OBSAH ZÁVERE NÉHO Ú TU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ZA ROK 2008

1. Schválený rozpo et KSK a jeho zmeny pod a uznesení Zastupite stva KSK
2. Plnenie rozpo tu KSK
A. Bežný rozpo et KSK a jeho plnenie
A.1 Plnenie rozpo tu bežných príjmov
A.1.1 Plnenie rozpo tu da ových príjmov
A.1.2 Plnenie rozpo tu neda ových bežných príjmov
A.1.3 Plnenie rozpo tu bežných grantov
A.1.4 Plnenie rozpo tu bežných transferov
A.1.5 Plnenie rozpo tu zahrani ných transferov
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7

erpanie rozpo tu bežných výdavkov
erpanie rozpo tu bežných výdavkov na 0.1.1.1.7 - Úrad KSK
erpanie rozpo tu bežných výdavkov na 0.1.1.1.7 - Správa záväzkov a poh adávok
erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 04.5 – Doprava
erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 07 – Zdravotníctvo
erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 08.2 – Kultúrne služby
erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 09 – Vzdelávanie
erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 10 – Sociálne zabezpe enie

B. Kapitálový rozpo et KSK a jeho plnenie
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6

Plnenie rozpo tu kapitálových príjmov
Plnenie rozpo tu neda ových kapitálových príjmov
Plnenie rozpo tu kapitálových grantov
Plnenie rozpo tu kapitálových transferov
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov na 0.1.1.1.7 – Úrad KSK
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 04.5 – Doprava
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 07 – Zdravotníctvo
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 08.2 – Kultúrne služby
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 09 – Vzdelávanie
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 10 – Sociálne zabezpe enie

C. Finan né operácie
C.1
C.2

Príjmové finan né operácie
Výdavkové finan né operácie

D. Rekapitulácia erpania rozpo tu KSK v roku 2008

3. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK
4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2008
5. Preh ad o stave a vývoje dlhu KSK k 31.12.2008
4

6. Majetok KSK k 31. 12. 2008
7. Záväzky KSK k 31. 12. 2008
8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpo tových organizácií v zria ovate skej
pôsobnosti KSK k 31. 12. 2008 a údaje o nákladoch a výnosoch podnikate skej
innosti
E. Záver
Správa nezávislého audítora pre Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja

Tabu ková as k závere nému ú tu za rok 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plnenie rozpo tu príjmov a erpanie rozpo tu výdavkov
Plnenie rozpo tu bežných príjmov KSK
Plnenie rozpo tu kapitálových príjmov KSK
erpanie rozpo tu bežných výdavkov KSK
erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov KSK
Finan né operácie KSK
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov na Úrade KSK
Preh ad o erpaní výdavkov na bežné projekty financované
z fondov EÚ na Úrade KSK
9. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov na Správe záväzkov
a poh adávok a v odvetví dopravy a zdravotníctva
10. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v odvetví kultúry
11. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v odvetví školstva
- prenesené kompetencie
12. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v odvetví školstva
- samosprávne kompetencie
13. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v odvetví
sociálneho zabezpe enia
14. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov na Úrade KSK
15. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví dopravy
16. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví
zdravotníctva
17. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví kultúry
18. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví školstva
19. Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví
sociálneho zabezpe enia
20. Preh ad o erpaní výdavkov na kapitálové projekty financované
z fondov EÚ
21. Preh ad o majetku KSK na základe ro nej ú tovnej uzávierky
k 31. 12 .2008
22. Preh ad záväzkov KSK k 31. 12. 2008
23. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2008
24. Súvaha rozpo tových organizácií k 31.12.2008
25. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2008
26. Tvorba a erpanie sociálneho fondu za rok 2008 a tvorba
a použitie rezervného fondu za rok 2008
27. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2008
28. Výkaz ziskov a strát rozpo tových organizácií za rok 2008
29. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2008
30. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008
5

príloha
príloha
príloha
príloha
príloha
príloha
príloha

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

príloha . 8
príloha . 9
príloha . 10
príloha . 11
príloha . 12
príloha . 13
príloha . 14
príloha . 15
príloha . 16
príloha . 17
príloha . 18
príloha . 19
príloha . 20
príloha
príloha
príloha
príloha
príloha

. 21
. 22
. 23
. 24
. 25

príloha
príloha
príloha
príloha
príloha

. 26
. 27
. 27
. 27
. 28

1. Schválený rozpo et KSK a jeho zmeny pod a uznesení Zastupite stva KSK
Uznesením . 358/2007 zo d a 10.12.2007 Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja
schválilo na svojom 15. zasadnutí Rozpo et KSK na rok 2008 nasledovne:
• bežné príjmy
3 631 348 tis. Sk
• bežné výdavky
3 595 773 tis. Sk
• kapitálové príjmy
420 688 tis. Sk
• kapitálové výdavky
900 596 tis. Sk
• príjmové finan né operácie
500 000 tis. Sk
• výdavkové finan né operácie
18 667 tis. Sk
V priebehu roka došlo k úpravám rozpo tov nasledovne:
I. úprava rozpo tu KSK zo 17. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 28.04.2008
Na 17. zasadnutie Zastupite stva KSK boli predložené na schválenie zmeny, ktoré zah ali
najmä nevy erpané finan né prostriedky z roku 2007, ur ené na použitie do roku 2008. V prevažnej
miere išlo o prostriedky z EIB. alšie ve ké zvýšenie predstavovala dotácia zo štátneho rozpo tu
pre odvetvie školstva a prijatie bankového úveru.
1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy
Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Príjmy zo zdrojov EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

18 517 tis. Sk
621 tis. Sk
7 165 tis. Sk
161 160 tis. Sk
187 463 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
184 310 tis. Sk a iastka 3 153 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov. Z plánovaného
prebytku bežných príjmov boli vykryté bežné výdavky vo výške 16 908 tis. Sk a príjmové finan né
operácie vykryli bežné výdavky vo výške 15 018 tis. Sk. Bežné výdavky celkom predstavovali
výšku 216 236 tis. Sk.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy zo zdrojov EÚ a ŠR
Spolu

220 tis. Sk
665 tis. Sk
885 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 308 307 tis. Sk bolo kryté kapitálovými príjmami vo
výške 885 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 3 153 tis. Sk a príjmovými finan nými
operáciami vo výške 304 269 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie vo výške 376 251 tis. Sk zah ali splátku návratnej finan nej
výpomoci poskytnutú Agentúre pre regionálny rozvoj v roku 2007 vo výške 2 000 tis. Sk,
nevy erpané prostriedky z roku 2007, ur ené na použitie v roku 2008 vo výške 314 261 tis. Sk,
nevy erpané finan né prostriedky odvedené do štátneho rozpo tu vo výške 111 tis. Sk, prevod
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 723 tis. Sk a prijatie bankového úveru na úhradu
záväzkov nemocníc vo i Sociálnej pois ovni vo výške 56 156 tis. Sk.
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Výdavkové finan né operácie vo výške 56 464 tis. Sk zah ali splátku úveru poskytnutého
na úhradu záväzkov nemocníc vo i Sociálnej pois ovni vo výške 56 156 tis. Sk, vysporiadanie
straty z podnikate skej innosti Úradu KSK vo výške 298 tis. Sk a prefinancovanie záväzkov
z podnikate skej innosti k 31.12.2007 na Úrade KSK vo výške 10 tis. Sk.
Uznesením . 404/2008 Zastupite stvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpo et na
rok 2008 bol nasledovný:
• bežné príjmy
3 818 811 tis. Sk
• bežné výdavky
3 812 009 tis. Sk
• kapitálové príjmy
421 573 tis. Sk
• kapitálové výdavky
1 208 903 tis. Sk
• príjmové finan né operácie
876 251 tis. Sk
• výdavkové finan né operácie
75 131 tis. Sk
II. úprava rozpo tu KSK z 18. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 23.06. 2008
Na 18. zasadnutie Zastupite stva KSK boli predložené na schválenie tieto zmeny v rozpo te:
1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy
Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Projekty z EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpo tu
Spolu

4 784 tis. Sk
688 tis. Sk
6 133 tis. Sk
7 388 tis. Sk
18 993 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
13 288 tis. Sk a iastka 5 705 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky

189 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 63 091 tis. Sk bolo kryté kapitálovými príjmami vo
výške 189 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 2 316 tis. Sk, presunom z bežných
výdavkov vo výške 3 389 tis. Sk, použitím rezervy z rozpo tovaných príjmov z predaja majetku vo
výške 1 334 tis. Sk, použitím splátok z návratných finan ných výpomocí vo výške 863 tis. Sk
a zvýšením príjmov z úveru z EIB o 55 000 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie
1. Finan né prostriedky z úveru z EIB
2. Prevod z rezervného fondu
3. Splátka z návratnej finan nej výpomoci
Spolu

55 000 tis. Sk
15 000 tis. Sk
363 tis. Sk
70 363 tis. Sk

Výdavkové finan né operácie
1. Poskytnutie návratnej finan nej výpomoci pre
NsP Rož ava, a. s. na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch

15 000 tis. Sk
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rozpo
•
•
•
•
•
•

Uznesením . 447/2008 Zastupite stvo KSK schválilo predložené zmeny a upravený
et na rok 2008 bol nasledovný:
bežné príjmy
3 837 804 tis. Sk
bežné výdavky
3 825 297 tis. Sk
kapitálové príjmy
421 762 tis. Sk
kapitálové výdavky
1 271 994 tis. Sk
príjmové finan né operácie
946 614 tis. Sk
výdavkové finan né operácie
90 131 tis. Sk

III. úprava rozpo tu KSK z 19. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 27.08. 2008
Na 19. zasadnutie Zastupite stva KSK boli predložené na schválenie zmeny, ktoré zah ali:
1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy
Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Projekty z EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií
Spolu

6 406 tis. Sk
332 tis. Sk
6 223 tis. Sk
5 614 tis. Sk
18 575 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
11 855 tis. Sk a iastka 6 720 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z dotácií
Spolu

197 tis. Sk
538 tis. Sk
735 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 23 988 tis. Sk bolo kryté kapitálovými príjmami vo
výške 735 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 2 491 tis. Sk, presunom z bežných
výdavkov vo výške 4 229 tis. Sk, použitím rezervy z rozpo tovaných príjmov z predaja majetku vo
výške 16 467 tis. Sk a prevodom z pe ažných fondov vo výške 66 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie
1. Prevod z pe ažných fondov

5 066 tis. Sk

Výdavkové finan né operácie
1. Poskytnutie návratnej finan nej výpomoci pre
NsP Rož ava, a. s. na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch

5 000 tis. Sk

Uznesením . 480/2008 Zastupite stvo KSK schválilo predložené zmeny v rozpo te
a rozpo et KSK na rok 2008 bol nasledovný:
• bežné príjmy
3 856 379 tis. Sk
• bežné výdavky
3 837 152 tis. Sk
• kapitálové príjmy
422 497 tis. Sk
• kapitálové výdavky
1 295 982 tis. Sk
• príjmové finan né operácie
951 680 tis. Sk
• výdavkové finan né operácie
95 131 tis. Sk
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IV. úprava rozpo tu KSK z 20. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 27.10. 2008
Najdôležitejšou zmenou predkladanej IV. úpravy rozpo tu bolo riešenie výpadku dane
z motorových vozidiel vo výške 120 000 tis. Sk, a to prevodom z rezervného fondu Úradu KSK
v súlade s uznesením Zastupite stva KSK . 403/2008 zo d a 28. apríla 2008 vo výške 45 000 tis.
Sk a zvýšením príjmov z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 75 000 tis. Sk. Celkové zmeny
boli nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.

Bežné príjmy
Da ové príjmy
Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Projekty z EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií
Spolu

15 000 tis. Sk
11 235 tis. Sk
940 tis. Sk
10 393 tis. Sk
9 019 tis. Sk
46 587 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
44 741 tis. Sk a iastka 1 846 tis. Sk bude presunutá do kapitálových výdavkov. Bežné výdavky vo
výške 45 000 tis. Sk boli kryté prevodom z rezervného fondu.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z dotácií
Spolu

40 tis. Sk
810 tis. Sk
850 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 3 747 tis. Sk bolo kryté kapitálovými príjmami vo
výške 850 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 757 tis. Sk, presunom z bežných výdavkov
vo výške 1 089 tis. Sk a použitím rezervy z rozpo tovaných príjmov z predaja majetku vo výške
1 051 tis. Sk.
Príjmové finan né operácie
1. Prevod z pe ažných fondov

45 000 tis. Sk

Finan né prostriedky boli použité na vykrytie výpadku dane z motorových vozidiel, ktorý
vznikol prijatím novely zákona . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením Zastupite stva KSK .
403/2008 zo d a 28. apríla 2008.
rozpo
•
•
•
•
•
•

Uznesením . 511/2008 Zastupite stvo KSK schválilo predložené zmeny v rozpo te a
et KSK na rok 2008 bol nasledovný:
bežné príjmy
3 902 966 tis. Sk
bežné výdavky
3 926 893 tis. Sk
kapitálové príjmy
423 347 tis. Sk
kapitálové výdavky
1 299 729 tis. Sk
príjmové finan né operácie
996 680 tis. Sk
výdavkové finan né operácie
95 131 tis. Sk

V. úprava rozpo tu KSK zo 22. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a 08. 12. 2008
Na 22. zasadnutie Zastupite stva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:
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1.
2.
3.
4.
5.

Bežné príjmy
Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Projekty z EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií
Zahrani né transfery
Spolu

4 375 tis. Sk
622 tis. Sk
1 546 tis. Sk
4 875 tis. Sk
320 tis. Sk
11 738 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške
7 748 tis. Sk a iastka 3 990 tis. Sk bola presunutá do kapitálových výdavkov.
Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Projekty z EÚ a ŠR
3. Príjmy z dotácií
Spolu

170 tis. Sk
17 256 tis. Sk
4 270 tis. Sk
21 696 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 19 910 tis. Sk bolo kryté kapitálovými príjmami vo
výške 7 785 tis. Sk, prebytkom bežných príjmov vo výške 2 043 tis. Sk, presunom z bežných
výdavkov vo výške 1 947 tis. Sk, použitím rezervy z rozpo tovaných príjmov z predaja majetku vo
výške 135 tis. Sk a zvýšením príjmov z úveru z EIB o 8 000 tis. Sk. Príjmy z refundácie projektu
Spišská knižnica – rekonštrukcia budovy sa stali sú as ou prebytku v rozpo te KSK.
Príjmové finan né operácie boli zvýšené o príjmy z úveru z Európskej investi nej banky
vo výške 8 000 tis. Sk. Dôvodom bola kumulácia, resp. presun nákupu technológie pre Správu ciest
KSK v roku 2008 v celkovej výške 33 730 tis. Sk oproti pôvodnému zámeru, ktorý predpokladal
obstaranie technológie aj v r. 2009 (10 mil. Sk). Zvýšenie rozpo tovanej iastky zah alo aj rezervu
na prípadné kurzové rozdiely z dôvodu erpania úveru v eurách.
Uznesením . 553/2008 zo d a 8. 12. 2008 Zastupite stvo KSK schválilo predložené zmeny
v rozpo te a rozpo et KSK na rok 2008 bol nasledovný:
• bežné príjmy
3 914 704 tis. Sk
• bežné výdavky
3 934 641 tis. Sk
• kapitálové príjmy
445 043 tis. Sk
• kapitálové výdavky
1 319 639 tis. Sk
• príjmové finan né operácie
1 004 680 tis. Sk
• výdavkové finan né operácie
95 131 tis. Sk
alšie úpravy rozpo tu KSK boli schválené Rozhodnutiami Predsedu KSK v zmysle Zásad
tvorby rozpo tu, rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK.
1. Rozhodnutím predsedu KSK zo d a 9. 12. 2008 v zmysle Zásad tvorby rozpo tu,
rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK bola schválená
6. úprava rozpo tu s nasledujúcimi zmenami:
Vlastné príjmy organizácií

242 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo preklasifikované do zvýšenia kapitálových výdavkov
v plnej výške.
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2. Rozhodnutím predsedu KSK zo d a 16. 12. 2008 v zmysle Zásad tvorby rozpo tu,
rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK bola schválená
7. úprava rozpo tu s nasledujúcimi zmenami:

výške.

Vlastné príjmy organizácií
155 tis. Sk
Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v plnej
Zárove bolo z rozpo tu Úradu KSK presunutých 2 800 tis. Sk do odvetvia školstva.

3. Rozhodnutím predsedu KSK zo d a 29. 12. 2008 v zmysle Zásad tvorby rozpo tu,
rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia KSK bola schválená
8. úprava rozpo tu s nasledujúcimi zmenami:
1.
2.
3.
4.

výške.

Bežné príjmy
Vlastné príjmy organizácií
Dary a sponzorské prostriedky
Projekty z EÚ a ŠR
Príjmy z dotácií
Spolu

- 3 051 tis. Sk
989 tis. Sk
3 394 tis. Sk
2 566 tis. Sk
3 898 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v plnej

alšie zmeny v rozpo te KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods.1 zákona . 583/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Išlo
o finan né prostriedky zo štátneho rozpo tu.
Bežné príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z dotácií
Spolu
výške.

- 53 tis. Sk
2 509 tis. Sk
2 456 tis. Sk

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v plnej

Kapitálové príjmy
1. Dary a sponzorské prostriedky
2. Príjmy z dotácií
Spolu

60 tis. Sk
4 000 tis. Sk
4 060 tis. Sk

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia kapitálových výdavkov
v plnej výške.
•
•
•
•
•
•

Rozpo et KSK k 31. 12. 2008 bol na základe týchto zmien nasledovný:
bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie
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3 921 455 tis. Sk
3 941 150 tis. Sk
449 103 tis. Sk
1 323 941 tis. Sk
1 004 680 tis. Sk
95 131 tis. Sk

2. Plnenie rozpo tu KSK
A. Bežný rozpo et KSK a jeho plnenie
A.1

Plnenie rozpo tu bežných príjmov

Rozpo et bežných príjmov KSK vo výške 3 921 455 tis. Sk bol splnený v iastke
3 930 255 tis. Sk, t. j. na 100,22 %.
A.1.1 Plnenie rozpo tu da ových príjmov
Da ové príjmy rozpo tované vo výške 2 017 647 tis. Sk boli splnené vo výške
2 027 371 tis. Sk, t. j. na 100,48 %. Da z príjmov fyzických osôb bola splnená vo výške
1 778 380 tis. Sk, t. j. na 100,04 % a da z motorových vozidiel vo výške 248 991 tis. Sk, t. j. na
103,75 %. Vývoj da ových príjmov od roku 2005 je nasledovný (v tis. Sk):

Da z príjmov fyzických osôb
Da z motorových vozidiel

2005

2006

2007

2008

1 254 053
302 530

1 412 537
331 785

1 501 260
385 751

1 778 380
248 991

Vývoj da ových príjmov v rokoch 2005 - 2008
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

Rok 2005

800 000

Rok 2006
Rok 2007

600 000

Rok 2008

400 000
200 000
0

DPFO

DzMV

A.1.2 Plnenie rozpo tu neda ových bežných príjmov
Neda ové príjmy splnené
innos ou Úradu KSK a rozpo tových organizácií
v zria ovate skej pôsobnosti KSK boli prekro ené oproti rozpo tu o 13 914 tis. Sk, o predstavuje
plnenie vo výške 228 303 tis. Sk, t. j. na 106,49 %. Plnenie neda ových príjmov pod a jednotlivých
odvetví bolo nasledovné:
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1. Neda ové príjmy Úradu KSK boli splnené vo výške 63 347 tis. Sk, o je 110,69 %
z rozpo tovaných príjmov na Úrade KSK. Tvorili ich najmä príjmy z prenájmov vlastného
majetku, zo správnych poplatkov v odvetví dopravy a zdravotníctva, z innosti Etickej
komisie, z náhrad poistného, z dobropisov a vratiek. Významný podiel na ich tvorbe mali
tiež príjmy z úrokov z ú tov finan ného hospodárenia a z termínovaných vkladov.
2. Neda ové príjmy Správy záväzkov a poh adávok Košice boli splnené v roku 2008 vo
367 tis. Sk, v tom:
• príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
363 tis. Sk
• príjmy z ú tov finan ného hospodárenia
4 tis. Sk
3.
•
•
•
•

V odvetví dopravy boli neda ové príjmy splnené vo výške 7 161 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
332 tis. Sk
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
5 794 tis. Sk
príjmy z ú tov finan ného hospodárenia
66 tis. Sk
ostatné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia,
predpísané manká a škody, a pod.)
969 tis. Sk

4. Neda ové príjmy v odvetví zdravotníctva predstavovali nevy erpaný transfer z roku 2007
vo výške 110 tis. Sk.
5.
•
•
•
•

Neda ové príjmy v odvetví kultúry boli naplnené vo výške 5 679 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
383 tis. Sk
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
5 117 tis. Sk
príjmy z ú tov finan ného hospodárenia
5 tis. Sk
ostatné príjmy (vratky, dobropisy, vrátené neoprávnene
použité finan né prostriedky, a pod.)
174 tis. Sk

6.
•
•
•
•

Neda ové príjmy škôl a školských zariadení boli splnené vo výške 55 624 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva majetku
10 642 tis. Sk,
príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
34 916 tis. Sk,
úroky z ú tov finan ného hospodárenia
199 tis. Sk,
ostatné príjmy (vratky, dobropisy, vrátené neoprávnene
použité finan né prostriedky, a pod.)
9 867 tis. Sk.

7.
•
•
•
•

Neda ové príjmy zariadení sociálnych služieb boli splnené vo výške 96 015 tis. Sk, v tom:
príjmy z vlastníctva vo výške
418 tis. Sk
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
94 078 tis. Sk
z ú tov finan ného hospodárenia
57 tis. Sk
ostatné príjmy (vrátené neoprávnené použité alebo zadržané
finan né prostriedky, pokuty, penále a pod.)
1 462 tis. Sk
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Plnenie neda ových príjmov pod a odvetví

innos VÚC

28%

Správa záväzkov a poh .

43%

doprava
zdravotníctvo
0%
3%
0%
2%

kultúra
vzdelávanie
sociálne zabezpe enie

24%

A.1.3 Plnenie rozpo tu bežných grantov
Granty rozpo tované vo výške 68 930 tis. Sk v rámci verejnej správy boli splnené vo výške
54 092 tis. Sk, t. j. na 78,47 %.
1. Získané dary a sponzorské príspevky vo výške 3 868 tis. Sk pod a jednotlivých odvetví boli
nasledovné:
Úrad KSK
Doprava
Kultúra
Vzdelávanie
Sociálne zabezpe enie

215 tis. Sk
25 tis. Sk
536 tis. Sk
2 389 tis. Sk
703 tis. Sk

Plnenie rozpo tu darov a sponzorských príspevkov

6%

18%

1%

14%

innos VÚC
doprava
kultúra
vzdelávanie
sociálne zabezpe enie
61%
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2. Príjmy z prechodného fondu a spolufinancovanie zo štátneho rozpo tu vo výške 50 %
k prechodnému fondu na projekt Dlhá cesta boli splnené vo výške 271 tis. Sk. Príjemca
finan ných prostriedkov Stredisko krízovej intervencie Košice je povinný realizova
schválený projekt najneskôr do 31.07.2009.
3. Príjmy na bežné projekty z fondov EÚ a štátneho rozpo tu boli rozpo tované vo výške
38 223 tis. Sk a ich plnenie predstavuje iastka 23 385 tis. Sk, t.j. 61,18 % z rozpo tu.
V skuto nosti boli príjmy na projektoch z fondov EÚ vyššie ako výdavky, oho dôvodom je
ukon enie I. programového obdobia pre roky 2004 - 2006 a s tým súvisiace ukon enie
realizácie projektov s následným zú tovaním finan ných vz ahov s riadiacimi orgánmi,
z ktorého vyplýva príjem refundácií za výdavky predchádzajúceho obdobia. Granty na
financovanie projektov škôl boli splnené vo výške 26 568 tis. Sk na 100 %.
A.1.4 Plnenie rozpo tu bežných transferov
Transfery rozpo tované vo výške 1 620 169 tis. Sk v rámci verejnej správy boli splnené na
100 %. Pod a jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:
1. Úrad KSK
•

dotácie z Krajského školského úradu Košice na úhradu nákladov spojených s preneseným
výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy,
vzdelávania a mládeže
1 931 tis. Sk,

2. Odvetvie kultúry
•
•
•
•
•

dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov, ktorých realizátormi sú
kultúrne organizácie, poskytnuté v zmysle zmlúv
4 502 tis. Sk,
dotácie z Ministerstva kultúry SR za ú elom sprístupnenia kultúrnych hodnôt žiakom
a u ite om prostredníctvom kultúrnych poukazov v súlade so zmluvami
2 034 tis. Sk,
príspevok z Kancelárie Národnej rady SR zabezpe enie medzinárodného folklórneho
festivalu na základe zmluvy
100 tis. Sk,
príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktívne opatrenia trhu práce
123 tis. Sk,
finan né prostriedky zo štátneho rozpo tu poskytnuté Obvodným úradom v Košiciach na
zabezpe enie aktivít v oblasti prevencie kriminality
120 tis. Sk.

3. Odvetvie vzdelávania
•
•
•
•

normatívne finan né prostriedky z Krajského školského úradu Košice ( alej „KŠÚ“) pre
školy
1 563 984 tis. Sk,
nenormatívne finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach ur ené na vzdelávacie poukazy,
odchodné a dopravné
26 487 tis. Sk,
ú elové finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach na rozvojové projekty "Grafické systémy“
v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva
545 tis. Sk,
dotácia z Ministerstva školstva SR alej „MŠ SR“) na podporu rozvoja práce s mládežou v
programe ADAM 2 pre Centrum vo ného asu, Strojárenská 3, Košice
254 tis. Sk,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

nenormatívne finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach ur ené na riešenie havarijnej situácie
- oprava strechy a výmena okien pre SUŠ, Exnárova v Košiciach
1 200 tis. Sk,
dotácia z MŠ SR na "Elektronizáciu a revitalizáciu domovov mládeže"
1 400 tis. Sk,
dotácia z MŠ SR na "Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania"
540 tis. Sk,
ú elové finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach na realizáciu projektu s názvom
Enviroprojekt 2008 - Vrá me slnko do škôl pre Gymnázium Krá ovský Chlmec
100 tis. Sk,
dotácia z MŠ SR na podporu projektovej innosti zameranej na rozvoj práce s de mi
mládežou pre Centrum vo ného asu, Strojárenská 3, Košice
110 tis. Sk,
ú elové finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach pre školy na realizáciu projektu "Zdravie
v školách 2008"
160 tis. Sk,
ú elové finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach pre školy za mimoriadne výsledky žiakov
1 164 tis. Sk,
ú elové finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach na realizáciu projektu "Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc"
465 tis. Sk,
dotácia z MŠ SR na projekt "Ideme v tom všetci spolu" v programe ADAM 2 - Podpora
projektovej innosti zameranej na rozvoj práce s de mi a mládežou
271 tis. Sk,
ú elovo ur ené nenormatívne finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach na riešenie havarijnej
situácie oprava sociálnych zariadení pre Gymnázium, Školská 13, Moldava nad Bodvou
1 000 tis. Sk,
ú elovo ur ené nenormatívne finan né prostriedky z KŠÚ v Košiciach na riešenie havarijnej
situácie - výmena okien pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
3 000 tis. Sk,
dotácia z MŠ SR na realizáciu medzinárodnej konferencie pod názvom „Výchova ako
h adanie dobra“ pri príležitosti osláv 50. výro ia založenia Školského internátu, Medická 2,
Košice
50 tis. Sk,
dotácia z Mesta Dobšiná v zmysle VZN pre Gymnázium Dobšiná
11 tis. Sk,
dotácia z Mesta Michalove v zmysle VZN pre Obchodnú akadémiu, Kapušianska 2,
Michalovce
30 tis. Sk,
dotácia z Mesta Košice v zmysle zmluvy na základe koncepcie rozvoja športu pre Športové
Gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
500 tis. Sk,
dotácia z Mestskej asti Košice pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Hlavná 113,
Košice
20 tis. Sk,
dotácia z Mesta Michalovce v zmysle VZN pre nasledovné školy :
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova1, Michalovce
47 tis. Sk,
SZŠ, Masarykova 27, Michalovce
24 tis. Sk,
Gymnázium, ul. udovíta Štúra 26, Michalovce
3 tis. Sk,
dotácia z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied na riešenie úlohy
. LPP-0030-06 „Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov“ pre Gymnázium, Exnárova 10,
Košice
47 tis. Sk,
dotácia z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied na riešenie úlohy
. LPP-0181-07 „Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu“ pre Centrum vo ného asu,
Strojárenská 3, Košice
242 tis. Sk,
dotácia z Obvodného úradu v Košiciach na základe zmluvy . A/2008/42 na finan né
zabezpe enie aktivít v oblasti prevencie kriminality
80 tis. Sk,
dotácia z Úradu vlády SR pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na
vybavenie u ebne cudzích jazykov
150 tis. Sk,
dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na stravu, na motiva ný
príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
36 tis. Sk.
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4. Odvetvie sociálneho zabezpe enia
•
•
•
•
•
A.1.5

dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rož ave na mzdy a odvody pre
pracovníkov DD a DSS v Rož ave
35 tis. Sk,
dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na organizovanie
výchovno-rekrea ných táborov pre deti s ažkým zdravotným postihnutím
798 tis. Sk,
dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pod a § 2 Výnosu MPSVR SR
z 5. decembra 2007 . 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR na
realizáciu projektov
1 980 tis. Sk,
finan ný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na úhradu nákladov
na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách
4 923 tis. Sk,
finan ný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na úhradu nákladov
na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti
1 703 tis. Sk.
Plnenie rozpo tu zahrani ných transferov
Zahrani né transfery vo výške 320 tis. Sk boli splnené na 100,00 %.

Preh ad o plnení rozpo tu bežných príjmov v roku 2008 je uvedený v prílohe
tabu kovej asti.

A.2

. 2

erpanie rozpo tu bežných výdavkov

Rozpo et bežných výdavkov vo výške 3 941 150 tis. Sk bol vy erpaný na 97,67 %, o
predstavuje iastku 3 849 363 tis. Sk.
Najnižšie erpanie bežných výdavkov ( 85,95 %) v roku 2008 bolo na Úrade KSK, a to vo
financovaní projektov zo štrukturálnych fondov. V ostatných odvetviach bol rozpo et bežných
výdavkov vy erpaný takmer na 100 %. Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008
je uvedený v prílohe . 4 tabu kovej asti.
A.2.1

erpanie rozpo tu bežných výdavkov na 0.1.1.1.7 – Úrad KSK

Rozpo et bežných výdavkov za rok 2008 vymedzený na innos
365 031 tis. Sk bol vy erpaný v objeme 313 751 tis. Sk, t.j. na 85,95 %.

Úradu KSK vo výške

Finan né prostriedky použité v bežných výdavkoch Úradu KSK zabezpe ili najmä
nasledovné úlohy a aktivity:
1. Z dôvodu zvýšenia znalostí a informovanosti ob anov žijúcich na území KSK aj v roku
2008 pokra ovala výroba a vysielanie Magazínu KSK. V roku 2008 bolo odvysielaných 20
astí, z toho jedna tematická venovaná ude ovaniu ocenení KSK.
Magazín podstatným spôsobom zvýšil informovanos verejnosti o aktivitách KSK,
nových kompetenciách regionálnej samosprávy a strategických úlohách, ktoré KSK nap a.
Prináša tiež reportáže z kultúrnych podujatí a pozvánky na akcie organizácií v pôsobnosti
KSK. Magazín vysiela osem regionálnych televízií pôsobiacich v našom kraji, z nich
prevádzkovate Screen Media šíri magazín aj cez satelit, takže je možnos sledova ho
prakticky na celom území SR a aj v zahrani í. Okrem týchto vysielate ov za ali magazín
šíri aj TV Patriot a Internetová televízia Prešovskej univerzity.
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Tla eným periodikom, ktoré vychádza vo forme ob asníka sú Župné novinky, ktoré
KSK šíri ako prílohu v denníkoch miestnych novín. Župné novinky prinášajú aktuálne
spravodajstvo o dianí v KSK, o investi ných akciách, projektoch, plnení strategických
dokumentov. Realizácia ví azného loga a sloganu KSK, ktoré vzišli z verejnej sú aže
vyhlásenej v roku 2008, výrazne pomôžu modernou a pútavou formou dosta kraj, jeho
organizácie a kompetencie do povedomia verejnosti. Uplatnenie nájdu najmä
v propaga ných materiáloch kraja a podujatiach, nad ktorými má KSK záštitu.
2. V súlade s programom vlády SR po vytvorení referátu cestovného ruchu sa innos v oblasti
cestovného ruchu zamerala na zmapovanie územia KSK. Systematicky bola koordinovaná
innos mestských a turistických informa ných centier a boli uskuto nené dve výjazdové
pracovné stretnutia. V máji 2008 bolo otvorené Regionálne a turistické informa né centrum
na autobusovej stanici v Košiciach.
V oblasti strategického rozvoja cestovného ruchu bola spracovaná a zastupite stvom
schválená „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras“,
na ktorú v tomto roku nadviažu pripravované stratégie v regiónoch Národný park Slovenský
raj a Dolný Zemplín. Na podporu propagácie boli vydané propaga né materiály o KSK
v šiestich jazykových mutáciách, mapka KSK a reklamné predmety.
V rámci svetového d a turizmu bola uskuto nená konferencia cestovného ruchu
KSK pod názvom „KSK – partner v CR“. Košický samosprávny kraj sa zú astnil
medzinárodných výstav doma i v zahrani í, kde propagoval KSK ako jednotnú destináciu.
Realizovali sa aj alšie aktivity ako „infocesty“ pre zahrani ných novinárov v spolupráci so
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a publikovanie v asopisoch Relax, Cestovný
lexikón, Cestovate , Sky Europe – Magazín.
3. Na základe Dohody medzi Rozvojovým programom Organizácie spojených národov a KSK
sa aj v roku 2008 pokra ovalo v projekte vytvárania miestnych partnerstiev so zapojením
verejných a súkromných subjektov, ako aj mimovládnych organizácií. V pilotných
mikroregiónoch ( Domica, Duša, Dobšiná, Hnilec, Rudohorie, Údolie Bodvy) pôsobili
regionálni poradcovia, ktorí naštartovali proces tvorby integrovanej stratégie rozvoja
územia. Boli schválené harmonogramy práce, ur ené pracovné skupiny. Poradcovia
dohliadajú na dodržiavanie metodiky v súvislosti s princípmi programu LEADER, hlavne na
to, aby proces tvorby stratégie bol participatívny. Zvýšenú pozornos venujú tak kvalite
vzniknutých viacsektorálnych partnerstiev s dôrazom na zapojenie podnikate ských
subjektov a neziskových organizácií, ako aj zapojeniu znevýhodnených skupín
obyvate stva.
K problematike spracovania stratégie boli zorganizované celodenné pracovné
workshopy. Zú astnili sa ich pracovné skupiny zo všetkých mikroregiónov – spolu bolo
vyškolených 60 pracovníkov. Poradcovia asistujú v mikroregiónoch pri príprave žiadostí na
erpanie rôznych EÚ grantov pod a aktuálnych potrieb mikroregiónov. Prebehli intenzívne
rokovania na pôde jednotlivých podnikate ských subjektov so zámerom podpori ich ú as
na rozhodovacom procese v rámci mikroregiónu (Carmeuse, Embraco Slovakia, Kúpele
Štós, at .). Pracovný tím za al s prípravou mikrograntového programu, ktorý bude
realizovaný vo všetkých mikroregiónoch, a ktorý sa stretol s ve kým záujmom na strane
všetkých zú astnených subjektov.
V pilotných mikroregiónoch boli predložené návrhy integrovaných stratégií na
kvalitatívne prehodnotenie. Na základe aktuálneho stavu v mikroregiónoch bolo doporu ené
udrža intenzitu pôsobenia poradcov v mikroregiónoch aj v r. 2009. Rada projektu rozhodla
hlasovaním o ukon ení spolupráce s mikroregiónom Rudohorie, nako ko predstavitelia
mikroregiónu opakovane deklarovali, že majú kapacity pre úspešné uskuto nenie procesu
tvorby miestneho partnerstva a rozvoja stratégie pre program Leader.
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alej boli podpísané zmluvy o realizácii mikrograntového programu Mikroregión
pre všetkých. Koncom roka pokra ovali lenovia miestnych ak ných skupín vo všetkých
pilotných mikroregiónoch v spracovaní integrovaných stratégií za ú elom uchádzania sa o
finan né prostriedky z programu Leader. V rámci mikrograntového programu Mikroregión
pre všetkých prebiehala výzva, do ktorej sa so spracovanými žiados ami prihlásilo
69 žiadate ov. Z týchto žiadostí bolo 45 schválených.
4.

innos Sprostredkovate ského orgánu pod Riadiacim orgánom na úrovni samosprávnych
krajov ( alej „SO/RO“) v roku 2008 pokra ovala v súlade s odporú aniami priebežných
fáz systémového auditu. Odbor implementácie SO/RO v spolupráci s Ministerstvom
výstavby SR vyhlásil prvú výzvu v rámci decentralizovaného opatrenia 5.1 na rekonštrukciu
ciest II. a III. triedy. V rámci výzvy boli v septembri prijaté prvé projektové zámery.
Koncom roka bol vydaný pozitívny výrok na innos SO/RO KSK v rámci auditu zhody.
V závere roku 2008 bol dobudovaný referát implementácie projektov v súlade
s o akávaným rozbehom jednotlivých fáz implementácie ROP.

5. V roku 2008 v súlade s VZN . 3/2006 kraj podporoval významné kultúrno-spolo enské,
športové a cirkevné podujatia a aktivity na území samosprávneho kraja cestou poskytovania
dotácií subjektom, ktoré nie sú v jeho zria ovate skej pôsobnosti. Boli podporené vybrané
pravidelne sa opakujúce akcie a tiež aktivity jednorazového charakteru.
6. V roku 2008 sa v oblasti vnútornej správy zabezpe ovali úlohy bezpe nosti a ochrany
zdravia pri práci a pre zabezpe enie vyhovujúcich pracovných podmienok sa urobili opravy
vnútornej fasády dvora budovy KSK, garáží a oprava asfaltu. Vo vnútornej asti budovy
bola vytvorená nová zasadacia miestnos na I. poschodí a boli zreštaurované historické
reliéfy v budove. Systém informa ných tabú vo vnútornej asti budovy aj na vonkajšej
fasáde bol ukon ený. V sú innosti so školami v zria ovate skej pôsobnosti kraja bola
zabezpe ená výzdoba a sú asne aj propagácia diel žiakov škôl na chodbách budovy úradu.
Vzh adom na o akávanú rekonštrukciu bolo realizované vypratanie a deratizácia podkrovia
budovy.
7. V oblasti informatizácie sa pokra ovalo v trende nastúpenom v predchádzajúcom roku.
Koncepcia informatizácie KSK napomohla skvalitneniu, spreh adneniu a zefektívneniu
služieb. Monitoring návštevnosti webových stránok poukázal na asti v oblasti webových
stránok, v ktorých bola dosiahnutá doplnením kvalitného, pútavého a aktuálneho materiálu
vyššia návštevnos stránky. Na základe zmluvných vz ahov uzatvorených pred rokom 2008
sa aj v roku 2008 pokra ovalo v skvalitnení služieb poskytovaných v projektoch VUCNET,
Digitálne zastupite stvo, dátové pripojenie pre poslancov Zastupite stva KSK
a poskytovanie ekonomických softvérov organizáciám v zria ovate skej pôsobnosti KSK.
erpanie rozpo tu Úradu KSK pod a jednotlivých kategórií bolo nasledovné:
1. Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania
v rozpo tovanej výške 89 698 tis. Sk bola vy erpaná na 90,71 %, o predstavuje iastku
81 362 tis. Sk.
2. Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávate a do pois ovní rozpo tovaná vo výške
33 097 tis. Sk bola vy erpaná na 87,04 % , o v absolútnom vyjadrení iní 28 809 tis. Sk.
3. Kategória 630 – Tovary a alšie služby rozpo tovaná vo výške 117 011 tis. Sk bola
vy erpaná vo výške 99 926 tis. Sk, o predstavuje 85,40 %. Nárast prevádzkových
výdavkov ako sú energie, vodné a sto né, telekomunikácie, zabezpe enie autodopravy
a pod. sa oproti roku 2007 pohybuje vo výške 10 – 20 %, o zodpovedá vývoju cien. Vo
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výdavkoch na služby sa zvýšili najmä výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu –
zavedenie pravidelného vysielania Magazínu KSK, aktivity v cestovnom ruchu formou
výstav, a pod., výdavky na štúdie, expertízy a posudky, na da z nehnute ností, a alšie.
4. Kategória 640 - Bežné transfery rozpo tovaná vo výške 22 507 tis. Sk bola vy erpaná
v objeme 20 431 tis. Sk, t. j. na 90,78 %. Tieto finan né prostriedky boli použité
nasledovne:
• poskytnutie finan ného príspevku pre Agentúru regionálneho rozvoja vo výške
5 000 tis. Sk a pre Rozvojový program Organizácie spojených národov vo výške
1 572 tis. Sk,
• poskytnutie lenského príspevku pre Región Karpaty vo výške 300 tis. Sk, Združeniu
Biomasa v Žiline vo výške 20 tis. Sk, Združeniu SK8 30 tis. Sk, Združeniu IT Valley
z. p. o. 20 tis. Sk, Asociácii komunálnych ekonómov 5 tis. Sk, Slovenskej asociácii
procesného riadenia 12 tis. Sk a združeniu SANET 1 tis. Sk,
• finan né ocenenia predsedu KSK a Zastupite stva KSK významným osobnostiam kraja
vo výške 150 tis. Sk a odmena pre autora ví azného sloganu kraja 5 tis. Sk,
• nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 456 tis. Sk,
• nenávratné finan né dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK
o poskytovaní dotácií vo výške 12 648 tis. Sk,
• lenský poplatok Združeniu európskych regiónov vo výške 212 tis. Sk.
5. Kategória 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi rozpo tovaná vo
výške 18 526 tis. Sk bola vy erpaná v iastke 17 152 tis. Sk, t. j. na 92,58 %.
6. Výdavky spojené so správou majetku KSK, ktoré sú odmenou za správu majetku pre dve
spolo nosti s ru ením obmedzeným – Správa majetku Košice a Správa nebytových
priestorov Moldava nad Bodvou - vo výške 46 913 tis. Sk zaznamenali oproti
predchádzajúcemu roku najvyšší nárast. V roku 2007 inili iba 1 509 tis. Sk, aj ke to bolo
len za obdobie od 1.7.2007 do konca roka 2007.
Vysoké erpanie finan ných prostriedkov vo výške 41 922 tis. Sk Správou majetku
v Košiciach súvisí s postupným preberaním nevyužívaného majetku kraja pod správu, jeho
udržiavaním, sanovaním a správou. Na vykrytie potrieb týchto tzv. „stratových objektov“
bolo po as roka nutné zvyšova rozpo et výdavkov pre túto s. r. o. aj nad rámec jej
vlastných príjmov z prenájmov majetku KSK, nako ko bol tento príjem pre jej innos
nedosta ujúci.
7. Na bežné projekty financované z fondov EÚ boli rozpo tované finan né prostriedky vo
výške 37 278 tis. Sk. Skuto né erpanie výdavkov predstavuje sumu 19 158 tis. Sk, t. j. na
51,39 %. Stanovené a u ukon ených projektov dosiahnuté ciele sú prezentované v bode 4)
Závere ného ú tu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2008“.
Rozdiel medzi skuto nými bežnými príjmami a výdavkami na Úrade KSK je 59 442 tis. Sk.
Z tejto iastky je 16 262 tis. Sk ur ených na krytie výdavkov Správy záväzkov a poh adávok
Košice a v odvetví zdravotníctva a iastka 1 000 tis. Sk bola použitá na kapitálové výdavky.
Prostriedky z rozpo tu Európskej únie na projekt Access eGov vo výške 202 tis. Sk sú pod a
zmluvy ur ené na použitie v roku 2009 ako aj finan né prostriedky z fondov EÚ na projektových
ú toch Úradu KSK vo výške 380 tis. Sk. iastku 6 tis. Sk tvoria výnosy z dotácií zo štátneho
rozpo tu odvedené v roku 2009. Ostatné finan né prostriedky vo výške 41 591 tis. Sk sú sú as ou
prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov za rok 2008 na Úrade KSK je uvedený
v prílohe . 7 a preh ad o erpaní výdavkov na bežné projekty z fondov EÚ za rok 2008 na Úrade
KSK je uvedený v prílohe . 8.
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erpanie rozpo tu bežných výdavkov na Úrade KSK

6%

26%

15%

Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
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Splácanie úrokov z úveru

7%

9%

Výdavky na správu majetku
Projekty z fondov EÚ

32%

A.2.2

erpanie rozpo tu bežných výdavkov na 0.1.1.1.7 – Správa záväzkov a poh adávok

Rozpo et bežných výdavkov pre rok 2008 pre Správu záväzkov a poh adávok vo výške
78 435 tis. Sk bol vy erpaný v objeme 78 433 tis. Sk, t. j. na 100%.
Finan né prostriedky vo výške 76 452 tis. Sk boli použité na úhradu záväzkov zrušených
nemocníc - príspevkových organizácií vo i Sociálnej pois ovni a ostatným verite om a finan né
prostriedky vo výške 1 981 tis. Sk boli použité na vlastnú innos organizácie. Rozpo et výdavkov
na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 361 tis. Sk bol vy erpaný
v plnej výške.
Na úhradu záväzkov boli použité vlastné príjmy úradu vo výške 11 372 tis. Sk a iastka
48 156 tis. Sk predstavovala finan né prostriedky z úveru poskytnutého Slovenskou sporite ou,
a. s. Bratislava. Z úveru bolo uhradené dlžné poistné vo i Sociálnej pois ovni, ktoré vzniklo pred
1.1.2007 a jeho úhradou do 31.1.2008 sa predišlo plateniu penále.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami vo výške 4 tis. Sk je sú as ou prebytku
hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 na Správu záväzkov
a poh adávok je uvedený v prílohe . 9a).
A.2.3

erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 04.5 – Doprava

Rozpo et bežných výdavkov v odvetví dopravy vo výške 734 769 tis. Sk bol vy erpaný
v iastke 734 688 tis. Sk, t. j. na 99,99 %.
Finan né prostriedky rozpo tované na financovanie bežných výdavkov Správy ciest KSK
vo výške 293 506 tis. Sk boli vy erpané vo výške 293 503 tis. Sk, t. j. na 100,00%. Výdavky
Správy ciest KSK vynaložené v roku 2008 na údržbu a opravy mostov a ciest II. a III. triedy
predstavujú iastku 34 002 tis. Sk. Výdavky rozpo tované na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania boli vy erpané na 100%, t.j. vo výške 99 800 tis. Sk.
Rozpo et bežných výdavkov na údržbu a opravu ciest formou PPP vo výške 130 158 tis. Sk
bol vy erpaný v iastke 130 080 tis. Sk, t. j. na 99,94 %.
Rozpo et bežných výdavkov na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní
výkonov vo verejnom záujme, vo výške 311 105 tis. Sk bol vy erpaný na 100,0%.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami v odvetví dopravy vo výške 642 tis. Sk
je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
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Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví dopravy je uvedený
v prílohe . 9b).
A.2.4

erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 07 – Zdravotníctvo

Rozpo et bežných výdavkov pre odvetvie zdravotníctva stanovený vo výške 17 000 tis. Sk
bol vy erpaný na 100,00 %. Finan né prostriedky boli použité na úhradu záväzkov príspevkovej
organizácie Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.
Na úhradu výdavkov boli použité podielové dane vo výške 4 000 tis. Sk, vlastné príjmy
zdravotníctva vo výške 110 tis. Sk aj vlastné príjmy úradu vo výške 4 890 tis. Sk a úver vo výške
8 000 tis. Sk poskytnutý Slovenskou sporite ou, a.s. Bratislava na úhradu záväzkov vo i Sociálnej
pois ovni.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami v odvetví zdravotníctva predstavuje
1 tis. Sk a je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví zdravotníctva je
uvedený v prílohe . 9c).
A.2.5

erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 08.2 – Kultúrne služby

Rozpo et bežných výdavkov stanovený pre odvetvie kultúry vo výške 190 233 tis. Sk bol
vy erpaný vo výške 190 198, t. j. na 99,98 %.
Rozpo tové organizácie z rozpo tovaných bežných výdavkov vo výške 70 336 tis. Sk
vy erpali 70 301 tis. Sk, o je plnenie na 99,95 %. Na ú et rozpo tovej organizácie bola z týchto
prostriedkov vrátená platba vo výške 839 tis. Sk na vyplatenie mzdy za mesiac december 2007.
Rozpo et výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpo tových
organizácií vo výške 31 871 tis. Sk bol vy erpaný vo výške 31 864 tis. Sk, t.j. na 99,98%.
Najvä ším podielom sa na erpaní výdavkov potrebných na zabezpe enie svojej innosti
podie ali divadlá iastkou 23 812 tis. Sk, nasledovali výdavky knižníc vo výške 21 652 tis. Sk,
osvetových stredísk vo výške 21 469 tis. Sk a hvezdárne vo výške 2 529 tis. Sk.
Rozpo et stanovený pre príspevkové organizácie vo výške 119 897 tis. Sk bol vy erpaný
v plnej výške. Najvä šiu položku tvorili výdavky na innos múzeí a dvoch galérií vo výške 57 289
tis. Sk. Výdavky na innos divadiel predstavovali iastku 23 766 tis. Sk, knižníc 22 601 tis. Sk,
osvetových stredísk 14 614 tis. Sk a hvezdárne 1 627 tis. Sk.
Rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami vo výške 346 tis. Sk je sú as ou
prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví kultúry je uvedený
v prílohe . 10.
A.2.6

erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 09 – Vzdelávanie

Rozpo et bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví školstva stanovený vo výške 1 904 309
tis. Sk bol vy erpaný v iastke 1 870 692 tis. Sk, t. j. na 98,23 %, z toho v prenesených
kompetenciách vo výške 1 632 700 tis. Sk a v samosprávnych kompetenciách vo výške 237 992 tis.
Sk.
Prenesené kompetencie
V oblasti prenesených kompetencií boli v roku 2008 v sieti stredných škôl v zria ovate skej
pôsobnosti KSK realizované tieto zmeny :
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Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky :
•
•
•
•
•
•
•
•

U ilište, Partizánska 23, Michalovce k 31.3.2008,
U ilište nábytkárske, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31.3.2008,
Spojená škola, Železni ná 127, ierna nad Tisou s organiza nými zložkami Stredné
odborné u ilište železni né, Železni ná 127, ierna nad Tisou a Obchodná akadémia,
Železni ná 127, ierna nad Tisou k 31.8.2008,
Stredná po nohospodárska a priemyselná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
k 31.8.2008,
Stredná škola podnikania, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou k 31.8.2008,
U ilište, Sídlisko Breziny 282, Prakovce k 31.8.2008,
SOŠ podnikania, Mierová 727, Strážske k 31.12.2008,
SPŠ dopravná, Mierová 727, Strážske k 31.12.2008.

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky :
•
•
•
•

Stredná odborná škola ovocinárska a vinohradnícka, Hlavná 232/14, Vini ky od 1.9.2008,
Stredná odborná škola potravinárska, Južná trieda 48, Košice od 1.9.2008,
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice od 1.9.2008,
Združená stredná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou od 1.9.2008.

Rozpo et na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva na rok 2008 stanovený vo
výške 1 666 105 tis. Sk bol vy erpaný v iastke 1 632 700 tis. Sk, t. j. na 98,00 %.
Na financovanie prenesených kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva SR
a Krajským školským úradom v Košiciach ú elovo ur ené dotácie vo výške 1 596 608 tis. Sk,
z toho 32 624 tis. Sk na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzdelávacie poukazy
odchodné
dopravné
havarijné situácie školských objektov
Enviroprojekt 2008
zdravie v školách
mimoriadne výsledky žiakov
elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
grafické systémy

22 059 tis. Sk
2 903 tis. Sk
28 tis. Sk
5 200 tis. Sk
100 tis. Sk
160 tis. Sk
1 164 tis. Sk
465 tis. Sk
545 tis. Sk

Samosprávne kompetencie
V oblasti originálnych kompetencií boli v roku 2008 v sieti školských zariadení
v zria ovate skej pôsobnosti KSK realizované tieto zmeny :
Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky :
•
•
•

Domov mládeže ako sú as Stredného odborného u iliš a po nohospodárskeho Mez gazdasági Szakmunkásképz Iskola, Ková ska 53, Medzev k 31.3.2008,
Školská kuchy a a školská jedále ako sú as Stredného odborného u iliš a
po nohospodárskeho - Mez gazdasági Szakmunkásképz Iskola, Ková ska 53, Medzev k
31.3.2008,
Domov mládeže pri Strednom odbornom u ilišti , Kollárova 17, Se ovce k 31.3.2008,
23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domov mládeže pri SOU energetickom, J. Krá a 25, Ve ké Kapušany k 31.3.2008,
Domov mládeže pri SOU stavebnom, Partizánska 23, Michalovce k 31.3.2008,
Domov mládeže pri SOU elektrotechnickom, Maurerova 55, Krompachy k 31.3.2008,
Školská jedále pri Strednom odbornom u ilišti po nohospodárskom, Námestie
slobody
12, v Sobranciach k 31.3.2008,
Výdaj a jedál pri Strednej po nohospodárskej škole, Stojan 1, Spišská Nová Ves k
31.3.2008,
Školská jedále pri SOU po nohospodárskom, Mierová 305, Strážske k 31.3.2008,
Škola v prírode, Kojšov 276 a Školská jedále pri Škole v prírode, Kojšov 276 k 30.4.2008,
Škola v prírode, Rejdová 43 a Školská jedále pri Škole v prírode, Rejdová 43 k 30.4.2008,
Domov mládeže pri SOU, Hlavná 232/14, Vini ky k 31.8.2008,
Školská jedále pri SOU, Hlavná 232/14, Vini ky k 31.8.2008,
Domov mládeže pri SOU pôšt a telekomunikácií, Trieda SNP 104, Košice k 31.8.2008,
Školská jedále pri Domove mládeže pri SOU pôšt a telekomunikácií, Trieda SNP 104,
Košice k 31.8.2008,
Školská jedále pri SOU železni nom, Železni ná 127, ierna nad Tisou k 31.8.2008,
Školská jedále pri Strednej zdravotníckej škole, Šafárikova 3, Rož ava k 31.8.2008,
Domov mládeže pri Strednej po nohospodárskej a priemyselnej škole, Hlavná 54, Moldava
nad Bodvou k 31.8.2008
Školská jedále pri SOU energetickom, J. Krá a 25, Ve ké Kapušany k 31.8.2008,
Jazyková škola ako sú as SOŠ podnikania, Mierová 727, Strážske k 31.12.2008,
Školská jedále ako sú as SOŠ podnikania, Mierová 727, Strážske k 31.12.2008.

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výdajná školská kuchy a a školská jedále ako sú as Spojenej školy, Stojan 1, Spišská
Nová Ves od 1.4.2008,
Školská kuchy a a školská jedále ako sú as Spojenej školy, Námestie slobody 12,
Sobrance od 1.4.2008,
Školská kuchy a a jedále ako sú as Strednej školy podnikania, Mierová 727, Strážske od
1.4.2008,
Domov mládeže, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou ako sú as Združenej strednej školy
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou od 1.9.2008,
Stredisko odbornej praxe, Inovce 88 ako sú as Spojenej školy, Námestie slobody 12,
Sobrance od 1.9.2008,
Stredisko odbornej praxe, Rejdová 43 ako sú as Združenej strednej školy služieb,
Rož avská ba a 211, Rož ava od 1.9.2008,
Školská kuchy a a školská jedále , Hlavná 232/14, Vini ky ako sú as Strednej odbornej
školy ovocinárskej a vinohradníckej , Hlavná 232/14, Vini ky od 1.9.2008,
Domov mládeže, Hlavná 232/14, Vini ky ako sú as Strednej odbornej školy ovocinárskej
a vinohradníckej , Hlavná 232/14, Vini ky od 1.9.2008
Výdajná školská kuchy a a školská jedále , Železni ná 127, ierna nad Tisou ako
sú as Spojenej školy, Rákocziho 23, Krá ovský Chlmec od 1.9.2008.

Rozpo et na samosprávne kompetencie v odvetví školstva na rok 2008 stanovený vo výške
238 204 tis. Sk bol vy erpaný v iastke 237 992 tis. Sk, t. j. na 99,91 %.
Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva SR
a Krajským školským úradom v Košiciach ú elovo ur ené dotácie vo výške 4 121 tis. Sk na:
• vzdelávacie poukazy
1 496 tis. Sk
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•
•
•
•

podpora projektovej innosti rozvoja práce s de mi a mládežou
elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže
elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
medzinárodná konferencia „Výchova ako h adanie dobra“

635 tis. Sk
1 400 tis. Sk
540 tis. Sk
50 tis. Sk

Celkový rozdiel medzi skuto nými príjmami a výdavkami je vo výške 40 613 tis. Sk.
V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpo tu odvetvia školstva za rok 2008 predstavuje
použitie na kapitálové výdavky sumu 4 606 tis. Sk, presun nevy erpaných prostriedkov zo štátneho
rozpo tu (normatívne a nenormatívne finan né prostriedky) s použitím do 31.3.2009 sumu
31 605 tis. Sk, presun sponzorských prostriedkov do roku 2009 vo výške 17 tis. Sk, vrátenie do ŠR
sumu 1 599 tis. Sk a prebytok hospodárenia bežného rozpo tu sumu 2 786 tis. Sk.
Finan né prostriedky vo výške 1 599 tis. Sk budú vrátené do štátneho rozpo tu nasledovne:
1. Krajskému školskému úradu v Košiciach
• nevy erpané normatívne finan né prostriedky vo výške 1 575 tis. Sk,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky ú elovo ur ené na projekt „Grafické
systémy v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva“ vo výške 8 tis. Sk,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky ú elovo ur ené na projekt „Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc“ vo výške 5 tis. Sk,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky ú elovo ur ené na odchodné vo výške
3 tis. Sk,
• nevy erpané nenormatívne finan né prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 1 tis. Sk,
• príjmy za poškodené u ebnice, ktoré sú príjmom ŠR vo výške 2 tis. Sk.
2. Obvodnému úradu v Košiciach boli odvedené nevy erpané finan né prostriedky na
finan né zabezpe enie aktivít v oblasti prevencie kriminality vo výške 5 tis. Sk.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví školstva uvedený
v prílohách . 11 a 12.
A.2.7

erpanie rozpo tu bežných výdavkov v odvetví 10 – Sociálne zabezpe enie

Rozpo tované bežné výdavky pre odvetvie sociálneho zabezpe enia celkom vo výške
651 373 tis. Sk boli vy erpané vo výške 644 601 tis. Sk, t. j. na 98,96 %.
1. Rozpo tové organizácie
Zariadenia sociálnych služieb v zria ovate skej pôsobnosti KSK (domovy dôchodcov
a sociálnych služieb pre seniorov, domovy sociálnych služieb, domovy pre osamelých rodi ov,
krízové strediská a stanice opatrovate skej služby, útulky, zariadenia pestúnskej starostlivosti
a resocializa né stredisko) zabezpe ili poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákonov
. 195/1995 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a . 305/2005 Z. z.
o sociálno – právnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov pre 1 999 ob anov.
Rozpo et pre tieto zariadenia vo výške 446 362 tis. Sk bol vy erpaný vo výške
445 163 tis. Sk, t. j. na 99,73 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo
z rozpo tovaných finan ných prostriedkov vo výške 200 573 tis. Sk vy erpaných 200 377 tis. Sk,
na poistné a príspevok do pois ovní bolo vy erpaných 72 755 tis. Sk, na tovary a služby 170 163
tis. Sk a na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a alšie bežné transfery 1 856 tis. Sk. iastka
12 tis. Sk bola odvedená do štátneho rozpo tu.
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Na výchovno-rekrea né tábory, ktoré organizoval KSK v súlade s § 6 ods. 4 zákona
. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov pre deti s ažkým zdravotným
postihnutím bolo vy erpaných 798 tis. Sk a zú astnilo sa ich v troch 5-d ových turnusoch celkom
55 detí.
2. Subjekty poskytujúce sociálnu pomoc pod a zákona o sociálnej pomoci
subjekty)

(ostatné

Pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc, ktoré zabezpe ovali celkom 92 druhov rôznych,
samostatne hodnotených a rozpo tovaných sociálnych služieb, bol v roku 2008 poskytnutý
finan ný príspevok v zmysle zákona . 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov pod a prílohy . 13.
Rozpo et vo výške 205 001 tis. Sk obsahoval požiadavky registrovaných ako aj
neregistrovaných subjektov, pri om požiadavky výrazne prevyšovali výšku rozpo tu. V priebehu
roka 2008 sa situácia zmenila – niektoré subjekty nesplnili podmienky k registrácií z rôznych
dôvodov a tak aj táto skuto nos ovplyvnila celkovú zazmluvnenú iastku pre poskytovanie
finan ného príspevku v rámci rozpo tu, ktorá predstavovala 200 953 tis. Sk.
Po vratkách od niektorých subjektov v priebehu r. 2008 z dôvodu nenaplnenia zmluvných
podmienok, bola celkom poukázaná finan ná iastka 199 438 tis. Sk Táto finan ná iastka bola
ur ená pre 1 737 ob anov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, alej pre 25,5 poradcov
vykonávajúcich sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo a pre 259 ob anov, ktorým bola
poskytnutá prepravná služba celkom v rozsahu 75 700 km.
Na základe predložených vyú tovaní finan ného príspevku z h adiska rozsahu erpania, ako
aj z h adiska po tu klientov, poradcov, i prepravených km, bola vy íslená iastka k vráteniu ako
poh adávka k 31.12. 2008 celkom vo výške 1 408 tis. Sk.
Z celkového rozdielu medzi skuto nými príjmami a výdavkami vo výške 13 876 tis. Sk
bola iastka 2 565 tis. Sk preklasifikovaná na krytie kapitálových výdavkov, finan ná iastka 68
tis. Sk bola odvedená v r. 2009 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
iastka 70 tis. Sk je ur ená na použitie v roku 2009 ako nevy erpaná dotácia z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny z roku 2008 a 11 173 tis. Sk je sú as ou prebytku hospodárenia KSK.
Preh ad o erpaní rozpo tu bežných výdavkov v roku 2008 v odvetví sociálneho
zabezpe enia je uvedený v prílohe . 13.

erpanie rozpo tu bežných výdavkov pod a odvetví

17%

8%

2%

Vyššie územné celky
19%

Správa záväzkov a poh ad.
Doprava
Zdravotníctvo

0%
5%

Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpe enie

49%
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B. Kapitálový rozpo et KSK a jeho plnenie
B.1

Plnenie rozpo tu kapitálových príjmov

B.1.1 Plnenie rozpo tu neda ových kapitálových príjmov
Príjmy z predaja majetku KSK boli splnené vo výške 132 202 tis. Sk, t. j. na 110,17 %.
B.1.2 Plnenie rozpo tu kapitálových grantov
Granty rozpo tované vo výške 319 485 tis. Sk boli splnené vo výške 21 920 tis. Sk, t. j. na
6,86 %.
1. Dary a sponzorské príspevky vo výške 876 tis. Sk boli v odvetví vzdelávania získané vo
výške 556 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpe enia vo výške 320 tis. Sk.
2. Granty z fondov EÚ na kapitálové projekty rozpo tované vo výške 318 609 tis. Sk boli
splnené v objeme 21 044 tis. Sk, o predstavuje ich plnenie na 6,60 %. Nízke plnenie
príjmov je zaprí inené posunom vyhlásenia výziev v rámci jednotlivých opera ných
programov pre zabezpe enie rozvoja KSK ako aj nízkym po tom schválených projektov,
ktorých finan né plnenie za ne v roku 2009.
B.1.3 Plnenie rozpo tu kapitálových transferov
Kapitálové transfery rozpo tované vo výške 9 618 tis. Sk boli splnené na 100,00 %.
•
•
•
•

•

B.2

Odvetvie kultúry
dotácie z Ministerstva kultúry SR na základe zmlúv
dotácia z rezervy predsedu vlády SR

538 tis. Sk,
140 tis. Sk.

Odvetvie vzdelávania
dotácia z Krajského školského úradu na investi nú akciu Rekonštrukcia budov školy Stredná veterinárna škola Košice – Barca
670 tis. Sk,
dotácia z Krajského školského úradu na investi nú akciu Gymnázium, Školská 7, Spišská
Nová Ves - odstránenie havarijného stavu športového areálu
4 000 tis. Sk.
Odvetvie sociálneho zabezpe enia
dotácie z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmlúv 4 270 tis. Sk.

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov

Rozpo et kapitálových výdavkov stanovený vo výške 1 323 941 tis. Sk bol vy erpaný na
62,34 %, o predstavuje iastku 825 327 tis. Sk.
Najnižšie erpanie kapitálových výdavkov je v projektoch z fondov EÚ vzh adom na
nenaplnenie príjmov v týchto projektoch.
B.2.1

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov na 0.1.1.1.7 - Úrad KSK

Rozpo et kapitálových výdavkov za rok 2008 na innos Úradu KSK stanovený vo výške
71 724 tis. Sk bol vy erpaný v objeme 36 744 tis. Sk, t. j. na 51,23 %.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finan né prostriedky na obstarávanie kapitálových aktív boli použité nasledovne:
na rekonštrukciu budovy Úradu KSK spolu 4 599 tis. Sk,
na obstaranie hmotného a nehmotného majetku Úradu KSK 3 182 tis. Sk,
na projektovú dokumentáciu pre stavbu Rekonštrukcia západnej asti budovy .6 v areáli na
Strojárenskej ul.3 Košice 198 tis. Sk,
na ukon ené investi né akcie spolu 19 827 tis. Sk.
Medzi ukon ené akcie patria:
Rekonštrukcia budovy .6 v areáli na Strojárenskej ul.3, Košice I. - III. etapa, nové stavebné
úpravy a štruktúrovaná kabeláž,
Poliklinika Moldava n/Bodvou - stavebné úpravy,
Poliklinika, Mäsiarska ul., Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Poliklinika, Poštová ul., Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Poliklinika Juh Košice - rekonštrukcia rozvodov vody.

Kapitálové transfery boli vy erpané v súlade so Všeobecne záväzným nariadením .3/2006
o poskytovaní dotácií vo výške 5 340 tis. Sk.
U investi nej akcie Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením stropu podkrovia
a rekonštrukcia severnej a východnej fasády, ktorá mala by financovaná z úveru z Európskej
investi nej banky a bola rozpo tovaná na rok 2008 vo výške 30 000 tis. Sk, sa za atie
rekonštruk ných prác posunulo. Hlavným dôvodom je, že po ukon ení verejného obstarávania bola
zmluva o dielo na túto stavbu so zhotovite om podpísaná d a 03.12.2008 a stavenisko bolo
odovzdané d a 15.12.2008. Od tohto dátumu rekonštruk né práce akcie prebiehajú v zmysle
harmonogramov pod a zmluvy o dielo a financovaná bude v roku 2009.
•
•
•
•

Investi né akcie, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009 sú nasledovné:
Rekonštrukcia budovy Úradu KSK vo výške 284 tis. Sk,
Poliklinika Moldava n/B - rekonštrukcia tepelného hospodárstva vo výške 650 tis. Sk,
Poliklinika Sever Košice - rekonštrukcia budovy vrátane projektovej dokumentácie vo výške
100 tis. Sk,
finan né prostriedky na informa né a komunika né technológie vo výške 2 026 tis. Sk a na
nákup mikrobusu vo výške 1 496 tis. Sk.

Nákup pozemku od Slovenského pozemkového fondu pre Spojenú školu Sobrance
v hodnote 60 tis. Sk nebol v roku 2008 uskuto nený a realizácia sa presúva do roku 2009.
Na projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný
dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finan ný príspevok z fondov EÚ boli rozpo tované
finan né prostriedky vo výške 3 637 tis. Sk a vy erpané vo výške 3 598 tis. Sk, t. j. na 98,93 %.
Z uvedenej sumy predstavujú výdavky vo výške 3 538 tis. Sk na projekt Administratívny
portál inteligentného regiónu a iastka 60 tis. Sk bola použitá na projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu budov pre Polikliniky na Poštovej a Mäsiarskej ul. v Košiciach.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 na Úrade KSK je uvedený
v prílohe . 14 a v prílohe . 20.
B.2.2

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 04.5 – Doprava

Rozpo et kapitálových výdavkov v odvetví dopravy stanovený vo výške 755 278 tis. Sk bol
vy erpaný na 86,03 % v celkovej iastke 649 768 tis. Sk. Na stavby bolo preinvestovaných celkom
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16 785 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení 7 103 tis. Sk, na PPP projekty 4 956 tis. Sk, na
investi né akcie financované z úveru z Európskej investi nej banky 617 432 tis. Sk a na projekty
z fondov EÚ 3 492 tis. Sk.
Kapitálové výdavky v odvetví dopravy pod a investi ných akcií boli v roku 2008 vy erpané
nasledovne:
• na rekonštrukciu cesty II/566 - IV. etapa Cho kovce iastka 1 000 tis. Sk,
• na nákup motorových vozidiel a grafický informa ný systém celkom 7 103 tis. Sk.
• na ukon ené investi né akcie spolu 11 427 tis. Sk, a to na rozšírenie a odvodnenie cesty
II/566 v d žke 200 m Podhoro 1 500 tis. Sk a na sanáciu zosuvu asti cesty III/018187 –
Richnava 9 927 tis. Sk.
V roku 2008 boli vy erpané finan né prostriedky na projektové dokumentácie pre prípravu
projektov na stavby ciest a mostov financovaných z úveru z Európskej investi nej banky na
nasledovné investi né akcie:
• rekonštrukcia mosta Dobrá 471 tis. Sk,
• rekonštrukcia mosta v obvode Komárovce - Cestice 838 tis. Sk,
• rekonštrukcia cesty v obvode SC KSK S a Ú Moldava nad Bodvou - Komárovce – Cestice
700 tis. Sk,
• zabezpe enie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financovaných z EIB - 2 349 tis.
Sk.
Investi né akcie, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009 sú nasledovné:
•
•
•

Kruhový objazd - križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie Rož ava v hodnote
3 000 tis. Sk, vzh adom k tomu, že stavenisko bolo odovzdané zhotovite ovi až v decembri
2008 a predpokladaný termín ukon enia stavby je v júli 2009,
na dochádzkový a prístupový systém suma 1 150 tis. Sk,
na zabezpe enie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financovaných z EIB sa
presúva suma 1 388 tis. Sk .

Na realizáciu stavebných prác a nákup strojov a technológií v rámci schváleného Ak ného
plánu 2008 pre Správu ciest KSK sa zo zdrojov úveru z Európskej investi nej banky vy erpalo
spolu 617 432 tis. Sk. Do roku 2009 sa presúva 93 339 tis. Sk.
Na projektové dokumentácie slúžiace ako podporný dokument pri podávaní žiadostí
o nenávratný finan ný príspevok z fondov EÚ boli rozpo tované finan né prostriedky vo výške
10 051 tis. Sk a ich erpanie predstavuje sumu 3 492 tis. Sk, t. j. na 34,74 %. Išlo o nasledujúce
projektové dokumentácie:
• rekonštrukcia mostov Medzev a Štós,
• rekonštrukcia mosta v Smolníckej Hute,
• preložka cesty Moldava nad Bodvou – vypracovanie štúdie na realizáciu,
• rekonštrukcia križovatky Ploské,
• rekonštrukcia cesty Rešica - Janík.
Projektová dokumentácia rekonštrukcie cesty Rešica - Janík vo výške 500 tis. Sk bola
v roku 2008 neukon ená a jej realizácia sa presúva do roku 2009.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 v odvetví dopravy je
uvedený v prílohe . 15 a v prílohe . 20.
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B.2.3

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 07 – Zdravotníctvo

V odvetví zdravotníctva boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 5 500 tis. Sk vy erpané
finan né prostriedky v iastke 5 493 tis. Sk, o je 99,87 % z ro ného rozpo tu. Na realizáciu
Chráneného bývania v Nemocnici s poliklinikou v Rož ave bola vy erpaná iastka 1 493 tis. Sk
a na nákup strojov a zariadení iastka 4 000 tis. Sk.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 v odvetví zdravotníctva je
uvedený v prílohe . 16.
B.2.4

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 08 – Kultúrne služby

Rozpo et kapitálových výdavkov vo výške 53 682 tis. Sk bol vy erpaný v iastke 15 078 tis.
Sk, t. j. na 28,09 %.
V roku 2008 boli v odvetví kultúry erpané kapitálové výdavky nasledovne:
Na ukon enú investi nú akciu Vlastivedné múzeum Trebišov - rekonštrukcia kotolne bola
vy erpaná iastka 825 tis. Sk a na nákup strojov, zariadení a zbierkových predmetov 2 236 tis. Sk.
Investi né akcie neukon ené v roku 2008, u ktorých sa financovanie presúva do roku 2009,
sú nasledovné:
• Východoslovenské Múzeum Košice rekonštrukcia historickej ú elovej budovy
a rekonštrukcia strechy vo výške 2 930 tis. Sk,
• Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa vo výške 610 tis. Sk,
• Bábkové divadlo Košice – rekonštrukcia kúrenia a modernizácia budovy, projektová
dokumentácia vo výške 418 tis. Sk,
• Kaštie Markušovce - rekonštrukcia oporného múra vo výške 789 tis. Sk,
• Rekonštrukcia budovy – zadný trakt Baníckeho múzea Rož ava v objeme 134 tis. Sk.
Zo zdrojov úveru z Európskej investi nej banky sa v roku 2008 v odvetví kultúrnych služieb
vy erpalo spolu 5 316 tis. Sk na investi nú akciu Východoslovenské múzeum Košice rekonštrukcia historickej ú elovej budovy - rekonštrukcia strechy. Do roku 2009 sa presúva iastka
3 698 tis. Sk. Na uvedenú akciu bolo na rok rozpo tovaných celkom 30 000 tis. Sk, o pri
zrealizovaných prácach v roku 2008 predstavuje plnenie na 17,72 %. Nízke erpanie bolo
spôsobené tým, že po ukon ení verejného obstarávania bola zmluva o dielo so zhotovite om
podpísaná d a 11.7.2008 a správca objektu umožnil odovzdanie staveniska objektu d a 3.9.2008.
Od tohto dátumu rekonštruk né práce a financovanie akcie prebiehajú v zmysle harmonogramov
pod a zmluvy o dielo a uhradené budú až v roku 2009.
Na projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný
dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finan ný príspevok z fondov EÚ boli rozpo tované
finan né prostriedky vo výške 9 900 tis. Sk a ich erpanie predstavuje sumu 888 tis. Sk, t. j.
erpanie na 8,97 %.
Z uvedenej sumy predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu projektu Letohrádok
Dardanely v Markušovciach – revitalizácia areálu hudobného múzea iastku 369 tis. Sk a výdavky
na projekt Katova bašta – Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu predstavujú
iastku 519 tis. Sk. Nepreinvestované výdavky na tento projekt vo výške 1 429 tis. Sk budú
vy erpané v roku 2009.
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Projektové dokumentácie neukon ené v roku 2008 pokra ujúce v roku 2009 sú nasledovné:
• Gemerské osvetové stredisko Rož ava „Dom tradi nej udovej kultúry Gemer Rož ava“ rekonštrukcia budovy vo výške 485 tis. Sk,
• Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej ú elovej budovy vo výške
1 056 tis. Sk.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 v odvetví kultúry je
uvedený v prílohe . 17 a v prílohe . 20.
B.2.5

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 09 – Vzdelávanie

V odvetví vzdelávania boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 362 195 tis. Sk vy erpané
finan né prostriedky v iastke 102 452 tis. Sk, o je 28,29 % z ro ného rozpo tu. Na realizáciu
stavieb bolo použitých 50 669 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení 8 193 tis. Sk, na realizáciu
stavieb financovaných z úveru z Európskej investi nej banky 38 899 tis. Sk a na financovanie
projektov z fondov EÚ bolo vy erpaných 4 691 tis. Sk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V odvetví vzdelávania boli v roku 2008 ukon ené tieto investi né akcie:
ZSŠ, Bocatiova, Košice - rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne a dodávka technológie,
ZSŠ, Bocatiova, Košice - rekonštrukcia odbornej u ebne vrátane projektovej dokumentácie,
ZSŠ, Školská, Michalovce - rekonštrukcia kotolne,
SOU po nohospodárske Pribeník - stavebné úpravy kolbisko,
Gymnázium Dobšiná - vybudovanie rebríka a montážnej lávky komína – dofinancovanie,
Gymnázium, .Štúra, Michalovce - tepelné hospodárstvo – dofinancovanie,
Gymnázium Sobrance - rekonštrukcia budovy ,
Gymnázium Gelnica - rekonštrukcia športovísk,
Stredná veterinárna škola Košice - Barca - rekonštrukcia budov školy,
SPoŠ Moldava nad Bodvou - napojenie budovy školy na zdroj vody,
OA, Kapušianska, Michalovce - termostatizácia a vyregulovanie objektu,
OA Michalovce - rekonštrukcia kotolne,
Hotelová akadémia Košice - rekonštrukcia budovy,
Hotelová akadémia Košice - klimatizácia kuchyne a snacku,
DM Medická - výmena vchodovej brány a turnikety,
Gymnázium P. Horova Michalovce - prístavba telocvi ne,
OA Trebišov - výstavba telocvi ne,
SOU hutnícke Šaca - rekonštrukcia strechy plavárne,
SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves -odkúpenie budovy.

Investi né akcie neukon ené v roku 2008 , ktoré budú v roku 2009 financované z nového
rozpo tu sú:
• Gymnázium a ZŠ s vyu ovacím jazykom ma arským Košice - rekonštrukcia okien II. etapa,
• Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy
Investi né akcie neukon ené v roku 2008, u ktorých bude financovanie presunuté do roku
2009 sú nasledovné:
• Obchodná akadémia, Rož ava – nadstavba a prístavba školy vo výške 327 tis. Sk,
• Gymnázium Rož ava - výstavba multifunk nej telocvi ne vo výške 2 155 tis. Sk,
• SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvi ne vo výške 950 tis. Sk,
• Gymnázium, Školská 7, SNV - odstránenie havarijného stavu športového areálu vo výške
4 000 tis. Sk, na ktorú bola v roku 2008 poskytnutá dotácia z Krajského školského úradu
v Košiciach.
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Na investi né akcie financované z úveru z Európskej investi nej banky bolo v odvetví
vzdelávanie preinvestovaných celkom 38 899 tis. Sk nasledovne na:
• ukon enú investi nú akciu prístavba telocvi ne na Gymnázium P. Horova v Michalovciach
suma 11 095 tis. Sk,
• SOU po nohospodárske, Pribeník - rekonštrukcia budovy suma 16 960 tis. Sk, pri om
stavba bude ukon ená v roku 2009 a dofinancovaná bude z iných zdrojov,
• neukon enú investi nú akciu SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvi ne
iastka 10 844 tis. Sk.
Do roku 2009 sa zo zdrojov z úveru z Európskej investi nej banky presúva 56 tis. Sk na
investi nú akciu SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvi ne.
Na projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný
dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finan ný príspevok z fondov EÚ boli rozpo tované
finan né prostriedky vo výške 234 439 tis. Sk a ich erpanie predstavuje sumu 4 691 tis. Sk, t. j.
na 2,00 %.
Z uvedenej sumy erpania predstavujú výdavky na projekt Obnovite né zdroje energie na
školách iastku 691 tis. Sk, zvyšných 4 000 tis. Sk bolo použitých na projektové dokumentácie
nasledovne:
V rámci akcie Modernizácia vonkajších športových areálov stredných škôl – projektová
dokumentácia ako podporný dokument v rámci prípravy žiadosti o erpanie finan ných
prostriedkov z fondov EÚ bolo vy erpaných 495 tis. Sk pre 15 škôl:
• Gymnázium Krompachy,
• Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice,
• Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice,
• Združená stredná škola Spišská Nová Ves,
• Stredná priemyselná škola hutnícka Košice,
• Spojená škola Prakovce,
• Stredné odborné u ilište po nohospodárske Strážske,
• Stredné odborné u ilište Rož ava,
• Gymnázium Michalovce,
• Gymnázium Moldava nad Bodvou,
• Gymnázium Trebišov,
• Gymnázium Krá ovský Chlmec,
• Gymnázium Sobrance,
• Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves,
• Združená stredná škola Michalovce.
•
•
•
•
•
•

Pre ostatné projektové dokumentácie vo výške 3 505 tis. Sk:
Združená stredná škola Spišská Nová Ves – rekonštrukcia budovy,
Stredná priemyselná škola hutnícka Košice – zateplenie budovy a precenenie rozpo tov,
Gymnázium Rož ava – rekonštrukcia budovy,
Gymnázium Trebišov – rekonštrukcia a modernizácia budovy,
Gymnázium Michalovce – rekonštrukcia budovy,
Gymnázium Krá ovský Chlmec – rekonštrukcia budovy.

Realizácia projektovej dokumentácie k projektu „Stredná odborná škola automobilová
Košice – rekonštrukcia budovy“ vo výške 250 tis. Sk sa presúva do roku 2009.
Na kofinancovanie projektov bolo rozpo tovaných 12 000 tis. Sk z úveru od Európskej
investi nej banky, pri om uvedené prostriedky neboli vy erpané.
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Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 v odvetví školstva je
uvedený v prílohe . 18 a v prílohe . 20.
B.2.6

erpanie rozpo tu kapitálových výdavkov v odvetví 10 – Sociálne zabezpe enie

V odvetví sociálneho zabezpe enia boli zo stanoveného rozpo tu vo výške 75 562 tis. Sk
vy erpané finan né prostriedky v iastke 15 792 tis. Sk, o je 20,90 % z ro ného rozpo tu, z toho
na realizáciu stavieb vo výške 4 891 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení vo výške 5 798 tis. Sk a na
financovanie projektov z fondov EÚ 5 103 tis. Sk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V roku 2008 boli v odvetví sociálneho zabezpe enia ukon ené tieto investi né akcie:
DSS Prakovce - projekt: Vytvorenie bezbariérovej a oddychovo relaxa nej zóny,
DSS Prakovce - výstavba betónového základu a ko ajníc potrebných k prekrytiu bazéna,
DSS Šemša - rekonštrukcia Chránené bývanie I.,
DD a DSS nám. A. Dub eka Strážske - projekt: Odstránenie architektonických bariér v
kúpe niach a toaletách,
DD a DSS nám. A. Dub eka Strážske - nákup garáže,
DD a DSS nám. A. Dub eka Strážske - rekonštrukcia strechy,
DSS Amália Rož ava - zateplenie budovy a výmena okapových ž abov,
DSS Amália Rož ava - rekonštrukcia vstupnej brány a oplotenia,
DSS, Mládeže 1, Strážske - oplotenie,
Stredisko krízovej intervencie SOS a a - stavebné úpravy.
Investi né akcie neukon ené v roku 2008 a presunuté do roku 2009 sú nasledovné:
DSS Prakovce - Matilda Huta - projekt: Zabudovanie letného relaxa no-rehabilita ného
bazénu vo výške 831 tis. Sk, z toho 700 tis. Sk predstavuje dotácia poskytnutá v roku 2008
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
DSS Amália Rož ava - stavebné úpravy ubytovacích priestorov vo výške 600 tis. Sk,
DSS Anima Michalovce - nákup pozemku vo výške 114 tis. Sk.

Na projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný
dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finan ný príspevok z fondov EÚ boli rozpo tované
finan né prostriedky vo výške 63 217 tis. Sk a ich erpanie predstavuje iastku 5 103 tis. Sk, t. j.
na 8,07 %.
Uvedená suma erpania predstavuje výdavky na nasledovné projektové dokumentácie:
• Domov sociálnych služieb Park Mládeže Košice – rekonštrukcia budovy,
• Domov sociálnych služieb Šemša – rekonštrukcia podkrovia,
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rož ava – modernizácia objektu,
• Domov sociálnych služieb Strážske – rekonštrukcia pavilónu D,
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Skladná Košice - vybudovanie nadstavby so
šikmou strechou, rekonštrukcia priestorov nad obývacou as ou, prístavba lôžkového
vý ahu,
• Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou – rekonštrukcia budovy,
• Domov sociálnych služieb Rož ava – oplotenie.
Realizácia projektovej dokumentácie k projektu „Domov sociálnych služieb Anima
Michalovce – rekonštrukcia budovy“ vo výške 619 tis. Sk sa presúva do roku 2009.
Preh ad o erpaní rozpo tu kapitálových výdavkov v roku 2008 v odvetví sociálneho
zabezpe enia je uvedený v prílohe . 19 a v prílohe . 20.
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Finan né operácie

C.

C. 1 Príjmové finan né operácie v roku 2008
•
•
•
•
•
•
•

Príjmové finan né operácie vo výške 931 050 tis. Sk v roku 2008 predstavovali:
splátka z návratnej finan nej výpomoci od Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n. o.
a Karpatského Euroregiónu vo výške 1 363 tis. Sk,
zostatky prostriedkov z roku 2007 vo výške 111 tis. Sk, odvedené do štátneho rozpo tu,
zostatky prostriedkov z roku 2007 vo výške 314 261 tis. Sk ur ené na použitie v roku 2008,
prevody prostriedkov z pe ažných fondov vo výške 68 729 tis. Sk,
výnos zo swapovej operácie vo výške 322 tis. Sk,
prijatie bankového úveru na úhradu záväzkov nemocníc vo i Sociálnej pois ovni vo výške
56 156 tis. Sk,
prijatý bankový úver z Európskej investi nej banky na financovanie infraštruktúry a alších
investi ných akcií vo výške 490 108 tis. Sk.

C. 2 Výdavkové finan né operácie v roku 2008
•
•
•

Výdavkové finan né operácie vo výške 94 008 tis. Sk boli v roku 2008 použité nasledovne:
poskytnutie návratnej finan nej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rož ava, a. s. na
úhradu záväzkov v bežných výdavkoch vo výške 20 000 tis. Sk,
vykrytie straty z podnikate skej innosti v ubytovacom zariadení v Danišovciach vo výške
10 tis. Sk,
splácanie úveru poskytnutého na úhradu záväzkov nemocníc vo i Sociálnej pois ovni vo
výške 56 156 tis. Sk a splácanie úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice
s poliklinikami vo výške 17 842 tis. Sk.
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D. Rekapitulácia erpania rozpo tu KSK v roku 2008
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finan né operácie
Spolu

3 930 255 tis. Sk
163 740 tis. Sk
931 050 tis. Sk
5 025 045 tis. Sk

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finan né operácie
Spolu

3 849 363 tis. Sk
825 327 tis. Sk
94 008 tis. Sk
4 768 698 tis. Sk

Rozdiel

256 347 tis. Sk

Výpo et prebytku hospodárenia KSK
V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výpo et prebytku hospodárenia
nasledovný:
Príjmy spolu
Výdavky kryté príjmami
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finan né operácie (splátka
istiny úveru)
Rozdiel

odvod do štátneho rozpo tu
nevy erpané výdavky z roku 2008 ur ené na použitie v roku 2009
Prebytok hospodárenia z príjmov
Príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie, kryté príjmovými finan nými operáciami
výdavky kryté príjmovými finan nými operáciami
Rozdiel
Prebytok hospodárenia z príjmov
Prebytok hospodárenia z nevy erpaných pe ažných fondov

Prebytok hospodárenia KSK celkom

4 093 995 tis. Sk
- 3 922 779 tis. Sk
- 17 842 tis. Sk
153 374 tis. Sk
153 374 tis. Sk
- 1 746 tis. Sk
- 36 974 tis. Sk
114 654 tis. Sk
931 050 tis. Sk
- 76 166 tis. Sk
- 751 911 tis. Sk
102 973 tis. Sk
114 654 tis. Sk
102 973 tis. Sk

217 627 tis. Sk

Odvod do štátneho rozpo tu vo výške 1 746 tis. Sk tvoria:
•
•

nevy erpané finan né prostriedky v odvetví školstva
nevy erpané finan né prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
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1 599 tis. Sk
68 tis. Sk

•
•

nevy erpaná dotácia na kapitálové výdavky
výnosy z dotácií zo štátneho rozpo tu

73 tis. Sk
6 tis. Sk

Nevy erpané finan né prostriedky z roku 2008 ur ené na použitie v roku 2009 vo výške
36 974 tis. Sk tvoria:
•
•
•
•
•
•
•
•

grant zo zahrani ia na projekt Acces e-Gov
finan né prostriedky z fondov EÚ na projektových ú toch Úradu KSK
normatívne finan né prostriedky v odvetví školstva
nenormatívne finan né prostriedky v odvetví školstva
sponzorské prostriedky v odvetví školstva
dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v odvetví sociálneho zabezpe enia
dotácia na kapitálové výdavky pre odvetvie školstva
dotácia na kapitálové výdavky pre odvetvie sociálneho zabezpe enia

202 tis. Sk
380 tis. Sk
28 054 tis. Sk
3 551 tis. Sk
17 tis. Sk
70 tis. Sk
4 000 tis. Sk
700 tis. Sk

Prebytok hospodárenia za rok 2008 vo výške 217 627 tis. Sk tvoria finan né prostriedky
pod a jednotlivých odvetví nasledovne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úrad KSK
Správa záväzkov a poh adávok Košice
doprava
zdravotníctvo
kultúrne zariadenia
školy a školské zariadenia
sociálne zariadenia
nevy erpané kapitálové výdavky z roku 2008 ur ené
na použitie v roku 2009
nevy erpané kapitálové výdavky
nepoužité príjmy

41 592 tis. Sk
4 tis. Sk
642 tis. Sk
1 tis. Sk
346 tis. Sk
2 786 tis. Sk
11 173 tis. Sk
121 166 tis. Sk
2 975 tis. Sk
36 942 tis. Sk

3. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK
Celkový prebytok hospodárenia – 217 626 667,36 Sk (7 223 881,94 €).
Rozdelenie prebytku hospodárenia KSK za rok 2008 navrhujeme nasledovné:
22 460 818,81 Sk (745 562,60 €) - povinný prídel do rezervného fondu
121 165 848,55 Sk (4 021 969,35 €) - dofinancovanie investi ných akcií v jednotlivých odvetviach,
schválených v Zastupite stve KSK v roku 2008, ale k 31. 12. 2008 neukon ených, resp.
neuhradených
14 000 000,00 Sk (464 714,86 €) - vytvorenie rezervy na splácanie úrokov v súvislosti s plnením
záväzkov pod a úverovej zmluvy s EIB
60 000 000,00 Sk (1 991 635,13 €) - použitie na bežné výdavky vzh adom na výpadok da ových
príjmov
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4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2008
Projekt . 1:
Implementácia opatrenia 3.4 Opera ného programu Základná infraštruktúra
Projektový manažér: Ing. Katarína Svistáková
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo materiálno technické zabezpe enie implementácie
opatrenia 3.4 Opera ného programu Základná infraštruktúra hradené z Technickej pomoci.
Projekt . 2:
Revitalizácia vidieckych zón prostredníctvom udržate ného
integrovaného lesného hospodárstva - ROBINWOOD

rozvoja

cez

nástroje

Projektový manažér: Ing. Ondrej Bernát
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo na základe výstupov z jednotlivých odborných
komponentov pripravi systém revitalizácie vidieckych zón, postavený na umiestnení nových
technológií na spracovanie alternatívnych zdrojov energie, v tomto prípade zúžitkovaním lesnej
a po nohospodárskej biomasy.
Projekt identifikoval silné a slabé stránky v jednotlivých regiónoch v oblasti integrovaného
lesného hospodárstva, hydrogeologickej situácie a dopadu na energetické hospodárstvo celkovo,
pri om špecificky navrhuje riešenia využitia alternatívnych zdrojov energie z dôrazom na využitie
lokálnych zdrojov – biomasy.
alším cie om bola aj popularizácia využitia biomasy ako obnovite ného zdroja energie
a zvýšenie informovanosti o výhodách a možnostiach zmeny palivovej základne.
Špecifickým cie om projektu bolo dosiahnu európsky štandard využívania alternatívnych
zdrojov energie v partnerských regiónoch, ktoré v sú asnosti elia nepriaznivej energetickej
bilancii.
Projekt . 3:
NORTH HUNGARY
NORRIS

AND

KOŠICE BILATERAL REGIONAL INNOVATION STRATEGY PROJECT -

Projektový manažér: Ing. Peter apák
Projekt NORRIS bol ukon ený a prezentoval jedine nú možnos
vyskúša
a implementova proces tvorby Regionálnej inova nej stratégie ( alej „RIS“) v prihrani nom
prostredí, ktoré bude v zna nej miere pomáha budovaniu Európskej siete pre výskum a rozvoj, tam
kde prihrani né spojenia
a väzby medzi malými a strednými podnikmi ( alej „MSP“)
a výskumnými štruktúrami sú už zna ne vytvorené.
•

V rámci projektu sa dosiahli nasledujúce ciele a výstupy:
podporovanie absorp nej kapacity EÚ fondov zlepšením regionálneho programovania
a implementa ných kapacít,
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•
•
•
•
•
•
•
•

posilnenie transnárodnej a regionálnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
s cie om vytvorenia nových transnárodných aktivít a efektívnejšieho využívania
existujúcich kapacít na integrovanej báze,
vytvorenie vhodného prostredia pre existujúcich MSP a inovatívne start-upy, spin-offy,
investorov a výskumno- vývojové centrá s cie om determinovania najviac stimulujúcich
a pôsobiacich faktorov,
identifikované strategické k ú ové oblasti v rámci podporných inova ných aktivít
a identifikovania pilotných projektov,
transfer skúsenosti a poznatkov od podporujúceho partnerského regiónu a zapojenie sa do
partnerských sietí a programov EÚ a do Európskej inova nej siete,
vypracovanie a tla Regionálnej inova nej stratégie KSK /RIS/ v po te 100 ks,
vypracovanie a tla Spolo nej regionálnej inova nej stratégie KSK a severného Ma arska
v po te 100 ks,
v rámci RIS identifikované 4 pilotné inova né projekty,
v rámci Spolo nej RIS identifikované 2 medziregionálne inova né projekty.

Partneri zo Severného Ma arska, Košického regiónu, regiónu Castilla y Leon a z Rakúska
vytvorili združenie, ktoré bude sledova a nap a princípy komplexnosti a doplnkovosti,
i generova medzinárodné a nadnárodné partnerstvá s vysokou pridanou hodnotou.
Projekt . 4:
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samospráv v KSK – CZV KSK
Projektový manažér: Ing. Zuzana Jusková
Projekt bol ukon ený a jeho hlavným cie om bolo zlepšenie kvalifikácie a adaptability
zamestnancov samospráv v KSK prostredníctvom nových programov alšieho vzdelávania
a aplikáciou systémových nástrojov budovania systému celoživotného vzdelávania.
Dosiahnuté špecifické ciele projektu:
• vypracovanie základných systémových nástrojov budovania systému celoživotného
vzdelávania zamestnancov samospráv v KSK,
• vyvinutie strednodobých programov alšieho vzdelávania pre zamestnancov samospráv v
KSK,
• zvýšenie kvalifikácie a adaptability vybraných zamestnancov KSK pilotnou realizáciou
nových programov alšieho vzdelávania,
• zvýšenie absorb nej schopnosti samospráv v KSK na erpanie zdrojov z ESF a ERDF na
rozvoj Košického regiónu.
Projekt . 5:
Informa ný systém pre uplatnenie absolventov v Košickom kraji - ISAK
Projektový manažér: Ing. Gabriela Hajduková
Projekt bol ukon ený a zameriaval sa na zvýšenie zamestnate nosti absolventov škôl
v Košickom kraji prostredníctvom efektívnejšieho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
a efektívnejšieho prístupu k informáciám cez komplexný regionálny informa ný systém pre
uplatnenie absolventov škôl v Košickom kraji na trhu práce.
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•
•

Cie mi projektu bolo:
vytvori integrovaný regionálny informa ný systém pre uplatnenie absolventov škôl na trhu
práce v Košickom kraji ako pomocný nástroj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach,
zvýši dostupnos , kvalitu a rozsah informácií pre žiakov, študentov a absolventov na ú ely
kariérneho poradenstva.

Informa ný systém pozostáva zo 4 základných modulov: ponuka vzdelania, ponuka práce
a poradenstvo, kvalifika né požiadavky na absolventov a vývoj trhu práce v kraji. Jadro systému
tvoria povolania – ich charakteristika, potrebné vzdelanie, predpoklady, priemerná mzda..
Okrem toho systém ponúka aj možnosti po ukon ení štúdia a možno v om nájs užito né
rady: ako za a podnika , ako sa pripravi na pracovné interview, alebo ako napísa životopis.
Sú as ou informa ného systému sú aj testy „Máte vodcovské schopnosti“, analýza profesionálneho
typu a test profesionálneho rozvoja osobnosti.
Pridanou hodnotou je na jednej strane zlepšenie toku informácií k študentom na všetkých
stup och škôl, jasnejší preh ad študentov o potrebách regiónu a zamestnávate ov a následná vo ba
štúdia a povolaní, ktoré sú na trhu žiadané a na druhej strane aj jasnejší preh ad zamestnávate ov
o odboroch štúdia na školách a úspešných študentoch a s tým súvisiaca užšia spolupráca
zamestnávate ov a škôl.
•
•
•
•

Výstupy projektu:
cca 1000 študentov zapojených do programov poradenstva,
2,1 % žiakov a študentov na školách realizujúcich programy poradenstva o povolaniach
a zamestnaniach,
2,5 % pracovníkov v oblasti poradenstva, ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu z celkového
po tu osôb poskytujúcich služby v tejto oblasti,
vytvorený program poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a odborných a praktických
materiáloch venovaných kariérnemu poradenstvu 1.

Projekt . 6:
Administratívna podpora Implementácie Programu susedstva HU-SR-UA 2004 – 2006 na
úrovni KSK pre rok 2007
Projektový manažér: Ing. Eva Bruže áková
Hlavným cie om je zabezpe i efektívnu implementáciu Programu susedstva Ma arskoSlovensko-Ukrajina za aktívnej spoluú asti regionálnej samosprávy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavné aktivity projektu:
informovanie o obsahu programu a o podmienkach ú asti na om,
iniciovanie projektových žiadostí,
organizovanie stretnutí Poradného výboru,
administratívna podpora Poradného výboru,
organizovanie a iniciovanie koordinan ných zasadnutí pred zasadnutím Spolo ného
riadiaceho výboru,
spravovanie administrácie Fondu mikroprojektov,
príprava podkladov k zmluvám pre všetky ostatné opatrenia,
monitorovanie projektov,
vedenie štatistickej agendy týkajúcej sa všetkých doru ených projektov,
20 projektov zaregistrovaných a posudzovaných VÚC na Fond mikroprojektov,

39

•
•

45 projektov pripravených pre Spolo ný Riadiaci a Sub - riadiaci výbor,
30 schválených a monitorovaných projektov na úrovni KSK.

Projekt . 7:
Marginalizácia a xenofóbia – identifikácia mechanizmov vylú enosti prostredníctvom
zvyšovania zamestnanosti a zamestnate nosti Rómov formou partnerskej spolupráce
súkromného a verejného sektora – MAXIM
Projektový manažér: Bc. Silvia Hricková
Projekt bol ukon ený a jeho hlavným cie om bolo komplexným miestnym pôsobením
zvýši zamestnanos a zamestnate nos Rómov a tým prispie k zníženiu miery ich sociálneho,
hospodárskeho a spolo enského vylú enia zo života spolo nosti.
Hlavný cie je v súlade s globálnym cie om programu EQ – stabilizácia zamestnanosti, jej
postupné zvyšovanie a postupné znižovanie nezamestnanosti.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Špecifické ciele
prispie k aktivizácii a motivácii Rómov pri h adaní zamestnania – návrhom a testovaním
ú inných nástrojov na miestnej úrovni,
zosúladi komplexné informa né, vzdelávacie a sprostredkovate ské innosti zamerané na
miestne komunity,
rozvinú miestne a regionálne partnerstvá medzi zamestnávate mi a rómskou komunitou
a znižovaním miery xenofóbie zvýši ochotu a pripravenos zamestnávate ov zamestnáva
Rómov,
navrhnú a preveri ú inné opatrenia na vytváranie pracovných miest,
ú inným medzinárodným partnerstvom a výmenou skúseností zvýši využite nos
pozitívnych príkladov z úspešných intervencií v SR a Európe.
Výstupy a výsledky projektu:
715 osôb zapojených do projektov na podporu zamestnate nosti príslušníkov rómskej
menšiny,
po as projektu vznikli 3 lokálne agentúry na testovanie nového mechanizmu zvyšovania
zamestnanosti a zamestnate nosti marginalizovaných rómskych komunít,
96 rekvalifikovaných nezamestnaných Rómov, ktorí sa zú astnili kurzu,
421 podnikate ských subjektov zapojených do projektov zameraných na riešenie prejavov
rasizmu a xenofóbie na trhu práce,
4 keys to success – 4 k ú e k úspechu – publikácia o overených postupov a prístupov v práci
s nezamestnanými marginalizovanými komunitami.
Dopady projektu:
zníženie nárokov na systém sociálneho zabezpe enia,
vyššia kvalita pomoci pre pracovné uplatnenie príslušníkov rómskej menšiny,
zlepšenie kvality života príslušníkov rómskych komunít vo vybraných lokalitách,
overený pilotný mechanizmus zvýšenia zamestnanosti a zamestnate nosti Rómov.
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Projekt . 8:
Vzdelávanie na vidieku
Projektový manažér: Bc. Mária Tomášová
Projekt bol ukon ený a jeho výstupmi sú:
• publikácia projektu „Vzdelávanie na vidieku“ – podrobne popisuje priebeh projektu,
nadnárodnú spoluprácu, vzdelávací proces a spolo enské prostredie zú astnených stredných
po nohospodárskych škôl a navrhované odporú ania pre rozvoj dotknutých regiónov kraja
a Slovenska,
• akreditácie modulárneho vzdelávania „Agropodnikanie“ pre stredné školy potvrdzujú
splnenie cie a trvalej udržate nosti projektu,
• potvrdenia o zamestnaní 19 ú astníkov projektu a ich vyradení z úradu práce sú dôkazom
naplnenia dôležitého ukazovate a zamestnanosti,
• zoznam ú astníkov – obsahuje údaje o ich po te v jednotlivých strediskách,
• spracovanie WEB s nadnárodnými partnermi DIVAL RURAL,
• spracovanie 36 projektových zámerov,
• spracovanie 36 logických matíc,
• 36 stretnutí , kde sa prezentovali strategické dokumenty: Stratéga rozvoja vidieka KSK,
oboznámenie v mikroregiónoch s ich za lenením do rozvojových pólov – pod a ROP,
• spracovanie a odovzdanie dotazníkov obnovite né zdroje energie, vidiecky cestovný ruch,
integrovaný rozvoj vidieka pre zú astnené obce,
• spracovanie Stratégii o rozvoji vidieka pre regióny Abov, Gemer, Spiš, Zemplín,
• vydanie publikácie Obnovite né zdroje energie,
• vydanie publikácie Vidiecky cestovný ruch,
• príprava Akreditácie pre stredné školy potvrdzujúce splnenie cie a trvalej udržate nosti
projektu - obnovite né zdroje energie a vidiecky cestovný ruch.
Projekt . 9:
Regional Disaster Common Defence (Spolo ná ochrana pred regionálnymi katastrofami) –
Red Code
Projektový manažér: Ing. Jozef Rudik
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bola príprava metodológií a nadnárodných aktivít pre
vytvorenie základu nadnárodného protokolu dohôd za ú elom riadi , monitorova a predvída
kalamity a vytvori o najlepšie skúsenosti a spolo né postupy, na ktorých sa budú podie a
potenciálni aktéri zahrnutí do podporovania rizík a manažmentu katastrof na národnej úrovni.
Prostredníctvom nadnárodných stratégií a spolo ných nástrojov vypracovaných všetkými
zahrnutými aktérmi, projekt zlepší reakcieschopnos v prípade katastrof a taktiež poskytne možnos
spolupracova na konfrontácii s udalos ami, ktoré vyžadujú spolo né zásahy.
•

Dosiahnuté výsledky a hlavné výstupy projektu:
Analýza systému civilnej ochrany u jednotlivých projektových partnerov na národnej
úrovni. Analýza bola vykonaná u každého projektového partnera, ktorý bol zapojený do
projektu. Výsledky analýz boli predstavené a prediskutované na medzinárodnom workshope
v Košiciach, organizátorom ktorého bol Košický samosprávny kraj.
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•

•

Analýza už existujúcich máp rizík a vytvorenie nadnárodnej databázy. Medzinárodný
prieskum aktuálneho stavu máp rizík a databáz bol vykonaný za ú elom zmapovania
najvä ších ohrozovate ov a zjednotenia základných pojmov a názorov o rizikách a
správnych procesoch zásahov. Na základe vykonanej analýzy projektoví partneri
prezentovali mapy rizík, databázy ohrozovate ov na medzinárodnom workshope
v Taliansku.
Nadnárodná stratégia nástrojov civilnej ochrany za ú elom zlepšenia spolupráce a väzby
medzi rôznymi systémami civilnej ochrany. Zámerom bolo vytvori rovnakú metodiku
pre riadenie krízových stavov, ktoré súvisia s rizikami rôzneho druhu, za ú elom vylepši
komunikáciu a spoluprácu medzi rôznymi regiónmi a rôznymi systémami civilnej ochrany.

•
•

Softvér pre integrovaný systém civilnej ochrany a pre spolo né mapy rizík.
Košický samosprávny kraj bol organizátorom dvoch medzinárodných školení:
1. v d och 25.-27.11.2006 – spolo né záležitosti civilnej ochrany pre operátorov civilnej
ochrany,
2. v d och 9.-11.12.2006 – riadenie udských zdrojov v spolo ných záležitostiach civilnej
ochrany.
• Košický samosprávny kraj spracoval príru ku školení projektu RED CODE o civilnej
ochrane a krízového riadenia.
• Medzinárodné cvi enia civilnej ochrany a krízového riadenia, ktoré sa uskuto nili:
v Taliansku (Santarcangelo di Romagna), v Ma arsku (Miškolc) a v Slovinsku (Nova
Gorica). Skúsenosti z cvi ení budú ma prínos pre alšiu spoluprácu aj pri reálnych
katastrofách.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cie om cvi ení bolo:
overenie postupov pri prevencii, zásahu pri mimoriadnej udalosti a odstra ovaní následkov
škôd,
overenie spolupráce pracovných skupín partnerov v spolo nej medzinárodnej jednotke,
vyh adávanie postihnutých a poskytovanie prvej pomoci,
zabezpe enie evakuácie – organizácia a zabezpe enie do asných ubytovacích priestorov pre
evakuované osoby,
tvorba jednotných postupov pri krízových situáciách v rámci Európy,
vytvorenie jednotnej medzinárodnej stratégie krízového manažmentu,
overenie nových technických prostriedkov na monitoring, varovanie a vyrozumenie,
prieskum a odstra ovanie následkov,
overenie integrovaného riadiaceho systému,
spolupráca na zbieraní a vyhodnotení informácií a údajov,
manuál o uskuto nite nosti integrovaného krízového riadenia,
webová stránka projektu RED CODE,
plánovanie a rozvoj integrovaných operatívnych centier, prostredníctvom udských zdrojov,
know-how a výmeny najlepších skúseností, ako aj definovanie a zlepšenie udržate ných
operatívnych procedúr.

KSK v septembri 2007 organizoval dvojd ový seminár v Košiciach, s názvom
„Sebaochrana obyvate stva“, ktorý bol ur ený pre pracovníkov obcí a samospráv, zodpovedných za
bezpe nos obyvate ov a ochrany ich majetku, ako aj pre zástupcov dotknutých štátnych zložiek
z oblasti civilnej ochrany a životného prostredia. O hlavných témach seminára Košický
samosprávny kraj spracoval správu v slovenskom a v anglickom jazyku.
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Projekt . 10:
Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahrani ných investícií do regiónu Košického kraja
Projektový manažér: Ing. Peter Burger
Hlavným cie om projektu bolo zlepši dynamiku ekonomického rozvoja Košického
regiónu prostredníctvom posilnenia profesionálnych udských a inštitucionálnych kapacít v oblasti
investi nej politiky.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Špecifické ciele:
spracovanie analýzy sú asného stavu investi ného prostredia Košického samosprávneho
kraja a analýzy potrieb v oblasti udských zdrojov a inštitúcií ovplyv ujúcich investi né
procesy v regióne a identifikova špecifiká pre Košický samosprávny kraj,
zvýšenie úrovne vedomostí a zru ností vybranej skupiny odborníkov (trénerov,
konzultantov) v oblasti investi ného a regionálneho rozvoja, prepojením ich existujúcich
a nových vedomostí a zru ností prostredníctvom kvalitného tréningového vzdelávania,
spracovanie ak ného plánu pre plnenie východisk a priorít v oblasti investi ného rozvoja
Košického samosprávneho kraja.
Konkrétne výstupy projektu:
analýza sú asného stavu investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja,
analýza udských zdrojov zaoberajúcich sa investi ným rozvojom v Košickom
samosprávnom kraji – Identifikácia medzier v oblasti manažérskych a komunika ných
zru ností udských zdrojov v Košickom samosprávnom kraji,
komplexný vzdelávací program,
metodika (metodológia) a harmonogram vzdelávacieho programu,
koncept marketingových stratégií pre vybrané samosprávy v Košickom kraji -Vyhodnotenie
procesu vzdelávania,
návrh vytvorenia nových foriem organizácie práce v oblasti investi ného rozvoja regiónu
Košického samosprávneho kraja,
východiská a priority v oblasti investi ného rozvoja Košického samosprávneho kraja štúdia obsahujúca doporu enia na dopracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja,
investi né príležitosti v Košickom kraji,
prognóza vývoja investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja,
10. Teritoriálna marketingová stratégia Košického samosprávneho kraja - Territorial
Marketing,
strategy of Košice Self-governing Region.

Projekt . 11:
CLUST-NET

Projektový manažér: Ing. Róbert Grega, PhD.
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo posilni regionálnu a ekonomickú súdržnos v
rámci a medzi participujúcimi 4 susediacimi krajmi KSK/BBSK-BAZ/NG prostredníctvom
inštitucionálnej podpory zakladania a rozvoja regionálnych a cezhrani ných klastrov MSP v oblasti
priemyslu a služieb.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Špecifické ciele:
posilni cezhrani nú a regionálnu spoluprácu a integráciu o najefektívnejším využívaním
existujúcich kapacít MSP na obidvoch stranách hranice susediacich regiónov
prostredníctvom podpory vzniku a rozvoja klastrov a podpory cezhrani ných partnerstiev,
adaptova sie podporných podnikate ských organizácií na podporu a rozvoj klastrov
v 4 susediacich krajoch,
zvýši schopnos absorbova zdroje zo štrukturálnych fondov EU prostredníctvom
skvalitnenia regionálneho programovania v oblasti rozvoja podnikate ských sietí a klastrov
MSP.
Výstupy projektu:
Štúdia uskuto nite nosti klastrovej iniciatívy v sektore strojárenstvo,
Štúdia uskuto nite nosti klastra v drevospracujúcom sektore,
Sektorové analýzy pre podporu klastrových iniciatív,
Tréningový manuál ku klastrovým iniciatívam,
podnikate ské plány obchodných spolo ností.

Projekt . 12:
Prieskum mangmentu a kategorizácia prírodných a chránených území
Projektový manažér: RNDr. Viera Rov áková
Projekt bolo ukon ený a jeho dlhodobým cie om bolo vytvorenie jednotného modelu
využívania krajiny, ktorý z dlhodobého h adiska bude schopné zabezpe i komplexnos
po nohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ako aj trvalo udržate nej ochrany prírody.
V súlade s danos ami krajiny identifikácia rezerv v oblasti rentabilného hospodárenia, prírodného,
krajinného a kultúrneho dedi stva. Ich cielené využitie pre ú ely turistiky znamená schopnos
udržania populácie rurálneho územia a zvýši životnú úrove miestneho obyvate stva.
Jednotný manažment územia vytvorí priestor pre integrované riešenie problémov v oblasti
životného prostredia a hospodárstva.

•
•
•

Krátkodobé ciele:
stanovenie procesov vzniku a zmien jednotlivých biotopov,
vypracovanie návrhu zmien potrebných pre zachovanie biotopov,
odkrytie historických zmien prírodných, spolo enských a hospodársko – geografických
faktorov a ich usporiadanie do harmonizovanej databázy v záujme vytvorenia základov
ochrany prírody.

Výsledkom prieskumno – hodnotiacich prác realizovaných Prešovskou univerzitou je
vedecká monografia, ktorá obsahuje zistené údaje pod a jednotlivých zložiek životného prostredia
(geológia, pedológia, povrchové a podzemné vody, fauna, flóra, chránené územia z h adiska
ochrany prírody) ako aj spolo ensko – ekonomické charakteristiky (demografia, infraštruktúra,
architektúra , etnografia). Na základe zistených údajov sú v diele uvedené konkrétne návrhy na
optimálne využívanie územia s cie om zvýšenia životnej úrovne miestneho obyvate stva
a založenia trvalo udržate ného hospodárenia v krajine s vysokou prírodnou hodnotou. Analytické
údaje sú obsiahnuté aj v databázach na CD nosi och.
Výsledky projektu boli prezentované na konferencii, ktorá sa uskuto nila 29.2.2008
v ma arskom Miškolci.
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Projekt . 13:
Military and Industrial SiTEs Reuse (Znovuvyužitie armádnych a priemyselných zón)MISTER
Projektový manažér: Ing. Melinda Sasáková
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo navrhnú a testova nový súbor integrovaných
aktivít, týkajúcich sa renovácie miest prostredníctvom znovuvyužitia brownfieldov (opustených
priemyselných zón a bývalých armádnych objektov) ako alternatívy extenzívneho urbanistického
rozvoja. Znovuvyžitie brownfieldov, s ktorými už je v Európe dostatok skúseností, bude
navrhované ako inovatívny rámec, zameraný na transparentnejšie a zodpovednejšie zainteresovanie
súkromného sektora do projektov verejného záujmu. Bude to dosiahnuté v prvom rade cez súbor
legislatívno-administratívno-finan ných analýz a štúdií uskuto nite ností.
Zásadným cie om bolo vytvori a rozvinú medzinárodne integrovaný a trvalo udržate ný
model urbanistického rozvoja, využi navrhnutú stratégiu v nových plánoch budovania objektov
s dodržaním kritérií bio-architektúry (možnosti využitia starých materiálov v modernom kontexte,
ekomateriálov, solárnej energie a iných úsporných riešení).
Výstupy projektu:
• medzinárodná štúdia, dokumentujúca a prinášajúca šírenie úspešných skúseností a príkladov
znovuvyužitia hnedých zón,
• 5 štúdií uskuto nite nosti a analýza nákladov a výnosov znovuvyužitia vybraných
priemyselných, armádnych a iných objektov za ú elom kvantifikácie investi ných nákladov
(KSK – areál na Strojárenskej .3 v Košiciach, bývalé SOU Aurela Stodolu),
• 1 medzinárodná legislatívno-administratívno-finan ná štúdia riešenia nových spôsobov
verejno-súkromného partnerstva,
• 1 medzinárodná štúdia o využití kritérií bio-architektúry (ekomateriály, solárna energia,
úsporné riešenia a podobne) pre predstavené plány
• workshopy s ú as ou relevantných aktérov,
• 1 súbor informa ných materiálov o znovuvyžívaní brown-fieldov ako udržate ného spôsobu
urbanistického rozvoja,
• 1 viacjazy ná webová stránka.
Projekt . 14:
Koordinácia politík na podporu vedy, výskumu a inovácií a ich súlad s ostatnými politikami
v nových lenských krajinách Európskej Únie (Coordination of R&D&I policies and their
coherence with other policies in Newly Acceded Countries - COGNAC)
Projektový manažér: Ing. Peter apák
Projekt 6. Rámcového programu „COGNAC“ priamo nadväzuje na ciele Lisabonskej
stratégie, ktorá ozna uje rast výdavkov na vedu a výskum do odporú anej výšky 3% HDP
v lenských krajinách za prioritu pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie.
Prioritou projektu je zosúladenie a následné zeefektívnenie širokej palety výskumných
a rozvojových aktivít, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach v lenských štátoch EÚ, využitie ich
prepojenia a zamedzenie duplicitám.
Hlavný cie projektu predstavuje rozvoj vedecko – výskumných a inova ných politík. Realizácia
projektu je rozdelená do viacerých pracovných balíkov, ktoré obsahujú nasledujúce aktivity:
• mapovanie vedecko – výskumných a inova ných politík v partnerských regiónoch
realizovaných na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni,
• benchmarking vedecko – výskumných a inova ných politík,
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•
•

identifikácia synergických efektov a slabých miest pri testovaní koordinácie realizovaných
vedecko – výskumných a inova ných politík,
vzájomné u enie sa partnerských regiónov na základe šírenia príkladov dobrej praxe.

Aktivity prispejú k rozvoju verejného aj súkromného výskumu, a to najmä tým, že
poskytnú tvorcom rozhodnutí lepšie informácie pri vytváraní vhodných rámcových podmienok.
Projekt koordinuje ma arská regionálna rozvojová agentúra INNOVA z Debrecínu spolu
so 16 partnermi zo 7 európskych krajín (v prílohe) na om participuje Technická univerzita Košice
a Košický samosprávny kraj. Každý zú astnený región v projekte zastupuje výskumná inštitúcia
a regionálna samospráva, ím je zabezpe ené medzisektorové partnerstvo pri posil ovaní politík na
podporu vedy, výskumu a inovácií.
asový harmonogram projektu je rozplánovaný na 24 mesiacov, pri om ukon i by sa mal
v septembri 2009.
Projekt . 15:
Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín KSK
Projektový manažér: JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Všeobecným cie om tohto ukon eného projektu bolo vypracovanie strategického
dokumentu rozvoja marginalizovaných skupín v Košickom samosprávnom kraji na nasledujúce
obdobie, na základe ktorého by sa eliminovali sociálne vylú ení ob ania, ktorí by sa opä za lenili
do spolo nosti.
Aktivity projektu:
• zmapovanie problematiky marginalizovaných skupín – vypracovanie metodiky a základných
princípov dokumentu,
• definícia a výber cie ových skupín,
• audit marginalizovaných skupín – psycho-socio-ekonomický prieskum,
• audit organizácií pôsobiacich s problematikou na úzení regiónu,
• audit strategických dokumentov,
• zber analytických podkladov, zdrojov informácií a rozsahu dostupných podkladov
o marginalizovaných skupinách,
• ak ný plán rozvoja – návrh rozvojových projektov na regionálnej/subregionálnej úrovni
• zmapovanie príkladov dobrej praxe,
• vypracovanie dokumentu Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín KSK.
Projekt . 16:
Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy v Košickom
kraji
Projektový manažér: Ing. Róbert Engel
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo zameranie sa na realizáciu podporite ných aktivít
smerujúcich k zapojeniu všetkých relevantných aktérov regionálneho rozvoja (mestá, obce, samotní
dopravcovia) v oblasti verejnej osobnej dopravy do procesu plánovania, vyhodnotenia, a vo fáze
realizácie výstupov do zapojenia pri zriadení regionálnej koordinujúcej inštitúcie integrovanej
osobnej dopravy v Košickom kraji (Organizátor integrovaného dopravného systému – „Organizátor
IDS“) a to prostredníctvom:
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•
•
•

•
•
•

vypracovania štúdie uskuto nite nosti obsahujúcej východiská, ekonomickú a finan nú
analýzu, analýzu rizík, zakladacie dokumenty,
návrh riadenia koordinujúcej inštitúcie a zapojenia inštitúcií verejného sektora vstupujúcich
do partnerstva,
vypracovania strategickej asti - ak ného plánu na postupnú implementáciu projektu
integrovanej osobnej dopravy v nasledujúcom programovacom období 2007-2013.
Výstupy projektu:
vytvorenie partnerstva inštitúcií a ich inštitucionalizácia so zameraním na rozvoj do
integrovanej osobnej dopravy v košickom kraji –Organizátor IDS,
prípravu strategického ak ného plánu, na postupnú implementáciu projektu integrovanej
osobnej dopravy v nasledujúcom programovacom období 2007-2013,
uzavretie „Dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice
na realizácii integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy“, ktorej cie om je
zabezpe enie prípravy a realizácie programových úloh vo verejnej osobnej doprave na
území Košického samosprávneho kraja a území mesta Košice, na základe akceptácie
doterajších výsledkov riešenia projektu IDS (Integrovaný dopravný systém) v súlade
s plánovaným zámerom vytvorenia nezávislého Organizátora IDS.

Projekt . 17:
Skvalitnenie povod ového manažmentu a protipovod ového plánovania v povodí Hornádu na
území SR
Projektový manažér: Ing. Jaroslav Tešliar
Projekt má slúži na zmapovanie a elimináciu rizík na rieke Hornád s jeho širším využitím,
uvedeným v cie och projektu. Jeho realizácia je prvou a nevyhnutnou z etáp realizácie
protipovod ových opatrení na rieke Hornád, poskytujúcej systematické riešenie.
Dlhodobým cie om projektu je skvalitnenie územného protipovod ového plánovania na
obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu.
Navrhovaný projekt rieši prípravu podkladov pre územné plánovanie a ochranu pred
povod ami na záujmovom území povodia rieky Hornád a jeho prítokov v nasledujúcom rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hornád (štátna hranice – vodná nádrž (VN) Ružín),
Hornád v Košiciach (železni ný most Krásna nad Hornádom - ahanovce) - detailná štúdia
aglomerácie Košice,
Svinka (ústie - Široké) a Malá Svinka (ústie - Ren išov),
Torysa nad Lipanmi (prítok Rohov ík - Tichý Potok),
Torysa v úseku Prešov - Lipany (ústie Sek ov - Lipany),
Sek ov (ústie - prítok nad Bartošovcami),
utinka ( ústie - Majdan).
Projekt bude riešený formou generálneho dodávate a celého diela, ktoré sa skladá z:
etapy prípravy geodetických údajov,
etapy spracovania matematických modelov,
etapy prípravy podkladov pre ú ely:
územného plánovania,
strategického plánu ochrany povodia pred povod ami,
ak ného plánu na ochranu životného prostredia v oblasti vodného
hospodárstva, krízového manažmentu a evakua ných plánov.
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Projekt . 18:
Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Projektový manažér: Ing. Darina ižmárová
Cie om projektu je rekonštrukcia Katovho bytu a zve adenie areálu Katovej Bašty, o
prispeje k zlepšeniu ochrany kultúrneho dedi stva s dopadom na posilnenie miestneho rozvoja
regiónu.
•
•

Výstupom projektu je:
zrekonštruovaná plocha Katovho bytu 75 m2 (pozostáva z plochy bytu - podlahy, stien,
stropu, okien a rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia dvora, vrátane výstavby bezbariérového
prístupu - vý ahu a dvojramenného vyhliadkového schodiska na nádvorí),
zrekonštruovaná plocha areálu Katovej Bašty 677m2 (pozostáva z plochy nádvoria, terénne
a sadové úpravy, riešenie parkového osvetlenia, osadenia lavi iek a vybudovania dvoch
pódií pre kultúrne podujatia.

Projekt . 19:
Technická asistencia pre Program cezhrani nej spolupráce Ma arská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013
Projektový manažér: Ing. Eva Bruže áková
Cie om projektu je administratívna, technická a materiálová podpora Regionálneho
informa ného bodu v rámci Programu cezhrani nej spolupráce Ma arská republika – slovenská
republika 2007 – 2013 na úrovni Košického samosprávneho kraja a Banskobystrického
samosprávneho kraja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivity projektu sú nasledovné:
zabezpe enie informovanosti verejnosti o programe,
organizovanie a ú as na stretnutiach Spolo ného Monitorovacieho výboru a pracovných
skupín (tzv. Task Force) pre prípravu Opera ného programu pre : „Program cezhrani nej
spolupráce HU-SK 2007-2013”,
poskytovanie podkladov pre Spolo ný technický sekretariát ,
monitorovanie projektov (zber monitorovacích správ a ich kontrola, monitorovacie návštevy
na mieste realizácie projektov, zadávanie údajov z monitorovacích správ do ITMS),
vedenie štatistickej agendy všetkých doru ených, schválených, zamietnutých projektov
resp. projektov zaradených do zásobníka,
poskytovanie komplexných informa ných a poradenských služieb prijímate om pomoci
formou individuálnych konzultácií a prípravou školení a seminárov,
získavanie, spracovávanie a poskytovanie informácií o „Programe cezhrani nej spolupráce
Ma arsko -Slovensko 2007-2013“ ,
aktualizácia web stránky obsahujúcej informácie o „Programe susedstva HU-SK-UA 20042006“, o „Programe cezhrani nej spolupráce Ma arsko -Slovensko 2007-2013“ ,
ú as koordinátora na seminároch a školeniach týkajúcich sa programov cezhrani nej
spolupráce, s cie om poskytnú potenciálnym záujemcom vždy aktuálne informácie
a odbornú pomoc,
poskytovanie pomoci pri nadväzovaní spolupráce obdobných organizácií.
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Projekt . 20:
Zvýšenie úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja
Projektový manažér: MUDr. Jozef Sabo
Projekt bol ukon ený a jeho cie om je podpora špecializa ného štúdia zdravotníckych
pracovníkov za ú elom doplnenia a stabilizácie ich stavov na území Košického samosprávneho
kraja a vypracovanie analýzy stavu udských zdrojov zdravotníckych pracovníkov na území
Košického samosprávneho kraja.
•
•
•
•
•

Výstupmi projektu sú:
absolvovanie špecializa ného štúdia šiestich lekárov v odbore stomatológia,
absolvovanie špecializa ného štúdia štrnástich lekárov v odbore anestéziológia a intenzívna
medicína,
absolvovanie špecializa ného štúdia jedného lekára v odbore klinická onkológia,
absolvovanie špecializa ného štúdia dvoch lekárov v odbore klinická imunológia
a alergológia,
vypracovanie dokumentu s názvom Analýza vzdelávacích potrieb v Košickom
samosprávnom kraji.

Projekt . 21:
Administratívny portál inteligentného regiónu - APIR
Projektový manažér: Ing František Kohányi
Projekt bol ukon ený a jeho cie om bolo vybudovanie portálu pre ob ana, ktorý poskytne
rôznym cie ovým skupinám (ob an, podnikate , zamestnanec verejnej správy) aktuálne,
štruktúrované informácie o službách a kompetenciách KSK. Sú as ou riešenia je jednoduchá
a intuitívna navigácia, ktorá umožní rýchle vyh adávanie informácií všetkým ob anom.
Vytvorenie APIR je v súlade s hlavnými zámermi v oblasti informatizácie spolo nosti,
ktorými je vytvorenie „inteligentného regiónu“ s maximálnym využitím potenciálu IT
a vybudovanie znalostnej ekonomiky.
Realizáciou APIR sa nap ajú hlavné ciele v oblasti informatizácie kraja ako sú zaistenie
bezpe nej komunikácie medzi všetkými subjektmi KSK, unifikovanie základných procesov
v organizáciách v zria ovate skej pôsobnosti kraja, možnos integrova existujúce aplikácie a tak
zlepši komunikáciu s alšími subjektmi. V neposlednom rade má APIR zabezpe i konzistentné
dátové zdroje aj pre iné aplikácie kraja.

Projekt . 22:
Obnovite né zdroje energie na školách
Projektový manažér: Ing. Richard Hanigovský
Cie om ukon eného projektu bolo prispie k zlepšeniu stavu životného prostredia
a racionálneho využívania obnovite ných zdrojov energie. iastkovým cie om bolo zníži náklady
na vykurovanie vybraných stredných škôl a školských zariadení a zvýši úrove zhodnotenia
domácich zdrojov energie.
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Výstupy projektu sú nasledovné:
• vykonaná obhliadka vybraných tepelných zariadení jednotlivých škôl, zhodnotenie
jednotlivých parametrov kotolní, prístupových ciest, umiestnení v lokalite a prehodnotená
potreba a možnosti realizácie projektu,
• opis existujúcich kotolní, ich sú asného stavu na vybraných školách a školskom zariadení,
• opis nových technológií – tepelných erpadiel a kotolní na biomasu, ktoré budú slúži na
vykurovanie objektov a na ohrev teplej úžitkovej vody na vybraných stredných školách
a školskom zariadení,
• v rámci energetického zhodnotenia navrhovaných riešení bude výstupom zhodnotenie
prínosu aplikácie zariadení v oblasti zne istenia ovzdušia, zhodnotenie potenciálnych úspor
– zníženie nákladov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu o 30-40% a zvýšenie kvality
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody aplikáciou modernej regulácie,
• v rámci ekonomizácie budú stanovené inštala né výkony, potenciálne úspory,
predpokladané investi né náklady a návratnos investície,
• spracovaná štúdia uskuto nite nosti týkajúca sa inštalácie tepelných erpadiel a kotlov na
biomasu na vybraných školách a školskom zariadení, spracovaný rozpo et a projektová
dokumentácia týkajúca sa potrebných stavebných prác a následnej inštalácie navrhnutých
technológií,
• získanie potrebných povolení na realizáciu navrhovaného projektu.

5. Preh ad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2008
Na ú te 461 – Dlhodobé bankové úvery
Košickému samosprávnemu kraju:

sú zaú tované úvery, ktoré boli poskytnuté

1. Dlhodobý úver vo výške 814 196 936,79 Sk. Tento úver bol poskytnutý KSK v roku 2007
a 2008 Európskou Investi nou bankou na základe úverovej zmluvy FI . 23.753 uzavretej
v decembri 2006. Celková výška úveru v zmysle úverovej zmluvy predstavuje sumu
1 400 000 tis. Sk alebo protihodnotu v EUR.
V roku 2007 bolo realizované erpanie v 2 tranžách:
1. tranža vo výške 100 000 000,00 Sk
2. tranža vo výške 7 609 271,12 EUR ( k 31.12.2008 výška 229 236 901,76 Sk)
V roku 2008 bolo realizované erpanie v alších 2 tranžách:
3. tranža vo výške 3 630 123,42 EUR ( k 31.12.2008 výška 109 361 098,15 Sk)
4. tranža vo výške 12 467 600,64 EUR ( k 31.12.2008 výška 375 598 936,88 Sk)
K 31. 12. 2008 bol zú tovaný nerealizovaný kurzový zisk vo výške 31 604 tis. Sk. Istina
úveru sa za ne spláca v marci 2010. V roku 2008 boli uhradené úroky vo výške 12 736 tis. Sk.
Splatnos úveru je marec 2036.
V roku 2008 bolo z jednotlivých tranží vy erpaných 617 432 tis. Sk na realizáciu
stavebných prác a nákup strojov a technológií v rámci schváleného Ak ného plánu 2008 pre Správu
ciest KSK. Do roku 2009 sa presúva 93 339 tis. Sk.
V odvetví kultúrnych služieb sa vy erpalo spolu 5 316 tis. Sk na investi nú akciu
Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej ú elovej budovy - rekonštrukcia
strechy. Do roku 2009 sa presúva 3 698 tis. Sk z na erpanej tranže.
V odvetví vzdelávanie bolo preinvestovaných celkom 38 899 tis. Sk na:
• ukon enú investi nú akciu prístavba telocvi ne na Gymnázium P. Horova v Michalovciach
suma 11 095 tis. Sk,
• SOU po nohospodárske, Pribeník - rekonštrukcia budovy suma 16 960 tis. Sk, pri om
stavba bude ukon ená v roku 2009 a dofinancovaná bude z iných zdrojov.
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•

neukon enú investi nú akciu SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvi ne
iastka 10 844 tis. Sk.

Do roku 2009 sa zo zdrojov z úveru z Európskej investi nej banky presúva 56 tis. Sk na
investi nú akciu SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvi ne.
Európska investi ná banka nepožadovala zabezpe enie úveru na základe bonitného ratingu
KSK.
2. Dlhodobý úver vo výške 55 700 000,00 Sk. Tento úver bol Úradu KSK poskytnutý v r. 2007
na základe Zmluvy o termínovanom úvere . 03/061/07 medzi KSK a Dexia bankou
Slovensko a.s. na nákup CT prístrojov pre NsP a.s. a NsP n.o. Splácanie úveru bolo
realizované v štvr ro ných splátkach od 20.02.2008. V roku 2008 boli uhradené štyri
splátky vo výške 17 842 498,97 Zostatok úveru k 31.12.2008 je vo výške 37 857 501,03 Sk.
Amortizácia úveru je 22.11.2010. Dexia banka Slovensko a.s. nepožadovala zabezpe enie
úveru na základe bonitného ratingu KSK.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2008
Košický samosprávny kraj má k 31.12.2008 evidovaný dlhodobý majetok na Úrade KSK v
hodnote 8 153 105 tis. Sk, z toho dlhodobý nehmotný majetok je evidovaný v hodnote 18 036 tis.
Sk a dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3 468 315 tis. Sk. Hodnota majetku je v obstarávacej
cene v lenení pod a jednotlivých súvahových ú tov. Zmenou postupov ú tovania od 1.1.2008
došlo k zvýšeniu majetku vykazovaného v súvahe o zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov KSK, ktorý majú v správe príspevkové
a rozpo tové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK. Zostatková hodnota tohto majetku je
k 31.12.2008 vo výške 3 969 339 tis. Sk.
Okrem investi ného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom ú te drobný hmotný
a nehmotný majetok v celkovej hodnote 56 067 tis. Sk.
Úrad KSK vedie v evidencii aj dlhodobý finan ný majetok v hodnote 26 759 tis. Sk. Ide
o majetkový vklad do záujmového združenia právnických osôb TECHNICOM Košice vo výške
100 tis. Sk, majetkový vklad v spolo nosti Správa majetku KSK, spol. s .r.o. vo výške 200 tis. Sk,
majetkový vklad v spolo nosti Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. vo výške 200 tis. Sk,
vklady do troch nemocníc KSK, ktoré boli transformované na akciové spolo nosti vo výške 3 300
tis. Sk, vklad do akciovej spolo nosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 1 969 tis. Sk, vklad
do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 900 tis. Sk, akcie
v akciovej spolo nosti AGROCENTRA a.s. vo výške 90 tis. Sk a dlhodobú návratnú finan nú
výpomoc poskytnutú Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rož ava , a.s. vo výške 20 000 tis. Sk.
Na ú te 752 1000 Prenajatý HDM a DHM je 15 po íta ov na štátnu pokladnicu v hodnote
617 tis. Sk, 1 ks servera v hodnote 1 458 tis. Sk zapoži aný taktiež pre ú ely fungovania štátnej
pokladnice, 6 ks obrazov v hodnote 910 tis Sk a 1 ks PC v hodnote 37 tis. Sk zapoži aný z MF
a RR SR, obrazy v hodnote 1 683 tis. Sk prepoži ané bezodplatne od Vsl. Galérie v Košiciach,
obrazy v hodnote 67 tis. Sk prepoži ané bezodplatne od Zemplínskeho múzea v Michalovciach ,
nábytok v hodnote 499 tis. Sk prepoži aný bezodplatne od Východoslovenského múzea Košice,
obrazy v hodnote 861 tis. Sk zapoži ané od Východoslovenskej Galérie Košice, nábytok (stolík,
kreslá, pohovka) v hodnote 155 tis. Sk za poži ané od Východoslovenského Múzea v Košiciach,
HW a SW pre VUCNET v hodnote 8 777 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s., 8 ks po íta ov pre
Nemocnicu s poliklinikou , a. s v hodnote 1 435 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s., 70 ks monitorov
v hodnote 540 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s., 70 ks notebook v hodnote 2 608 tis. Sk od Slovak
Telekomu, a.s., Externá FDD mechanika v hodnote 6 tis. Sk od Slovak Telelkomu, a.s., HPLJ 1018
v hodnote 289 tis. Sk od Slovak Telekomu, a.s., íta ky kariet v hodnote 226 tis. Sk od Slovak
Telekomu, a.s., tašky na notebooky v hodnote 109 tis. Sk od Slovak Telekomu , a.s., hodiny stolové
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v hodnote 75 tis. Sk od Východoslovenského múzea Košice, nábytok (knižnica, písací stôl, stoli ky
alúnené, pohovka, skri a šatová, stôl jedálensky, hodiny nástenné) v hodnote 232 tis. Sk od
Východoslovenského múzea Košice.
V roku 2008 sme zaznamenali na ú te 752 Prenajatý HDM a DHM nárast o:
- nábytok v hodnote 43 528,- Sk – od Obvodného úradu Trebišov pre Odbor regionálneho rozvoja,
- nábytok – stolík v hodnote 25 000,- Sk od Východoslovenského múzea Košice,
- obrazy v hodnote 420 000,- Sk od Východoslovenskej galérie Košice.
K 31.12.2008 boli vyradené:
- vrátené obrazy Východoslovenskej galérie Košice z Danišoviec vo výške 49 000,- Sk,
- vrátená RAM v hodnote 1 993,49 Sk,
- vrátený nábytok Východoslovenskému múzeu Košice vo výške 230 000,- Sk.
Zostatok ú tu 752 1000 Prenajatý HDM a DHM je k 31.12.2008 v sume 20 590 407,29 Sk.
Od 1.1.2003 o odpisoch ú tujú aj rozpo tové organizácie a zreál ujú tak hodnotu svojho
majetku. Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31.12.2008 na Úrade KSK je
1 456 269 tis. Sk.
Rozpo tové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2008 v ú tovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 7 033 327 tis. Sk, ktorý je
lenený pod a jednotlivých súvahových ú tov osobitne za školské rozpo tové organizácie, kultúru,
správu ciest a sociálne zariadenia. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpo tové
organizácie je 3 422 888 tis. Sk.
Príspevkové organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2008 v ú tovnej
evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 1 803 152 tis. Sk, ktorý je
lenený pod a jednotlivých súvahových ú tov osobitne za školské príspevkové organizácie,
kultúrne zariadenia a zdravotnícke príspevkové organizácie. Príspevkové organizácie ú tujú
o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpo ítaní oprávok, iže
zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 880 267 tis. Sk.
Spolu je evidovaný majetok Košického samosprávneho kraja pod a ú tovnej závierky KSK
k 31.12.2008 vykázaný v obstarávacej cene 12 349 589 tis. Sk. Preh ad majetku za Úrad KSK a za
organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ro nej ú tovnej závierky
k 31.12.2008 je uvedený v prílohe . 21.

7. Záväzky KSK k 31. 12. 2008
a) Záväzky za Úrad KSK k 31.12.2008 v sume 2 052 953 tis. Sk obsahujú:
Krátkodobé záväzky, a to:
• vo i dodávate om v hodnote 15 204 tis Sk obsahujú neuhradené neinvesti né a investi né
faktúry, ktoré boli doru ené na Úrad KSK v decembri 2008 a januári 2009 za zdanite né
plnenia roku 2008 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2009,
• prijaté preddavky vo výške 10 651 tis. Sk za predaj majetku,
• ostatné krátkodobé záväzky vo výške 135 045 tis. Sk predstavujú hlavne postúpené
poh adávky dodávate ov z opráv ciest splatné v roku 2009,
• vo i dodávate om za nevyfakturované dodávky vo výške 7 tis. Sk

52

•
•
•

vo i ú astníkom výberového konania na predaj majetku – ú astnícke zálohy vo výške
1 500 tis. Sk s iné záväzky vo výške 196 tis. Sk,
vo i zamestnancom predstavujú mzdy za december 2008, ktoré boli uhradené v januári 2008
vo výške 5 730 tis. Sk,
vo i sociálnej pois ovni a zdravotným pois ovniam vo výške 3 116 tis. Sk a da ovému
úradu vo výške 1 038 tis. Sk.

Dlhodobé záväzky predstavujú krytie sociálneho fondu vo výške 242 tis. Sk a dlhodobé
záväzky z postúpených poh adávok dodávate ov za opravy ciest v Košickom kraji v roku 2005,
2006 a 2007 vo výške 671 717 tis. Sk.
Bankové úvery v sume 852 054 tis. Sk predstavujú erpanie 1. až 4. tranže úveru z EIB vo
výške 814 197 tis. Sk a bankový úver na nákup CT prístrojov od Dexie banky Slovensko a. s. vo
výške 37 858 tis. Sk.
b) Krátkodobé záväzky za organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31.12.2008
v sume 376 314 tis. Sk obsahujú:
Záväzky vo i dodávate om, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2008 za jednotlivé
rozpo tové a príspevkové organizácie.
Záväzky vo i zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december
2008 vyplatené v januári 2009.
Záväzky zo sociálneho zabezpe enia obsahujú za jednotlivé príspevkové organizácie
odvody za zamestnancov jednotlivým pois ovniam.
Da ové záväzky obsahujú da zo závislej innosti za zamestnancov jednotlivých
organizácií neuhradené da ovému úradu.
Záväzky z titulu finan ného vz ahu k rozpo tu ŠR a k rozpo tu zria ovate a obsahujú
hlavne úroky a nedo erpané dotácie, ktoré boli v roku 2008 odvedené cez zria ovate a do štátneho
rozpo tu.
Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2008 za jednotlivé rozpo tové
a príspevkové organizácie.
Prechodné ú ty pasívne obsahujú výdavky budúcich období, výnosy budúcich období
a odhadné ú ty pasívne.
Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zria ovate skej pôsobnosti KSK,
ktorá vychádza z údajov ro nej závierky k 31.12.2008, je uvedená v prílohe . 22.

8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpo tových organizácií
v zria ovate skej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2008 a údaje o nákladoch
a výnosoch z podnikate skej innosti
Vzdelávanie
Náklady a výnosy
Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú innos v roku 2008 boli
vo výške 749 691 tis. Sk, výnosy vo výške 751 267 tis. Sk
Z výnosov v hlavnej innosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške
56 316 tis. Sk, výnosy zo zú tovania rezerv a opravných položiek vo výške 19 624 tis. Sk, výnosy
z bežných transferov z rozpo tu KSK boli vo výške 58 970 tis. Sk, z kapitálových transferov
z rozpo tu KSK vo výške 88 097 tis. Sk, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov
verejnej správy vo výške 505 593 tis Sk, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej
správy vo výške 947 tis. Sk.
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Najvä šiu nákladovú položku tvorili náklad na spotrebu materiálu vo výške 55 849 tis. Sk,
energie vo výške 50 587 tis. Sk, služby vo výške 55 772 tis. Sk a osobné náklady vo výške
471 814 tis. Sk.
Odpisy
Odpisy z hlavnej innosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 89 736 tis. Sk.
K 1.1.2008 došlo k zmene metodiky ú tovania a vykazovania vo verejnom sektore. Na rozdiel od
minulosti odpisy už neovplyv ujú výsledok hospodárenia. Vo vecnej a asovej súvislosti
s nákladmi – s odpismi, s opravnými položkami, zostatkovou cenou vyradeného DNhM a DHM sa zú tujú kapitálové transfery do výnosov a to pri majetku obstaranom zo zdrojov zria ovate a
a cudzích zdrojov (zo ŠR, EU, darov a pod.). Výsledok hospodárenia v príspevkových
organizáciách ovplyv ujú odpisy z majetku, ktorý si príspevková organizácia obstarala z vlastných
zdrojov.
Fondy

Stav zákonného rezervného fondu k 31.12.2008 je vo výške 2 586 tis. Sk.

Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z hlavnej innosti bol vo výške 1 576 tis. Sk a z podnikate skej
innosti 844 tis. Sk.
Podnikate ská innos
Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikate skú innos na základe súhlasu
zria ovate a, prevažne v týchto innostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb
v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská innos , autoškoly, údržba a oprava motorových
vozidiel, zámo nícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
V podnikate skej innosti organizácie využívali nevyužité priestory a vo né kapacity.
Náklady celkom boli vo výške 28 350 tis. Sk, z toho osobné náklady vo výške 11 536 tis Sk,
výnosy vo výške 29 194 tis. Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 844 tis. Sk.
Kultúrne služby
Náklady a výnosy
Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej innosti boli vo výške 155 310 tis. Sk
a výnosy vo výške 152 350 tis. Sk.
V hlavnej innosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 13 643 tis. Sk,
zo zú tovania rezerv a opravných položiek vo výške 3 677 tis. Sk, výnosy z bežných transferov
z rozpo tu KSK boli vo výške 115 415 tis. Sk, z kapitálových transferov z rozpo tu KSK vo výške
8 609 tis. Sk, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 4
072 tis Sk, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 1 200 tis.
Sk.
Najvä šiu nákladovú položku tvorili náklad na spotrebu materiálu vo výške 11 433 tis. Sk,
energie vo výške 13 234 tis. Sk, služby vo výške 18 309 tis. Sk a osobné náklady vo výške
93 908 tis. Sk, odpisy sú vo výške 12 156 tis. Sk.
Fondy

Stav zákonného rezervného fondu k 31.12.2008 je vo výške 1 247 tis. Sk.

Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej innosti predstavuje stratu vo výške
2 960 tis. Sk a z podnikate skej innosti zisk vo výške 43 tis. Sk.
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Podnikate ská innos
Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikate skú innos na základe súhlasu
zria ovate a. Náklady celkom boli vo výške 120 tis. Sk, z toho osobné náklady vo výške 26 tis Sk,
výnosy vo výške 163 tis. Sk. Výsledkom hospodárenia bol zisk 43 tis. Sk.
Zdravotníctvo
Náklady a výnosy
Celkové náklady vykázala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – príspevková
organizácia vo výške 23 822 tis. Sk a výnosy vo výške 35 564 tis. Sk.
V hlavnej innosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo boli vo výške
18 204 tis. Sk, výnosy zo zú tovania rezerv a opravných položiek vo výške 220 tis. Sk, výnosy
z bežných transferov z rozpo tu KSK boli vo výške 17 000 tis. Sk, výnosy z bežných transferov zo
ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 10 tis Sk, z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy vo výške11 tis. Sk.
Najvä šiu nákladovú položku tvorili náklad na spotrebu materiálu vo výške 1 263 tis. Sk,
energie vo výške 289 tis. Sk, služby vo výške 3 457 tis. Sk a osobné náklady vo výške 11 167 tis.
Sk, ostatné náklady na prevádzkovú innos vo výške 4 683 tis. Sk a odpisy sú vo výške 437 tis. Sk.
Hospodársky výsledok
Pod a predložených ú tovných výkazov so stavom k 31.12.2008 vykázala Nemocnica
s poliklinikou Spišská Nová Ves zisk z hlavnej innosti vo výške 11 742 tis. Sk .

Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikate skej innosti v rozpo tových organizáciách
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná da z príjmov
Dodato ne platená da z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení

Rok 2008
52 411 tis. Sk
48 693 tis. Sk
3 718 tis. Sk
888 tis. Sk
10 tis. Sk
2 820 tis. Sk

Rok 2007
45 029 tis. Sk
40 715 tis. Sk
4 314 tis. Sk
555 tis. Sk
3 759 tis. Sk

E. ZÁVER
Košický samosprávny kraj v roku 2008 plnil všetky svoje funkcie vyplývajúce
z kompetencií vyšších územných celkov. Samostatne hospodáril s vlastným majetkom, vlastnými
príjmami, príjmami z fondov EÚ a dotáciami zo štátneho rozpo tu.
Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a ú elové v zmysle zákona
NR SR . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.

V Košiciach d a 19. marca 2009
Spracovali:

odbor financií
odbor školstva
investi ný odbor
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