobák.
Komisie MČ Košice - Juh:
4 stále komisie:
1. Finančná v zložení:
Predseda: Ing Juraj Tobák
Poslanci: Ing. Pavol Hlinka, Ing. Rastislav Majerníček
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2. Sociálna v zložení:
Predseda: Mgr. Peter Múdry
Poslanci: JUDr. Tibor Bacsó, Ing. Jozef Bernát
3. Výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja v zložení:
Predseda: PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
Poslanci: Ing. Erich Blanár, Ing. Ladislav Breicha, Ing. Stanislav Tkáč
4. Kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy v zložení:
Predseda: Ing. Radovan Sušila
Poslanci: JUDr. Soňa Ivančová, PhD., Ing. Roman Nagy
Obecný úrad: Miestny úrad MČ Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

Obr. 13 Vstup do budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4
V rámci Miestneho úradu Košice - Juh sa zabezpečujú aj tieto služby pre občanov:
- Matričný úrad a to rodná matrika, sobášna matrika, úmrtná matrika a osobitná matrika,
- osvedčovanie podpisov a listín,
- hlásenie a evidencia pobytu občanov SR,
- agenda registra adries.
V priestoroch Miestneho úradu sa nachádza aj Stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice
- Juh.
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4. Poslanie, vízia a ciele
Poslanie
MČ Košice - Juh chce pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality
života svojich obyvateľov a zároveň poskytovať služby prívetivým, otvoreným a transparentným
spôsobom založeným na princípoch spoločenskej zodpovednosti a s podporou svojich
zamestnancov tak, aby bola dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre
spoluprácu.
Vízia
Našou víziou je úprimný záujem fungovať ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá vytvára
bezpečné zázemie nielen pre svojich zamestnancov, ale aj obyvateľov mestskej časti. Chceme
vytvárať fungujúce a vzájomne prospešné partnerstvá, pretože kľúčom na dosiahnutie
výnimočnosti je spolupráca, využitie príkladov dobrej praxe a neustále zlepšovanie služieb
a činnosti vo všetkých oblastiach.
Ciele pre nové volebné obdobie 2019 – 2023:
- vybudovať nové nadzemné a podzemné kontajneroviská,
- výstavba nových parkovacích miest a podpora výstavby nových parkovacích domov,
- revitalizácia oddychových zón vo vnútroblokových priestoroch na Pasteurovom námestí,
na ul. Bulharská, Srbská,
- vytváranie ďalších bezbariérových úprav na verejných komunikáciách a objektoch,
- vybudovanie nových outdoorových fitness ihrísk,
- revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk,
- vytvorenie bežeckej dráhy na sídlisku Železníky,
- výstavba cyklistických trás a podpora projektu bikesharing,
- dobudovanie informačno-navádzacieho systému (II. etapa),
- zabezpečenie nových výbehov pre psov,
- eliminácia nelegálnych osád,
- presťahovanie Zariadenia opatrovateľskej služby do novozrekonštruovaného objektu na
Srbskej ul. a zvýšenie kapacity zariadenia,
- pokračovanie v bezplatných poradenských službách v občianskoprávnych veciach
prostredníctvom mediačnej poradne,
- zriadenie poradne prevencie kriminality v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR,
- realizácia projektu elektronizácie služieb,
- zvýšenie bezpečnosti najmladšej generácie vzdelávaním detí v rámci dopravnej výchovy
v T-Systems športovo-zábavnom areáli,
- podpora kultúrnych a spoločenských aktivít organizovaných pri príležitosti konania MS
v ľadovom hokeji 2019,
- rozvoj malého a stredného podnikania.
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5. Základná charakteristika MČ Košice - Juh
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha MČ Košice - Juh: Region ABOV
Susedné mestské časti: MČ Košice - Nad jazerom, MČ Košice - Barca, MČ Košice - Vyšné
Opátske, MČ Košice - Západ, MČ Košice - Staré mesto
Celková rozloha MČ Košice - Juh: 9,77 km2
Nadmorská výška: 200 m n. m.

Obr. 14 Pohľad na MČ Košice – Juh z vtáčej perspektívy
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov MČ Košice - Juh: 2 321,69 obyv./km2, 22 693 obyvateľov (podľa
štatistického úradu k 31. 12. 2019)
Vývoj počtu obyvateľov: mierne klesajúci trend počtu obyvateľov.
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5.3 Symboly MČ Košice - Juh
Erb Mestskej časti Košice - Juh má znázornené v modrom štíte tri zlaté ľalie a tri strieborné
rondely (mince).

Do erbu MČ Košice - Juh je premietnutá sociálna funkcia (súvisiaca s existenciou mestského
hospitálu) vo forme troch strieborných mincí, čo v symbolike vyjadruje nakladanie s finančnými
zdrojmi podľa generačného princípu (1/3 deťom, 1/3 nám, 1/3 rodičom). V kombinácií s troma
ľaliami (zlatými) prevzatými z hlavy štítu erbu mesta Košice je vhodnou, heraldicky čistou a
pôsobivou možnosťou ich vyjadrenia v erbe.
Vlajka Mestskej časti Košice - Juh má v jednej štvrti od žrde podobu štiepeného listu, ktorého
žrďová časť je žlto-modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov –
červeného, modrého, žltého a červeného. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Insígnie Mestskej časti Košice - Juh používa na pôde obce starosta pri slávnostných
príležitostiach, slávnostných zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, oficiálnych návštevách,
obradoch a pod.

Štandarda starostu sa používa iba na pôde obce pri slávnostných príležitostiach na vyjadrenie
symbolu funkcie starostu, prípadne aj na označenie jeho sídla.

Obecné symboly MČ Košice - Juh (erb, vlajka, štandarda starostu a insígnie) sú zapísané v
Heraldickom registri Slovenskej republiky a boli uvedené do života v júni 2007.
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5.4 História MČ Košice - Juh

Obr. 15 Sipossova továreň

Obr. 16 Kostol Ducha svätého

Južná časť mesta sa začala formovať v období rozvoja obchodu ako prirodzené pokračovanie
historického centra. Okolo vlastného územia stredovekých Košíc existovali menšie územné
celky – prímestské osady, ktoré sa až do začiatku 16. storočia označovali ako villa, dorff, vicus,
dörffel. Na juhovýchodnom predmestí sa rozprestierala Ludmanova Ves (villa Ludmani, resp.
Ludmansdörfel) i Špitálska ulica; v juhozápadnej časti Bednárska Ves (Bindersdorf, či
Bindergass).
Najstaršou známou stavbou na území terajšej mestskej časti je mestský špitál (hospitale,
xenodochium) s kostolíkom sv. Ducha na Južnej triede, postavený v polovici 13. storočia.
Barokový kostol, ktorý dnes tvorí centrum areálu pre seniorov, postavili v rokoch 1730 - 1733.
Obraz hlavného oltára kostolíka s námetom zoslania sv. Ducha je od J. Mathausera a pochádza
z roku 1894. Ďalším kostolom v tejto mestskej časti je rímskokatolícky kostol Kráľovnej pokoja,
postavený v rokoch 1938 - 1939. Veža kostola je vysoká 32 metrov. Na Rastislavovej ulici sa
nachádza Verejný cintorín. Oproti špitálu stál hostinec „U zeleného stromu“, ktorý sa spomína
aj v súvislosti s košickou návštevou cisára Jozefa II. v roku 1770.

Obr. 17 Kostol Kráľovnej pokoja Obr. 18 Budova Okresného riaditeľstva hasičského a
záchranného zboru
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V polovici 19. storočia sa na území súčasnej mestskej časti začal prudko rozvíjať priemysel.
Bolo postavených niekoľko továrni a továrničiek, napr. prvý košický cukrovar, Sipossova
továreň na pletený tovar, továreň na počítacie a písacie stroje, Strojáreň bratov Szlovenszkých,
továrne rodiny Ungárovcov, likérka Adler a Gold, továreň na koňak, likéry a rum, košická parná
továreň na škrob a lepidlo, továrničky na nábytok, parkety, kávoviny, ale aj chemická čistiareň,
práčovňa a továreň na mydlo. Medzi najvýznamnejšie patrila Strojáreň a zlieváreň Karola
Poledniaka z prelomu 19. a 20. storočia, ktorej areál bol jedinou technickou historickou
pamiatkou v mestskej časti.

Obr. 19 Budova Strednej zdravotníckej školy

Obr. 20 Univerzitná nemocnica Louisa
Pasteura

Francúzsky park je zvláštnosťou Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura na Rastislavovej ul.
od jej založenia od r. 1924. Vyše 90 – ročná záhrada UNLP patrí k územiam s najvyšším stupňom
ekologickej stability, je označovaná za pľúca Košíc a vytvára mikroklímu južnej časti
mesta. Historický park UNLP Košice je posledný nemocničný udržiavaný starý francúzsky park
na Slovensku.

Obr. 21 Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
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Južná strana Moldavskej cesty sa v osemdesiatych rokoch 19. storočia rozdeľovala v zlome
domového radu, neďaleko továrne na škrob postavenej v roku 1864. Na mieste úzkej prieluky,
ktorou odtekal malý potôčik, vznikla Šafránová (Zborovská) ulica. Komunikačne prepojila
priliehajúcu časť mesta s rozľahlými lúkami na juhu, ktorým sa hovorilo Šafránová záhrada. Pri
rozpredaji majetku zrušeného cukrovaru zaujali plochu jeho krásnej záhrady delostrelecké
kasárne s jazdiarňou v roku 1895.
5.5

Významné osobnosti MČ Košice - Juh ocenené v roku 2019

Cena Mestskej časti Košice - Juh za rok 2019
Jednotlivci:
Mgr. Adriana Čurajová – za osobitný prínos v kultúrnej a sociálnej oblasti
Tibor Matoušek – pri príležitosti životného jubilea 65 rokov za prínos v oblasti verejnej správy
a samosprávy
Kolektív:
Florbalový klub FLORKO Košice - za osobitný prínos v športovej oblasti pri práci s mládežou

Obr. 22 Udeľovanie verejných ocenení
Cena starostu Mestskej časti Košice - Juh za rok 2019
Jednotlivci:
Ján Baranec - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za zásluhy v športovej oblasti.
Ján Dvonč - pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za mimoriadne zásluhy v športovej oblasti.
Dezider Horňák - pri príležitosti životného jubilea – 80 rokov za prínos v oblasti verejnej správy
a samosprávy
Kolektív:
PSY ULICE o.z. - za prácu v oblasti starostlivosti o týrané a opustené zvieratá
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6. Plnenie funkcií MČ Košice – Juh
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v MČ Košice - Juh poskytujú:
8 materských škôl (MŠ Smetanova 11, MŠ Oštepová 1, MŠ Palárikova 22, MŠ Miškovecká 20,
MŠ Turgenevova 7, MŠ Turgenevova 38, MŠ Žižkova 4 s vyučovacím jazykom maďarským,
Súkromná športová MŠ Alejová),
4 základné školy (ZŠ Gemerská 2, ZŠ Staničná 13, ZŠ Požiarnická 3, ZŠ Užhorodská 39),
2 základné umelecké školy (ZUŠ Jantárová 6, súkromná ZUŠ D&B Beda Miškovecká 20),
1 centrum voľného času (CVČ Kórejská 1),
16 stredných škôl (SOŠ Ostrovského 1, SOŠ technická Kukučínova 23, SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku Kukučínova 23, SOŠ automobilová Moldavská 2, SOŠ Gemerská 1, Spojená
škola Alejová 6, PAMIKO – SSOŠ Kukučínova 23, HA Južná 10, SZŠ Kukučínova 40,
Gymnázium Alejová 1, SOŠ Policajného zboru Južná trieda 50, Štátna jazyková škola
Užhorodská 8, Súkromné športové gymnázium Užhorodská 39, Stredná odborná škola
pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48), Súkromné hudobné a dramatické
konzervatórium, Požiarnická 1, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1
1 vysoká škola (VŠ bezpečnostného manažérstva Kukučínova 17.
Mestská časť Košice - Juh nie je zriaďovateľom škôl a školských zariadení.
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v MČ Košice – Juh poskytuje: Poliklinika Juh Košice, Univerzitná
nemocnica L. Pasteura, štátni a súkromní lekári.

Obr. 23 a 24 Univerzitná nemocnica L. Pasteura
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6.3 Sociálne služby zabezpečované MČ Košice - Juh
Sociálne služby v MČ Košice - Juh:
- Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska č. 1, Košice, ktoré má kapacitu 13 miest.
- opatrovateľská služba, ktorú MČ Košice – Juh poskytuje na základe Štatútu mesta
Košice aj v ďalších MČ a to Vyšné Opátske, Nad jazerom, Krásna, Šebastovce a Barca.
- poskytovanie vyhľadávacej opatrovateľskej služby v malometrážnych bytoch pre
dôchodcov v meste Košice.
- Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská č. 5, Košice v ktorej sa poskytuje stravovanie
dôchodcom MČ Košice - Juh prostredníctvom externej firmy, ktorá má zariadenie
v prenájme za účelom zabezpečenia stravovania dôchodcom.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať predovšetkým na:
- skvalitnenie poskytovaných služieb v ZOS,
- skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby
a vyhľadávacej opatrovateľskej služby, a zvýšenie počtu opatrovaných,
- skvalitnenie stravovania dôchodcov a zvýšenie počtu stravníkov.

Obr. 25 Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5
pôvodný stav

Obr. 26 Interiér Jedálne pre Dôchodcov
pôvodný stav

Obr. 27 a 28 Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5 po rekonštrukcii v roku 2016
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Obr. 29 až 32 Interiér Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 po úpravách v roku 2019
MČ Košice - Juh v rámci iných sociálnych činností monitoruje nelegálne osady, poskytuje
materiálnu pomoc občanom a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi formou poskytovania
potravín, obuvi, odevov, školských potrieb, hračiek a kníh. Poskytuje deťom z rodín v hmotnej
núdzi školské pomôcky pri nástupe do prvého ročníka ZŠ a organizuje Mikulášske nádielky.

Obr. 33 a 34 Kuchynka a vianočný stromček v ZOS, Mlynárska č. 1
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Pre bezdomovcov pripravuje v spolupráci so Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul štedrovečerné spoločenské posedenie. Organizuje akciu „Daruj kilečko“ v spolupráci
s firmami Labaš s.r.o. Košice, Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava a s inými darcami,
zameranú na získavanie potravín pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Organizuje zbierky
obuvi, odevov, hračiek, kníh a školských potrieb. Spolupracuje s verejnými a neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb a subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnych
problémov obyvateľov MČ.
6.4 Kultúra a šport zabezpečované MČ Košice - Juh
Spoločenský, kultúrny a športový život v MČ Košice - Juh zabezpečujú:
- Detské ihriská vo vlastníctve a v správe MČ Košice - Juh: Lienka na Šoltésovej ulici,
Rosnička na Rosnej 1 -3, Areál vodný svet na Južnej triede 13 – 15, ihrisko s fitness
prvkami na Ludmanskej ulici, integrované detské ihrisko na Ludmanskej ulici, Flipko
na Fibichovej ulici, detské ihrisko na uliciach Žižkova – Jánošíkova, detské ihrisko
Safari na Rastislavovej 2 – 14, Gaštanová – Pri nemocnici, Turgenevova 12, detské
ihrisko Bulharská, ihrisko na Užhorodskej ulici, detské ihrisko na Lomonosovovej,
- Športové ihriská vo vlastníctve a v správe MČ Košice - Juh: viacúčelové športové ihriská
na uliciach Jantárová - Ludmanská, Turgenevova 26, Užhorodská 15, Košťova –
Oštepová a športové ihriská na uliciach Turgenevova 10 - 12, Užhorodská 19, Oštepová,
Gaštanová – Pri nemocnici, Palárikova 5 – 7, Paláriková (juhovýchod) fitness zostava,
športové ihrisko Mudroňova, fit park Fibichova,
- Detské dopravné ihrisko vo vlastníctve MČ Košice – Juh v rámci areálu T-systems
Športovo-zábavný areál, Alejová 2

Obr. 35 Detské ihrisko Ludmanská

Obr. 37 Detské ihrisko Lienka

Obr. 36 Detské ihrisko Gaštanová

Obr. 38 Detské ihrisko Rastislavova
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Obr. 39 Fitnes ihrisko Paláriková

Obr. 40 Detské ihrisko Bulharská

Všetky detské a športové ihriská s popisom a fotogalériou sú uvedené na webovej stránke
www.kosicejuh.sk v časti Občan – Šport a voľný čas.
Spoločensko–relaxačné centrum
Budova bola postavená ešte v 50-tych rokoch minulého storočia. V dnešnej podobe Spoločensko
– relaxačné centrum funguje od roku 2002, kedy bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia bývalej
materskej škôlky, neskôr sobášnej siene, či klubu dôchodcov. Objekt je z časti podpivničený. Z
prízemnej budovy vyrástla po rekonštrukcii dvojpodlažná budova, ktorá sa stala centrom
oddychu, relaxu, športovania a stretávania sa obyvateľov mesta Košice a blízkeho okolia.
Južanskí seniori sa v priestoroch centra stretávajú v rámci svojich podujatí v Dennom centre
seniorov Košice – Juh.

Obr. 41 Budova Spoločensko-relaxačného centra, Milosrdenstva 4
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Denné centrum seniorov tak plní požiadavky občanov v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej
činnosti, v snahe udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi
starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Členovia Denného centra seniorov organizujú rôzne podujatia v rámci záujmových krúžkov:
spoločensko – kultúrny, literárny krúžok, tanečný krúžok, krúžok Pohoda, krúžok racionálnej
výživy, Kanasta, spevácky krúžok – Ruža, relax pri klavíri, zdravotnícky krúžok, organizovanie
zájazdov, šport, turistický krúžok, majú k dispozícií knižnicu aj klubovňu. Každoročne sa
spoločne s družstvom z Maďarska a Českej republiky zúčastňujú medzinárodného športového
podujatia Seniorolympiáda, kde pravidelne dosahujú výborné športové výkony. V roku 2019 si
južanskí seniori vybojovali 3 zlaté, 3 strieborné a 4 bronzové medaily v športových disciplínach:
tenis, šípky, stolný tenis, plávanie a petang.

Obr. 42 Účastníci XVIII. ročníka Seniorolympiády
V dennom centre seniorov realizuje svoje aktivity aj spevokol RUŽA – ľudové piesne a súbor
spoločenských tancov DIAMANT, ktorý úspešne reprezentuje MČ Košice – Juh nielen v rámci
mesta, ale aj v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie v roku 2019 patrí účasť 16tej Svetovej
gymnaestráde, Dornbirn, Rakúsko
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Obr. 43 Tanečný súbor Diamant

Obr. 44 Spevokol Ruža

V priestoroch Spoločensko – relaxačného centra návštevníci nájdu tieto možnosti využitia:
relaxačný bazén s vírivkami s rozlohou 4,5 x 8,5 m (kompletne zrekonštruovaný v roku 2018) s,
kapacitou 6 osôb/h, sauny pre 4 až 5 osôb aj s možnosťou bylinkovej arómy, posilňovňu, služby
masérov, stolný tenis, kolky, tenis v letnom období, internet, knižnicu, prenájom priestorov a
rôzne druhy pohybových aktivít.

Obr. 45 Relaxačný bazén s vírivkami
T-Systems Športovo - zábavný areál
Mestská časť Košice – Juh je vlastníkom a správcom T-Systems Športovo - zábavného areálu na
Alejovej 2 v Košiciach o rozlohe 22 546 m2, ktorý denne navštívi veľa detí, športovcov, občanov
a návštevníkov mesta Košice. Areál je prispôsobený všetkým vekovým kategóriám – starší ľudia
využívajú možnosť zahrať si stolný tenis, šípky, extérierové šachy, petanque, biliard. Stredná
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generácia využíva multifunkčné ihriská, skatepark, mobilnú ľadovú plochu, cvičenia TRX,
externú posilňovňu. Pre najmladšiu generáciu je tu detské ihrisko, pieskovisko, preliezačky,
hojdačky, trampolína, skákacia vranka. Pre všetky vekové kategórie je zaujímavý Adventure golf
a altánok, ktoré umožňujú relax pre celé rodiny. Maskot areálu vranka „Alejko“ sa stala milou
atrakciou na organizovaných podujatiach. V roku 2017 bola ľadová plocha kompletne
zrekonštruovaná v hodnote takmer 95 tis. eur a aj vďaka tomu je možné povrch priestoru ľadovej
plochy počas letných mesiacov využívať na ďalšie druhy športov ako napr. tenis, speedminton,
či hokejbal. V roku 2019 sme sa stali nositeľmi slovenského rekordu za najviac športovísk a
aktivít na jednom mieste. Športovo – zábavný areál má ako jediný na Slovensku 45 možností
športovania, k dispozícii je ešte 13 ďalších podporných aktivít.

Obr. 46 T-Systems Športovo-zábavný areál, Alejová 2
Viacúčelové športové ihriská: v rokoch 2004 až 2006 boli vybudované tri viacúčelové ihriská
s umelým trávnatým povrchom a umelým osvetlením s využitím na basketbal, volejbal,
nohejbal, futbal či tenis, ihriská je možné využívať celoročne, sú oplotené a vybavené bránkami,
basketbalovými košmi a k dispozícii je aj požičovňa športových náradí. V roku 2018 sme
vymenili starý opotrebovaný umelý trávnik za nový.
Detské dopravné ihrisko: chodníky pre cyklistov, svetelná signalizácia, nadjazd, podjazd,
kruhový objazd a dopravné značenia umožňujú deťom primeranou formou upevňovať získané
informácie z problematiky súvisiacej s premávkou na pozemných komunikáciách
a bezpečnosťou cestnej premávky, ako aj prehlbovanie zručnosti pri jazde na bicykli, súčasťou
je aj zriadená trieda s audiovizuálnymi pomôckami pre teoretickú výučbu dopravnej výchovy,
ktorú zabezpečuje MČ Košice – Juh ako jediná v Košiciach s celomestskou pôsobnosťou, deti si
môžu vypožičať kolobežky, bicykle a prilby. Pravidelne zabezpečujeme pre deti nové šľapacie
autíčka, elektroautíčka, odrážadlá, či bicykle.
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Obr. 47 a 48 Dopravné ihrisko T-Systems ŠZA
Ľadová plocha: v decembri 2006 bola sprístupnená verejnosti umelá ľadová plocha o rozmeroch
20x40 m s umelým chladením a osvetlením, je vybavená profesionálnymi mantinelmi,
hokejovými bránkami, ochrannými sieťami a striedačkami, plochu je možné využívať od
novembra do marca za predpokladu denných teplôt do +12 st. Celzia, využíva sa na verejné
korčuľovanie, amatérsky hokej, tréningovú činnosť hokejových tried ako aj na športovo-zábavné
akcie pre obyvateľov mesta Košice. V roku 2014 sme pre najmenších korčuliarov zabezpečili
pomôcku na ľad – 2 pinquinov a 2 pandy, ktoré sú nápomocné deťom pri prvých krokoch na
ľade. V lete je možné priestor ľadovej plochy využiť aj pre iné športové aktivity ako tenis,
speedminton, streetbal, florbal alebo amatérsky hokejbal. V roku 2016 sa ľadová plocha stala po
prvýkrát dejiskom Nonstop 24 hodinového korčuľovania, ktoré je spojené so zápisom do knihy
Slovenských rekordov. Získali sme 2 slovenské rekordy v počte korčuliarov na ľade počas 24
hodín (1610 korčuliarov) a v počte nakorčuľovaných kilometrov počas 24 hodín (1298 km).
V decembri 2016 sme vlastný rekord v počte korčuliarov na ľade prekonali (6043 km).Tento
rekord je zapísaný aj v americkej knihe rekordov Record Setter. V roku 2019 sme rekord v počte
nakorčuľovaných kilometrov prekonali a jeho výsledná hodnota je 8 986 km. Na úpravu ľadovej
plochy sme vďaka finančným prostriedkom z mesta Košice mohli zakúpiť rolbu, vďaka ktorej je
kvalita ľadu omnoho vyššia.

Obr. 49 Ľadová plocha T-Systems ŠZA

Obr. 50 Nonstop 24 hodinové korčuľovanie
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Obr. 51 Rolba na úpravu ľadovej plochy
Amfiteáter: s kapacitou 500 divákov bol zrekonštruovaný pre organizovanie kultúrnospoločenských podujatí, sú v ňom vytvorené priaznivé podmienky pre organizovanie koncertov,
festivalov, firemných a propagačných akcií, k dispozícii je javisko s ozvučením a zázemím ako
šatne, hygienické a sociálne zariadenia pre verejnosť.

Obr. 52 Deň otvorených dverí – mažoretky

Obr. 53 Deň otvorených dverí – amfiteáter

Skate park: výstavba skate parku pre všetkých milovníkov tohto športu bola realizovaná
v rokoch v rokoch 2008 až 2009 a hneď od uvedenia do prevádzky si našiel svojich stálych
športových nadšencov a návštevníkov.

Obr. 54 a 55 Skate park T-Systems ŠZA
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Golfové ihrisko: dňa 7. októbra 2013 sa slávnostne otvorila a začala prevádzka deväť
jamkového Adventure golfu. Je to golf, ktorý sa hrá podľa pravidiel riadneho golfu, čím je
atraktívny nielen pre amatérskych hráčov, ale aj pre golfistov hrajúcich na veľkých greenoch, na
patovanie a to už v období, keď sa ešte golf nedá hrať na trávnatých ihriskách. Sedem jamiek je
postavených na 2 páry a dve na tri. Aj keď sa zdá, že dráhy sú pomerne jednoduché, opak je
pravdou, treba to len vyskúšať. Okolité prostredie golfových ihrísk je upravené tak, aby
poskytovalo pre hráčov maximálnu možnosť na relax a športové vyžitie.

Obr. 56 a 57 Adventure golf T-Systems ŠZA
Budova areálu: v priestoroch budovy je k dispozícii bufet, detské hry, stolný futbal, tenis,
mobilná knižnica a vonku letná terasa, na prvom poschodí sa pravidelne koná dopravná výchova
pre deti spojená s premietaním po skončení dopravnej výchovy vedenej príslušníkmi polície.
Budova sa dá prenajať k rôznym spoločenským podujatiam ako napríklad oslavy narodenín. Od
roku 2016 si môžu návštevníci areálu zahrať v budove areálu billiard.

Obr. 58 Vstupná brána T-Systems Športovo-zábavný areál, Alejová 2
Atrakcie areálu T-Systems ŠZA: ako napríklad hovoriaca lavička, stroje na cvičenie, jazierko,
3D maľba draka, exteriérové šachy, ruské kolky, človeče nehnevaj sa, altánok a veľa ďalších
skvelých možností trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie. Fanúšikovia cvičenia na
čerstvom vzduchu radi využívajú cvičenia na exteriérovom TRX systéme, či v exteriérovej
posilňovni. V roku 2019 pribudlo niekoľko nových zábavných atrakcií:pre deti sme namaľovali
ineraktívny skákací chodník, na ktorom si užijú mnoho zábavy. Taktiež sa môžu zabaviť pri
hľadaní pokladu, ktorý je potrebné nájsť pomocou indícii. Veľkej obľube sa teší 18 metrová
nafukovacia dráha a pre starších návštevníkov aj petangové ihrisko.
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Obr. 59 Exteriérové šachy, T-Systems ŠZA

Obr. 60 Exteriérová posilňovňa, T-Systems ŠZA

Obr. 61 Maľba 3D draka, T-Systems ŠZA

Obr. 62 Hovoriaca lavička, T-Systems SŽA

Obr. 63 Altánok, T-Systems ŠZA

Obr. 64 Odrážadlá pre deti, T-Systems ŠZA

Obr. 65 pomôcka na korčuľovanie

Obr. 66 Človeče nehnevaj sa, T-Systems ŠZA
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Obr. 67 Ruské kolky, T-Systems ŠZA

Obr. 68 TRX systém, T-Systems ŠZA

Obr. 70 Nafukovacia 18 m prekážková dráha

Obr. 69 Intraktívny skákací chodník

Obr. 71 Petangové ihrisko

27

7. Informácie o vývoji MČ Košice - Juh z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ Košice - Juh bol Programový rozpočet
MČ Košice - Juh na rok 2019.
MČ Košice - Juh v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2019 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (krytý finančnými operáciami
– nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov) a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Finančné hospodárenie MČ Košice – Juh sa v roku 2019 riadilo Programovým rozpočtom, ktorý
bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh číslo č. 33 zo dňa 26. 03.
2019. V priebehu rozpočtového roka 2019 starosta MČ Košice – Juh schválil 10 rozpočtových
opatrení, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, v súlade s § 14 zákona
o rozpočtových pravidlách a v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh číslo č. 33 zo dňa 26.
03. 2019 a MZ MČ Košice – Juh schválilo 1 úpravu rozpočtu. Ide o nasledovné rozpočtové
opatrenia:
-

zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 03. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 05. 2019,
zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 41 zo dňa 17. 06. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 27. 06. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 07. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 08. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 09. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 10. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 11. 2019,
zmena rozpočtu schválená starostom k 31. 12. 2019.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 342 656,00

2 640 925,55

2 586 525,97

97,94%

2 284 576,00
0,00
58 080,00
2 342 656,00

2 475 845,55
103 500,00
61 580,00
2 640 925,55

2 435 927,05
102 008,65
48 590,27
2 575 841,70

98,39%
98,56%
78,91%
97,54%

2 284 886,00
57 770,00
0,00
0,00

2 474 528,76
166 396,79
0,00
0,00

2 424 925,99
150 915,71
0,00
10 684,27

98,00%
90,70%
0,00%

x
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy MČ Košice - Juh
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky MČ Košice - Juh
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy MČ Košice - Juh
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky MČ Košice - Juh
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie MČ Košice - Juh
Vylúčenie z prebytku
Hospodárenie MČ Košice – Juh po vylúčení

Skutočnosť k 31.12.2019

2 435 927,05 €
2 435 927,05 €
2 424 925,99 €
2 424 925,99 €
11 001,06 €
102 008,65 €
102 008 65 €
150 915,71 €
150 915,71 €
-48 907,06 €
-37 906,00 €
4 104,11 €
-42 010,11 €
48 590,27 €
0,00 €
48 590,27€
2 586 525,97 €
2 575 841,70 €
10 684,27 €
4 104,11 €
6 580,16 €

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách 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 o rozpočtových pravidlách sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2019 boli príjmy a
výdavky MČ Košice - Juh v zmysle citovaného zákona nasledovné:
Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Rozdiel - schodok

2 537 935,70 €
2 575 841,70 €
-37 906,00 €

Podľa ustanovenia § 10, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 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 2019 boli príjmy a výdavky MČ Košice Juh vrátane finančných operácií nasledovné:
Príjmy vrátane finančných operácií
Výdavky vrátane finančných operácií
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok

2 586 525,97 €
2 575 841,70 €
10 684,27 €
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Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 48 907,06 eur bol v priebehu roka financovaný:
- z prostriedkov rezervného fondu v sume 37 780,27 eur,
- z nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov vo výške 8 000,00 eur (dotácia MV SR fitnes
ihrisko),
- prebytku bežného rozpočtu v sume 3 126,79 eur.
Vylúčenie z prebytku rozpočtu
Podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ak možno použiť v
rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku
2019 neboli vyčerpané tieto finančné prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:
-

1 423,74 eur a ide o nevyčerpaný sponzorský dar na akciu „NON STOP 24 hodinové
korčuľovanie“,
2 680,37 eur, ktoré MČ Košice – Juh v roku 2019 nevyčerpala z dôvodu zníženia počtu miest
v Zariadení opatrovateľskej služby v mesiacoch september – december 2019 zo 16 na 13 a v
zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v
zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek medzi mestom Košice a MČ Košice – Juh je potrebné
ich vrátiť.

Celkový výsledok hospodárenia - prebytok

6 580,16 €

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel je
minimálne 10% z prebytku hospodárenia. Obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách navrhujeme prebytok rozpočtu MČ Košice –
Juh za rok 2019 použiť v plnej výške 6 580,16 € na tvorbu rezervného fondu.
7.3 Rozpočet na roky 2020 až 2022

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 586 525,97 €

Rozpočet na
rok 2020
2 540 836,00 €

Rozpočet
na rok 2021
2 464 836,00 €

Rozpočet
na rok 2022
2 512 836,00 €

2 435 927,05 €
102 008,65 €
48 590,27 €

2 451 836,00 €
55 000,00 €
34 000,00 €

2 464 836,00 €
0,00 €
0,00 €

2 512 836,00 €
0,00 €
0,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 575 841,70 €

Rozpočet na
rok 2020
2 540 836,00 €

Rozpočet
na rok 2021
2 464 836,00 €

Rozpočet
na rok 2022
2 512 836,00 €

2 424 925,99 €
150 915,71 €
0,00 €

2 284 886,00 €
93 000,00 €
0,00 €

2 361 470,00 €
0,00 €
0,00 €

2 447 946,00 €
0,00 €
0,00 €
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8. Informácia o vývoji MČ Košice - Juh z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2018
3 697 689,23

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 598 096,71

3 443 915,46

3 395 015,17

0,00

0,00

3 443 915,46

3 395 015,17

0,00

0,00

244 569,12

194 101,51

18 319,32

12561,52

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

28 184,90

18 420,53

198 064,90

163 119,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

9 204,65

8 980,03

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
Skutočnosť
k 31.12.2018
3 697 689,23

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 598 096,71

Vlastné imanie

2 357 741,53

2 161 145,11

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0,00
0,00
2 357 741,53
819 261,76

0,00
0,00
2 161 145,11
856 590,57

46 445,10
634 525,88
6 894,27
131 396,51
0,00
520 685,94

57 844,62
631 702,51
9 425,90
157 617,54
0,00
580 361,03

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Účtovná jednotka vybudovala, zrekonštruovala a nakúpila v roku 2019 nasledovné investície:
2 270,00 € Mobilná ľadová plocha
1 555,20 € Detské ihrisko Krakovská
38 313,45 € Detské ihrisko Lomonosovova
10 008,65 € Fit park Fibichova
23 107,31 € Elektrická prípojka ŠZA
34 587,30 € Stavebné úpravy AB VŠA
9 000,00 € Nafukovacia prekážková dráha ŠZA
914,40 € Notebook Acer
946,80 € Počítač Acer AIO
946,80 € Počítač Acer AIO
2 826,79 € Pneumatický stan ŠZA
26 220,00 € Rolba DEROL 99-D
19 800 € Automobil Citroen Berlingo
5 126,08 € DI Turgenevova
18 937,28 € DI Užhorodská
Účtovná jednotka vyradila v roku 2019 na základe vyraďovacieho protokolu zo dňa 30.08.2019
nasledovný majetok:
- na účtoch 022 (samostatné hnut. veci a súb. hnut. vecí) v celkovej výške 7 913,36 € z dôvodu
nerentabilnej opravy, 028 (drobný dlhodobý majetok) v celkovej sume 1 745,14 € vyradené
z dôvodu opotrebovanosti.
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8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12. 2018

Zostatok
k 31.12. 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

19 039,89

13 810,22

Pohľadávky po lehote splatnosti

268 923,38

264 003,26

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Na pohľadávky po lehote splatnosti je tvorená opravná položka vo výške 259 392,95 €.
8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12. 2018

Zostatok
k 31.12. 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

138 290,78

214 038,42

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Záväzky do lehoty splatnosti pozostávajú zo záväzkov voči dodávateľom v sume 12 488,13 € neuhradené dodávateľské faktúry v lehote splatnosti boli doručené po 1.1.2020 s dátumom
dodania 31.12.2019, krátkodobé rezervy na odchodné a odstupné zamestnancov pre rok 2020
v sume 57 844,62 €, záväzkov voči zamestnancom (mzda za december 2019) v sume 71 921,46€
a odvodov do ZP a SP za december 2019 v sume 51 784,05 €, odmeny poslancov za december
2019 v sume 7 785,11 € a záväzky voči daňovému úradu (daň zo závislej činnosti december
2019) v sume 11 787,45 €.

9. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2019
2 720 598,50

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 369 113,07

50 – Spotrebované nákupy

173 328,86

177 040,26

51 – Služby

279 859,77

244 983,30

1 872 005,88

1 546 642,34

8 289,36

7 401,88

93 363,88

88 436,57

282 985,13

287 852,42

9 523,44

15 289,47

0,00

0,00

1 200,00

1 400,00

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
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59 – Dane z príjmov

42,18

66,83

2 524 002,08

2 214 725,72

245 768,44

253 559,39

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

899 107,61

781 085,37

229 143,07

214 177,70

51 200,27

14 536,44

222,57

2 723,40

0,00

0,00

1 098 560,12

848 643,42

-196 596,42

-154 387,35

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Účtovným výsledkom hospodárenia účtovnej jednotky za rok 2019 je strata vo výške 196 596,42
Eur.
Účtovný výsledok hospodárenia sa usporiada účtovne v rámci účtovnej jednotky preúčtovaním
na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v zmysle platných
postupov účtovania.

10. Ostatné dôležité informácie
•

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 MČ Košice - Juh prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice-MV SR
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice

Účelové určenie grantov a transferov

Účelový transfer - OS
Účelový transfer - OS terénna služba
Účelový transfer - ŠZA, SRC, VPP
Účelový transfer - ZOS
Účelový transfer - ZOS
Účelový transfer - stravné dôchodcov
Účelový transfer – Non stop korčuľovanie ŠZA
Účelový transfer – Trhové stoly, DI A ŠI

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
390 000,00
13 000,00
225 000,00
85 000,00
86 742,00
31 717,58
2 000,00
23 724,73
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Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
MŠVVaŠ SR
MV SR

MV SR

MDVaRR SR
MPSVaR SR-Úrad práce
MČ Košice-Západ
MPSVaR
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
Mesto Košice
Sponzorské dary
Sponzorské dary

•

Účelový transfer – kamerový systém
Účelový transfer – oprava Jedálne Vojvodská
Účelový transfer – Bežné výdavky za média
Účelový transfer - Dopravná výchova
Účelový transfer – Voľby prezidenta,
EUROVOĽBY
Prenesený výkon štátnej správy:
Matrika
Register evidencie obyvateľstva
Register evidencie adries
Prenesený výkon štátnej správy:
Štátny fond rozvoja bývania
Účelový transfer – aktivačná činnosť ÚP
Účelový transfer – Mini Winter Classic
Kapitálový transfer – auto Opatrovat. služba
Kapitálový transfer – ŠZA Ľadová plocha
Kapitálový transfer – auto Opatrovat. služba
Kapitálový transfer – rolba ŠZA
Kapitálový transfer – DI Krivá, Fibichová
Kapitálový transfer – ŠZA projekt. dokum. ĽP
Kapitálový transfer – ŠZA nafukovací hrad
Non stop 24 hodinové korčuľovanie, DM
spoločne, Mini Winter Classic

2 520,00
5 000,00
18 755,27
5 778,00
39 769,46

106 465,38
7 599,90
82,00

12 855,41
4 009,75
200,00
11 000,00
2 270,00
8 800,00
26 220,00
39 868,65
10 150,00
3 700,00
4 200,00

Poskytnuté dotácie

V roku 2019 MČ Košice - Juh neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
•

Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38 313,45 € Detské ihrisko Lomonosovova
10 008,65 € Fit park Fibichova
23 107,31 € Elektrická prípojka ŠZA
34 587,30 € Stavebné úpravy AB VŠA
9 000,00 € Nafukovacia prekážková dráha ŠZA
2 826,79 € Pneumatický stan ŠZA
26 220,00 € Rolba DEROL 99-D
19 800,00 € Automobil Citroen Berlingo
5 126,08 € DI Turgenevova
18 937,28 € DI Užhorodská
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•

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2020:
•
•
•

•

6 500 eur Jedáleň pre dôchodcov (klimatizácia a kamerový systém)
16 000 eur Spoločensko-relaxačné centrum (hydroizolácia obvodového muriva)
52 000 eur Športovo-zábavný areál (detské ihrisko s dopadovou plochou, pokladničný
a rezervačný softvér, šmýkalka na nafukovacích kolesách)

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia a významné riziká
a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

V súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 predpokladáme v roku 2020 zníženie podielu
na výnosoch dane z príjmov fyzických osôb a iných transferov od mesta Košice, príjmov
z nájmov ako aj vlastných príjmov. Mestská časť prijala priebežné úsporné opatrenia v oblasti
bežných a kapitálových výdavkov a sleduje dopady vládnych opatrení na oblasť ekonomiky
mestskej časti. Podľa vývoja epidemiologickej a ekonomickej situácie mestská časť predpokladá
v najbližších mesiacoch zmenu rozpočtu s cieľom zachovania finančnej stability mestskej časti.

Vypracovalo:
Oddelenie ekonomické a majetkové

V Košiciach, dňa 13. 07. 2020

Schválil:
JUDr. Jaroslav Hlinka
Starosta MČ Košice- Juh
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