Poznámky k 31.12.2012 – textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
Ods.3
Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej
jednotky.

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou
Iné právnické osoby založené účtovnou
jednotkou spolu z toho:
- obchodné spoločnosti
- iné neziskové organizácie

Počet
za bežné
účtovné
obdobie

Počet
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmeny v počte
za bežné
účtovné
obdobie

78

80

-2

34

34

8

8

0

4
4

4
4

0
0

0

Informácie napr. o zriadení, zrušení alebo zmene formy právnickej osoby v priebehu
účtovného obdobia a dôvody týchto zmien.
Názov
rozpočtovej organizácie/
príspevkovej organizácie/
inej právnickej osoby
Stredná priemyselná škola

Sídlo
rozpočtovej organizácie/
príspevkovej organizácie/
inej právnickej osoby
Markušovská cesta 2,
Spišská Nová Ves

Zmena:
zriadenie, zrušenie,
zmena formy
právnickej osoby
Zrušenie

Dôvod zmeny

Uznesenie zastupiteľstva
KSK č. 371/2012 z 20.
februára 2012

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Ods. 3 a 4
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek.
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

1

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
iné

c) Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak
cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
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i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty
sa vyjadruje opravnou položkou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m)Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania.
q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
Ods. 5
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak,
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
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Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
40-80

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,66
8,33
2,5 – 1,25

Drobný nehmotný majetok od ..34,- € do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet
518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 34,- € do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
Ods. 6
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov,
napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny
odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia
ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob,
napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena
použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za
zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:
90 dní
180 dní
270 dní
360 dní

najviac do výšky 25% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
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Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie
neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v
nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo
ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Ods. 7
Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou
vyradeného dlhodobého majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného
dlhodobého majetku).

Ods. 8
Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej
meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na
výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej
mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
Ods. 1
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia

Výška poistenia

Majetok KSK je poistený poistnou zmluvou č. 2-862-004956, s nasledovným rozsahom
krytia: poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo vodou
z vodovodných zariadení, poistenie pre prípad škôd spôsobených odcudzením, vrátane
vandalizmu, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad škôd spôsobených
odcudzením počas prepravy (elektronické zariadenia v zmysle zostavy č.3).
Poistné sumy platné k 31.12.2012:
- nehnuteľný majetok vo výške 804.971.353,28 € + oplotenie (Dod.č.18) 28.744,14 €
- hnuteľné veci vo výške 18.728.243,37 €,
- elektronika- výber vo výške 44.437,68 €,
- zodpovednosť poisteného za škodu vo výške 165 969,59 €.
Maximálny ročný limit plnenia poisťovne za všetky škody spôsobené povodňou alebo
záplavou spolu za poistné obdobie je 8 298,48 tis. € . Celková výška ročného poistného bola
242.874,07 € , t.j. 218.586,66 € (po uplatnení zľavy 10% na rok 2012).
V roku 2008 bola uzavretá na Úrade KSK nová poistná zmluva č. 2-863-005415 predmetom
poistenia ktorej sú : peniaze v hotovosti v trezore (poistná suma 331,94 €) , ceniny v trezore
(poistná suma 9 958,18 €), cenné papiere na meno v trezore (poistná suma 59 417,11 €)
a preprava peňazí (poistná suma 3 319,39 €). Celková výška ročného poistného je 374,43 €.
V roku 2011 bola uzavretá na Úrade KSK ďalšia poistná zmluva č. 8-863-001894 , poistenie
vnútroštátnej prepravy vecí, s účinnosťou od 10.09.2011, na dobu neurčitú, s územnou
platnosťou Slovenská republika a krajiny Európskej únie. Predmetom poistenia je Výber
umeleckých diel ( v zmysle prihlášky ) s poistnou sumou 100.000,- €. Celková výška ročného
poistného je 1.150,- €. Poistné za prvé poistné obdobie, t.j. od 10.09.2011 – do 31.12.2011
bolo vo výške 356,03 €.

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
- záložné právo nie je zriadené ani na dlhodobý nehmotný ani na dlhodobý hmotný
majetok
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma v €
4 509 915,99
31 215 115,04
380 317,90
189 234,44

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,
napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo
účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané
vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri
ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,
ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný
formou finančného prenájmu,
Majetok, ku ktorému
nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o
výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Suma v €
2 806 637,13
-

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Inv.
číslo
2006442

Konkrétny druh DM
Budova vo Vyšnom Medzeve

2006830,31,32

LDCH Strážske

Suma OP v €
3 218,40
500 662,87

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP
Zníženie OP z dôvodu zníženia
ZC
Tvorba OP z dôvodu ocenenia predaj

ods. 2
Dlhodobý finančný majetok
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému
finančnému majetku –bez náplne
c)
Konkrétny druh DFM

Suma OP v €
-

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
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B Neobežný majetok
Ods. 2 Pohľadávky
a) Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
a

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok

1

2

Dlhodobé pohľadávky -ostatné pohľadávky

52

122 645,23

Iné dlhodobé pohľadávky

59

7 737 114,35

Krátkodobé pohľadávky - poskytnuté prev. Preddavky

64

516,54

Ostatné pohľadávky

65

33 334,67

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VUC

68

360 970,55

Daň z príjmov

72

331 310,99

Iné krátkodobé pohľadávky

81

210 179,51

Zúčtovanie s ES

83

13 735,74

Transfery a ost.zúčtovania so subj.mimo verejnej
správy

84

13 583 727,50

Spolu

Opis
3

pohľadávka voči firme Svet
zdravia, a.s. - postúpené
pohľadávky za nájomné, poistenie
majetku, daň z nehnuteľnosti z
NsP a.s.
iné pohľadávky - Svet zdravia, a.s.
- predaj akcií
FS, Poradca -ZZ, Úplne znenia
ZZ, kanc. Brusel
Kolia-predaj majetku, neuhradené
dobropisy,
pohľadávky z nedaň. Príjmov
znížené o OP- Správa
nebyt.priestorov s.r.o. , Správa
majetku KSK, s.r.o.,
preddavky na daň z PPO,
dodatočné daň priznanie preplatok na dani z PPO
ARR-nevyúčtovaný tranfer,
preplatky z poskytnutých dotácií
znížené o OP
nárok na refundáciu voči ES
nevyúčtované transfery - SAD
Michalvce, eurobus Košice, VZNvýnimka z čas.použitia

22 393 535,08

V roku 2012 bola kúpna cena za dočasný prevod akcií Nemocníc s poliklinikou znížená
z 13 089 397,- € o sumu 1 187 952,55 € v zmysle ustanovenia 14.2.1 Zmluvy o dočasnom
prevode akcií, podľa ktorého „V prípade, ak na základe vykonanej Inventarizácie Kupujúci zistí,
že stav agregovaného Čistého pracovného kapitálu všetkých Spoločností ku dňu nadobudnutia
všetkých Akcií je nižší ako jeho stav ku dňu 30.11.2010 (stav vo výške – (mínus) 4 354 780,EUR, ktorý zahŕňa evidované záväzky Spoločností voči Predávajúcemu) a/alebo zistí chýbajúce
alebo vadné veci z majetku Spoločností a /alebo majetku, ktorý Spoločnosti užívajú, pričom
zistený rozdiel v Čistom pracovnom kapitále spolu so zistenou hodnotou chýbajúcich a vadných
vecí presahuje 1 % z Celkovej kúpnej ceny, má Kupujúci právo na zníženie Celkovej kúpnej ceny
vo výške takto zisteného rozdielu.“
Celková kúpna cena k 31.12.2012 bola vo výške 11 901 444,45 €.
Na základe zníženia kúpnej ceny podal Košický samosprávny kraj dodatočné daňové
priznanie, z ktorého vyplynul preplatok na dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 vo výške
225 710,99 €.
V zmysle rozhodnutia Daňového úradu Košice o stanovení preddavkov na daň z príjmu
právnických osôb uhradil Košický samosprávny kraj preddavky na daň z príjmov právnických
osôb vo výške 105 600,- €.
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
Ods. 1
Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Suma v €

632 – Daňové výnosy samosprávy

67 692 349,44

0,03

b) zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
e) finančné výnosy

633 – Výnosy z poplatkov
662 – Úroky

f) mimoriadne výnosy

672- Náhrady škôd

g) výnosy z transferov

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce ...
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce ...
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu ...
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
641 – Tržby z predaja DN a DH majetku

h) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále,
úroky
z omeškania a výnosy z poplatkov

Spolu

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 – zúčtovanie ost. Rezerv z prev. činnosti
658 – zúčtovanie ost. OP z prev. činnosti
659 – zúčtovanie OP z finančnej činnosti

99 933,75
11 234,17

681 217,98
714 213,34
142 369,58
454

594 460,48

6 177 393,52
904 048,10
61 309,75
C
14 189 072,93
145 613,88
162 500,00

93 163 823,32
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i) Výnosy v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program

Popis výnosov /číslo účtu a názov/

Suma v €

Nesledujú sa

Spolu

Ods. 2
Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie

Suma v €

b) služby

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

48 050,85
91 982,10
34 215,33
2 260 378,25

c) osobné náklady

521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

2 671 358,91
982 097,05
51 393,24
137 661,23

d) dane a poplatky

53x – Dane a poplatky

e) odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DN a DH majetku
553 – Tvorba ost. Rezerv z prev. činnosti
558 – Tvorba ost. OP z prev. činnosti

f) finančné náklady

562 - Úroky
563 - Kurzové straty
567 – Náklady na derivátové operácie
568 – Ostatné finančné náklady

606 189,41
106 575,77

50 905,13
1 961 512,28
15 630 536,66
1 011 790,73

1 039 071,37
13,81
88 086,86
1 225 250,22

g) mimoriadne náklady

h) náklady na transfery a náklady
z odvodu
príjmov

i) ostatné náklady

Spolu

584 – Nákl. Na transfery z rozpočtu obce
alebu VÚC do RO a PO
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo VÚCost.subj. verejnej správy
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo VÚC subjektom mimo VS

54x – Ostatné náklady na prev. činnosť

47 008 454,70
302 111,85
21 729 549,12

828 742,68

97 865 927,55
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j) Náklady v členení podľa rozpočtových programov – bez náplne
Rozpočtový program

Popis nákladov /číslo účtu a názov/

Suma v €

Spolu

k) Osobitné náklady
Názov položky
Overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Suma nákladov v €
27 840,-

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy
Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
(Pohľadávka)

Názov organizácie

Spišské divadlo
Zemplínska knižnica Gorazda
Zvonického
Zemplínska knižnica
IDEA - Domov sociálnych
služieb
LIDWINA - Domov
sociálnych služieb
STREDISKO KRÍZOVEJ
INTERVENCIE
ARCUS - špec.zar., zar. pre
sen. a DSS
VIA LUX - DSS a zariadenie
pre seniorov
SUBSIDIUM Špec.zar.,zar.pre sen.a DSS
Harmonia - DSS,
zar.podp.býv. a zar. pre
LUMEN-Špec.zar.,zar.pre sen.
a DSS
JASANIMA - Domov
sociálnych služieb
DOMKO - Domov sociálnych
služieb
ANIMA - Domov sociálnych
služieb

Popis položky

Riadok
súvahy
041
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Zostatok
pohľadávky k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zostatok pohľadávky
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
5 247,71
7 087,87
290,51

0,00

279,78

0,00

57 680,87

46 656,81

55 948,78

48 695,79

4 920,58

4 702,45

3 524,37

51 405,69

14 434,12

4 178,61

1 932,79

2 125,26

14 043,96

10 457,95

18 195,46

18 724,73

20 616,05

12 751,89

793,87

2 172,40

7 784,02

5 392,39
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ONDAVA - Domov
sociálnych služieb
AMALIA - Domov sociálnych
služieb
LÚČ - Domov sociálnych
služieb
Stredná odborná škola pôšt a
telekomunik
Gymnázium Štefana Moysesa
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium Pavla Horova
Gymnázium
Gymnázium P.J. Šafárika
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Športové gymnázium
Stredná odborná škola
veterinárna
Stredná priemyselná škola
strojnícka
Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Stredná priemyselná škola
dopravná
Stredná odborná škola Szakközépiskola
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
strojnícka
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia
Konzervatórium
Škola úžitkového výtvarníctva
Stredná odborná škola
Školský internát
Školský internát Antona
Garbana
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Školský internát
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Spojená škola, Kollárova 17,
Stredná odborná škola Szakközépiskola
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
ekonomická
Stredná odborná škola drev
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Jazyková škola

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

8 246,03

4 683,60

1 254,20

1 657,54

6 482,42

670,62

26,72

26,72

4 770,10
368,65
196,00
1 212,73
8 104,09
1 417,42
903,82
156,37
2 157,62
345,75
0,00
13 754,73

0,00
427,23

660,06

1 507,10
6 158,77
1 388,58
106,34
2 157,62
375,01
3,92
6 302,13
305,50

2 076,58
2 254,50

284,57

3 907,36

4 461,63

876,94

192,95

0,00

4 129,50

803,06

799,20

1 690,37
590,68
283,74
9 773,90
1 838,36
95,38
342,93
8 910,79

2 347,31
345,58
2 888,33
5 973,57
1 680,62
486,70
272,30
13 952,18

822,52

82,48

208,23
410,00
0,00

0,00
928,00
302,12

165,00

290,00

884,60

6 320,15

3 046,30

1 193,85

8 403,19

7 303,70

3 283,47

1 347,03

183,45
23 093,25
855,00
157,44

5 384,96
4 168,15
1 730,00
0,00
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Konzervatórium
SPOLU

41
41

879,79
331 586,41

687,40
307 674,80

Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
(Záväzok) - bez náplne

Názov organizácie

Popis položky

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

133
Spolu

Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(Pohľadávka) – bez náplne

Názov organizácie

Popis položky

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

45

Spolu

Účet 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(Pohľadávka)

Názov organizácie

Popis položky

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

47

Spolu

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Ods. 3 Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Druh položky

Opis položky

Drobný hmotný majetok

Operatívna evidencia DHM

Prenajatý hnuteľný majetok

Prenajatý hnuteľný majetok od

Nadobúdacia hodnota
v €
4 416 382,01

Účet

2 806 637,13

752

- 2 929 329,00

754

751

organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
Opcie:

Záväzková opcia - NsP sv.B.
Rožňava , a.s.
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Záväzková opcia - NsP

- 1 714 888,00

754

- 263 642,00

754

872 640,00

754

125 013 669,47

783

Trebišov, a.s
Záväzková opcia - NsP
Š.Kukuru Michalovce, a.s
Pohľadávková opcia – NsP
Spišská Nová Ves, a.s.
Majetok v správe OvZP

Majetok v správe OvZP

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Ods. 1 písm. b) Iné aktíva a iné pasíva
Aktívna sporová agenda – stav k 31.12.2012

1.

Súdny spor

V právnej
veci

Stav k 31.12.2010

Zámer KSK

Pravdepodobn
ý výsledok

Odhad rozsahu
zisku

KSK (pôvodne
Nemocnica s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava) c/a
Miron Fabini a spol.

o určenie
neplat-nosti
právnych
úkonov

Žalobou podanou na
Okresný súd Rožňava
v roku 2005 sa žalobca
domáhal určenia neplatnosti právnych úkonov
týkajúcich sa prevodu
nehnuteľného majetku
V roku 2009 prešla aktívna
legitimácia na KSK ako
zriaďovateľa pôvodného
žalobcu.
Žalobou podanou na OS
Trebišov 19.12.20112 sa
KSK domáha vlastníctva
zo zákona.

V tomto súdnom
konaní bude KSK
trvať na podanom
návrhu tzn. Získať
nehnuteľnosť do
svojho vlastníctva

Zastávame názor,
že v tejto právnej
veci by
KSKmohol byť
úspešný.
Pojednávanie bolo
nariadené na
20.12.2012.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania
KSK buď získa
nehnuteľnosť,
alebo nie. Nebude
to mať dopad na
FP KSK..

V tomto súdnom
konaní bude KSK
trvať na podanom
návrhu získať
pozemky do svojho
vlastníctva.

Zastávame názor,
že v tejto právnej
veci by KSK mal
byť úspešný.
Pojednávanie ešte
nebolo nariadené.
Zastávame názor,
že v tejto právnej
veci by KSK mal
byť úspešný.
Pojednávanie ešte
nebolo nariadené.
Okresný súd by
mal rozhodnúť
v prospech KSK.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania
buď KSK získa
pozemky, alebo
nie.
V tomto spore
nehrozí KSK
žiaden výdavok
z rozpočtu.

zastupuje advokátka
JUDr. Hedviga Galová

2.

KSK c/a SR zast.
Železnice SR

o určenie
vlastníctva

3.

KSK c/a Pharmacy plus,
spol. s r.o.

o vypratanie
nebytového
priestoru

Žalobou podanou na
Okresný súd Rožňava sa
žalobca domáha vypratania
z titulu platného ukončenia
nájomného vzťahu.

V tomto súdnom
konaní bude KSK
trvať na podanom
návrhu na začatie
konania.

4.

KSK c/a SETTE spol.s
r.o.

o zaplatenie
167.000€

Návrhom na vydanie
platob. rozkazu sa KSK
domáha zaplatenia sumy
167.000 € s prísl.,a to
z kúpnej zmluvy.

V tomto súdnom
konaní bude KSK
trvať na podanom
návrhu na začatie
konania.

V tomto spore by
mal byť KSK
úspešný, v prípade
neúspechu je
možný výdavok z
rozpočtu vo výške
trov konania,
ktoré však nie je
možné vyčísliť,
keďže ešte nebolo
konanie ani
začaté.

Pasívna sporová agenda – stav k 31.12.2012

1.

Súdny spor

V právnej
veci

Stav k 31.12.2011

Zámer KSK

Pravdepodobný
výsledok

Odhad straty

SR-Slovenský
pozemkový fond c/a
KSK

o určenie
vlastníckeho
práva

Okresný súd Trebi-šov
rozsudkom zo dňa
22.06.2007 určil, že
vlastníkom nehnuteľnosti je SR,v sprá-ve

KSK žiada, aby súd
žalobu zamietol.

V tejto právnej veci je
OS Trebišov v zmysle
rozhodnutia KS KE
povinný vykonať
ďalšie dokazovanie.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
budú
nehnuteľnosti,
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zastupuje AK
JUDr. Katúnského

2.

Jaroslav Králik c/a
KSK

o neplatnosť
výpovede
z pracovného
pomeru

SPF. KSK podal proti
rozsudku odvo-lanie,
krajský súd zrušil
rozsudok a vec vrátil
súdu 1. stupňa na ďalšie
konanie.
Na súde prvého stupňa
bol KSK úspešný. Po
podaní odvolania
žalobcom sa v súčasnosti
vec prejednáva na
Krajskom súde Košice.

Pojednávanie bolo
nariadené na
7.12.2012 a následne
ho súd odročil na
neurčito
KSK žiada, aby súd
žalobu zamietol.

V tejto právnej veci
Krajský súd Košice
vykonáva stále
dokazovanie.

zastupuje AK
JUDr. Katúnského

3.

Magdaléna Jurčíková
c/a 1.SR-Slovenská
správa ciest, 2.KSK

V tomto súdnom spore
zastupuje KSK ako
správca zvereného
majetku SC KSK
JUDr. Veronika
Tóthová

5.

Mal. Lukáš Pavlík,
Spišská Nová Ves c/a
1. SR –MZ, 2.KSK,
3.NsP SNV,
4. NsP SNV, a.s.

Zastupovala JUDr.
Anna Krajňáková,
zastupovanie prevzal
PO ÚKSK

o 30.000,- Sk
s prísl. (o
vydanie
prospechu
z bezdôvodné
ho obohatenia
za užívanie
pozemku pod
cestou II. tr.)

OS SNV rozsudkom z
14.9.2007 žalobu
zamietol, žalobkyňa sa
proti rozsudku odvolala,
krajský súd zrušil
rozsudok a vec vrátil
súdu 1.stupňa na ďalšie
konanie.
OS SNV rozsudkom z
28.4.2010 zaviazal KSK
povinnosťou zaplatiť
žalobkyni 3775,80 € +
8%úrok z omeškania od
7.3. 2004 do zaplatenia +
trovy konania 1.649,09
€.
KSK podal dňa
6.6.2011 odvolanie
a navrhol, aby odvolací
súd rozsudok súdu
1.stup. zrušil a vec vrátil
na ďalšie konanie.
V súčasnosti prebieha
konanie znovu na súde
1.stup.

Vzhľadom na
právny názor KS
v Košiciach bolo
zámerom KSK
minimalizovať
výšku
uplatňovaného
nároku.

Výsledkom konania
bude pravdepodobne
povinnosť KSK
uhradiť znalcom
určenú sumu za
užívanie nehnuteľnosti
žalobkyne.

o zaplatenie
20.000.000,Sk
(náhrada
škody,
bolestné
a sťaže-nie
spoločenskéh
o uplatnenia)

neukončený súdny spor
vedený Okresným
súdom v Spišskej Novej
Vsi

KSK v tomto konaní
žiadal, aby súd voči
nemu ako
žalovanému v 2.
rade žalobu zamietol
z dôvodu absencie
pasívnej legitimácie,
po zrušení
Nemocnice SNV
príspevk. organiz. sa
KSK stal právnym
nástupcom, podľa
názoru KSK je
nárok premlčaný
a tiež neboli
preukázané
predpoklady vzniku
zodpovednosti za
škodu.

V tejto právnej veci
OS SNV vykonáva
dokazovanie, vo veci
ustanovil súdneho
znalca.
K 30.06.2010 bola bez
právneho nástupcu
zrušená Nemocnica
s pol. SNV,
príspevková
organizácia s tým, že
práva a povinnosti
prešli na KSK.
Posledné pojednávanie
bolo vytýčené na
21.01.2013, kde bola
vznesená námietka
premlčania a tiež to, že
neboli preukázané
predpoklady vzniku
zodpovednosti za

ktoré sú
predmetom
určenia
vlastníctva
v tomto konaní
KSK odobraté.
Vzhľadom na to
že KSK bol na
súde prvého
stupňa úspešný,
predpokladá sa, že
odvolací súd jeho
rozhodnutie
potvrdí. V prípade
neúspechu
vznikne KSK
výdavok
minimálne vo
výške10.297,-€
(310.233,- Sk), čo
predstavuje
zákonom stanovený min. rozsah (12
mesiacov) nároku
na náhradu mzdy
z dôvodu neplatného skončenia
prac. pomeru.
V tomto súdnom
spore je možný
výdavok: istina vo
výške sumu
3.775,80 € s 8%
úrokom
z omeškania od
07.03.2004 do
zaplatenia + trovy
konania 1.649,09
€ (vrátane trov
právneho
zastúpenia).

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a znalecké
dokazovanie nie je
možné odhadnúť
výšku prípadnej
straty. Nikdy
nebolo vykonané
bodové
ohodnotenie
bolesti a tiež
ohodnotenie
sťaženia
spoločenského
uplatnenia.
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škodu. Súd 11.2.2013
vyhlási rozsudok.

8.

COMPCAR, s.r.o.
Prešov c/a KSK

o zaplatenie
6.299 327,37
Sk z titulu
bezdôvodnéh
o obohatenia
za užívanie
pozemkov vo
vlastníctve
žalobcu

Okresný súd Košice I
platobným rozkazom zo
dňa 19.08.2008 uložil
KSK zaplatiť žalobcovi
6.299.327,37 Sk s 15%
ročným úrokom
z omeškania od
02.02.2008 do zaplatenia
a nahradiť trovy konania
vo výške 377.958.-Sk.
KSK podal dňa
22.09.2008.odpor proti
platobnému rozkazu.
Okresný súd vo veci
rozhodol, tak že návrh
žalobcu zamietol.
Žalobca podal odvolanie
, ku ktorému sa KSK
vyjadril podaním zo
dňa4.6.2012. V
súčasnosti vec
prejednáva Krajský súd
v KE.

KSK žiada, aby súd
žalobu zamietol
z dôvodu absencie
pasívnej vecnej
legitimácie, pretože
predmetné pozemky
neužíval KSK. KSK
namieta
odôvodnenosť výšky
nároku, premlčanie
časti nároku a výšku
uplatneného úroku
z omeškania.

KSK zastáva názor, že
žaloba voči KSK bude
zamietnutá.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania nie je
možné odhadnúť
výšku prípadnej
straty.

9.

ADONAI, s.r.o. KE
c/a KSK

o zaplatenie
38.991,12 €
s prís.
(za
bezdôvodné
obohatenie
z kúp-nej
zmluvy neby-tové
priestory)

KSK predložil
Okresnému súdu Košice
I písomné vyjadrenie zo
dňa 6.9.2012.

KSK žiada, aby súd
návrh na začatie
konania zamietol
ako neodôvodnený.

V tejto právnej veci
súd vykonáva
dokazovanie, prvé
pojednávanie bolo
dňa 09.1.2010 a ďalšie
súd nariadil na
09.06.2011, z ktorého
sa KSK ospravedlnil.
Dňa 12.9.2012 podal
KSK vyjadrenie odpoveď na výzvu
súdu.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania
zatiaľ nie je
možné odhadnúť
výšku výdavku,
ktorá by mala byť
cca 38.991,12 eur
s prísl..

10.

Anna Adamčíková,
Koš.Belá c/a 1) SSC,
KE, 2) KSK

o zaplatenie
3.240,40 €
s prísl.
(za
bezdôvodné
obohatenie za
uží-vanie
pozemkov
pod cestami
II.tr.)
o určenie
vlastníckeho
práva k
nehnuteľnosti
am

Okresný súd Košice I
uznesením zo dňa
10.06.2009 pripustil, aby
do konania na strane
žalovaného vstúpil KSK
ako žalovaný v 2. rade.

V tomto súdnom
spore bude zámerom
KSK minimalizovať
výšku uplatňovaného nároku.

V tejto právnej veci
súd vykonáva
dokazovanie. Posledné
podanie
žalobkynez13.7.2011,
bolo postúpené na
vyjadrenie SC KSK.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania nie je
možné odhadnúť
výšku prípadnej
straty.

Okresný súd Košice-okolie uznesením zo
dňa 28.04.2009 pripustil,
aby KSK vstúpil do
konania ako žalovaný
v 4. rade

Zámerom KSK
bude, aby súd návrh
na začatie konania
voči KSK zamietol
z dôvodu absencie
pasívnej legitimácie.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu by
nemal KSK
vzniknúť žiaden
výdavok.

Okresný súd Košice I
pripustil Uznesením zo
dňa 3.2.2012, zmenu
petitu a to zvýšením
istiny na 733,72€.

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby OS
návrh voči nemu
zamietol ako
nedôvodný

V tejto právnej veci
OS KE-okolie vykonáva dokazovanie.
Dňa 24.10.2011bolo
KSK doručené
uznesenie o ustanovení
znalca. KSK podal
návrh na zamietnutie
žaloby z dôvodu
absencie pasívnej
legitimácie.
V tejto právnej veci
OS Košice I stále
prebieha dokazovanie

V tomto súdnom spore
zastupuje KSK ako
správca zvereného
majetku SC KSK

11.

Tamás Semsey c/a SR
–
1) Lesy
SR,š.p. B.Bystrica, 2)
SR –SPF, 3) Obec
Šemša, 4) KSK

13.

Ladislav Sedlák c/a
1)SC KSK, 2) KSK
V tomto súdnom spore
zastupuje KSK ako
správca zvereného
majetku SC KSK

o zaplatenie
733,72 €
s prísl.

Istina 733,72€,
prísl.- úrok
z omeškania
66,03€, a trovy
súdneho konania:
22,25€
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14.

Ladislav Sedlák c/a 1)
KSK, 2) SC KSK

o zaplatenie
606,37 €
s prísl.

Okresný súd Rožňava
vydal dňa 27.05.2011
medzitýmny rozsudok,
proti ktorému KSK
podal odvolanie z
14.6.2011

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby OS
návrh voči nemu
zamietol ako
nedôvodný

V tejto právnej veci sa
pojednávanie zatiaľ
neuskutočnilo. Pre
zaujatosť sudcov OS
bolo celé konanie
presunuté na OS
Spišská Nová Ves.

15.

Andrej Hrehovčík c/a
KSK

o určenie
vlastníckeho
práva

OS Michalovce vo veci
po prvom pojednávaní
stále rozhoduje.

KSK na pojednávaní
27.11.2012
prezentoval súdu
názor, že žaloba
žalobcu je
neopodstatnená
a žiada konanie
zastaviť.

V tejto právnej veci
OS druhé
pojednávanie zatiaľ
nenariadil

16.

Eva Petrusová c/a
1)SC KSK, 2) KSK

o zaplatenie
2.442,21 €
s prísl.

Okresný súd pripustil
Uznesením zo dňa
19.10.2011, aby do
konania vstúpil KSK ako
žalovaný v 2. rade. KSK
predložil OS Rožňava
písomné vyjadrenie
k uzneseniu dňa
16.11.2011, ktorým
považuje nárok
žalobkyne za
neopodstatnený a
zároveň vzniesol
námietku premlčania.
Okresný súd vydal
platobný rozkaz
dňa25.11.2011, voči
ktorému KSK podal
odpor v zákonnej lehote.

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby OS
návrh voči nemu
zamietol ako
nedôvodný.

V tejto právnej veci
OS Rožňava vykonáva
dokazovanie. Od
vstupu KSK ako
žalovaného v druhom
rade, nebolo ešte
nariadené
pojednávanie. KSK
namieta tiež
premlčanie časti voči
nemu uplatneného
nároku.

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby OS
žalobu voči nemu
zamietol.

V tejto právnej veci
OS nariadil
pojednávanie na
4.2.2013.

V tomto súdnom spore
zastupuje KSK ako
správca zvereného
majetku SC KSK

17.

Dagmar Rusnáková c/a
KSK

o zaplatenie
58.141,24€
s prísl.

18.

Exekútorský úrad
JUDr. Žužová,
oprávnený ANTES
PLUS, spol. s r.o.,
povinný 1.) KSK, 2.)
SZP

o zaplatenie pohľadávky 24.558,270 € s prísl.
z exekuč.titulu: 18Rob/332/2003, pohľadávka bola
reštrukturalizovaná prostredníctvom SLSP.
Exekútorka si uplatňuje náhradu trov exekúcie vo
výške 6.458,78 eur.

Exekuč.
konanie

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania
nie je možné
odhadnúť výšku
prípadného
výdavku..
Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a a a neunesenie
dôkazného
bremena zo strany
žalobcu. V tomto
konaní by nemala
pre KSK hroziť
žiadna strata.
Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania,
pri neúspechu by
KSK zaplatil časť
istiny
s príslušenstvom.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania by
v prípade
neúspechu KSK
vznikol výdavok
58.141,24 eur
s príslušenstvom
OS v MI rozhodol o zastavení exekúcie na návrh SLSP.
SLSP podala odvolanie proti výroku o trovách a KS v KE
rozhodnutie OS MI zrušil, pretože súdna exekútorka má
nárok na trovy vo výške účelne vynaložených exekučných
nákladov a odmenu vo výške podľa počtu hodín
vykonávania exekučnej činnosti. Zároveň vyslovil, že
nemá nárok na odmenu vo výške 20 percent z vymáhanej
pohľadávky.

Tvorba rezerv na súdne spory v r. 2012

Súdny spor

1. Jaroslav Králik c/a KSK

PS k 1.1.2012

zúčtovanie

ponechanie

zrušenie

rezervy

rezervy

tvorba
rezervy
2012

Stav k 31.12.2012

13 921,55 €

0

13 921,55

0,00 x

13 921,55

2. Magdaléna Jurčíková

5 424,89 €

0

5 424,89

0,00 x

5 424,89

3. Ex.úrad JUDr. Žužová

15 508,00 €

0

0,00

15 508,00 x

0,00

4. Mal.Lukáš Pavlík, SNV

40 000,00 €

0

40 000,00

0,00 x

40 000,00

5. ADONAI, s.r.o. Košice

0,00 €

0

0,00

0,00

38 991,12

38 991,12

6. Dagmar Rusnáková

0,00 €

0

0,00

0,00

58 141,24

58 141,24

7. Ladislav Sedlák

0,00 €

0

0,00

0,00

755,97

755,97

8. Ex.úrad JUDr. Žužová

0,00 €

0

0,00

0,00

6 458,78

6 458,78

0,00 €

0

0,00

74 854,44 €

0

9. Eva Petrusová
SPOLU:

0,00

1 221,10

1 221,10

15 508,00

97 132,36

164 914,65
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OP k položke č. 3 zrušená z dôvodu nesprávne stanovej výšky (istina aj náhrada trov)
OP k položkám 5,6,7 tvorená v plnej výške na základe oznámenia právneho
odboru
OP k položke 9.- tvorba vo výške 50 % po dohode s auditom

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
ods.1 - 2
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
Druh obchodu

Charakteristika
významných
obchodov

Hodnoty
obchodu
v€

Podiel obchodu
na celkovom
objeme
obchodov v %

Hodnota ešte
neukončených
obchodov
(môže byť aj v %)

Informácia
o cenách
realizovaných
obchodov medzi
ÚJ a spriaznenými
osobami

Kúpa alebo predaj
- spriaznená osoba
Poskytnutie služby
- spriaznená osoba
Zmluvy o obchodnom
zastúpení
- spriaznená osoba
Licenčné zmluvy
- spriaznená osoba
Transfery
- spriaznená osoba
Know-how
- spriaznená osoba
Úvery, pôžičky,
výpomoci
- spriaznená osoba
Záruky
- spriaznená osoba
Iné obchody
- spriaznená osoba
Podmienené záväzky
- spriaznená osoba

Informácie sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou
alebo materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich
blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky,
ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný
vplyv a to aj sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť
ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj
sprostredkovaný vplyv,
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e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb
hospodársky závislá.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet Košického samosprávneho bol schválený Zastupiteľstvom KSK dňa 12. 12.
2011. uznesením č. 345/2011.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený nasledujúcimi úpravami:
-

prvá úprava schválená dňa 16. 04. 2012 uznesením č. 383/2012
druhá úprava schválená dňa 25. 06. 2012 uznesením č. 430/2012
tretia úprava schválená dňa 17. 12. 2012 uznesením č. 505/2012

Ďalšie zmeny v rozpočte boli vykonané rozhodnutiami Predsedu KSK v zmysle Zásad
tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK
a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31.12.2012 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne závažné skutočnosti.

19

