Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35541016
01.01.2002
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch
v znení neskorších predpisov
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvateľov. Samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami , zabezpečuje a chráni práva
a záujmy svojich obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- organizačná štruktúra KSK

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda
190,159

192
37
Na čele KSK stojí predseda, ktorý má dvoch
podpredsedov. Predsedovi KSK je priamo podriadený
riaditeľ úradu, kancelária predsedu, odbor personálnej
práce a odmeňovania, organizačný odbor a odbor
implementácie
sprostredkovateľského
orgánu
pod
riadiacim orgánom pre regionálny operačný program.
Riaditeľ úradu ma dvoch zástupcov, ktorým sú priamo
podriadené odbory: odbor školstva, odbor sociálnych vecí
a zdravotníctva, referát vnútornej prevádzky, odbor kultúry
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a cestovného ruchu, odbor regionálneho rozvoja,
plánovania a implementácie projektov a odbor dopravy.
Priamo riaditeľovi úradu sú podriadené odbory: odbor
správy majetku, odbor financií, odbor investícií , právny
odbor, odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný
audit a odbor informačných a komunikačných technológii.

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

89
21
3
1

V priebehu roka nedošlo v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (OvZP) k žiadnym zmenám.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
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l) časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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
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,- Eur 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,- Eur do 1700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
90 dní
najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
180 dní
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
270 dní
najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
360 dní
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.
6. 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
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý 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).
- prijatý 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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
7. 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. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
Software - zaradenie majetku
Budovy stavby – prevod na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (OvZP), predaj
Stroje prístroje a zariadenia – vyradenie likvidáciou , prevod na OvZP
Dopravné prostriedky - vyradenie likvidáciou, predaj a zverené dopravné prostriedky do správy OvZP.
Pozemky - prevod na OvZP , predaj
Obstaranie DHM – zaradenie majetku do užívania na OvZP, na Úrad KSK, dobropisy k projektom

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
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 31.12.2014:
- nehnuteľný majetok vo výške 835.251.898,51 €
- hnuteľné veci vo výške 20.486.876,17 €,
- elektronika- výber vo výške 22.284,56 €,
- zodpovednosť poisteného za škodu vo výške 165 969,59 €.
Celková výška ročného poistného bola 250.119,95 € , t.j. 225.107,95 € (po uplatnení zľavy 10% na rok 2014).
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,- €.

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Dopravné prostriedky

Suma
2 696 743,60
23 621 544,58
81 930,84

Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

171 440 515,31

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke

Suma
2 900 794,72
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2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
KSK je zakladateľom dvoch s.r.o. v ktorých má 100 % podiel celkom vo výške 11 638,78 €.
Uznesením č. 510/2012 Zastupiteľstvo KSK dňa 17. decembra 2012 schválilo zrušenie obchodnej spoločnosti
Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným , IČO: 36 802 964, so sídlom ČSA 11, 045 01
v Moldave nad Bodvou s likvidáciou ku dňu 1.1.2013 ako aj zrušenie obchodnej spoločnosti Správa majetku
Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o., IČO: 36 797 723, so sídlom Poštová 15, 040 01 v Košiciach
s likvidáciou ku dňu 1.1.2013. Podstatná časť činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným – správa a prenájom
nehnuteľného majetku bola zverená rozpočtovej organizácii Správa majetku Košického samosprávneho kraja.
Obchodná spoločnosti Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným , IČO: 36 802 964,
so sídlom ČSA 11, 045 01 v Moldave nad Bodvou bola 03.07.2014 vymazaná z OR.
Likvidácia obchodnej spoločnosti Správa majetku KSK, spol. s r.o., IČO: 36 797 723, so sídlom Poštová 15,
040 01 v Košiciach nebola k 31.12.2014 ukončená.
KSK má 90 % podiel v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce n.o. v likvidácii vo
výške 29 874,52 €.

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Druh DFM
NsP Š. Kukuru Michalovce n.o. v
likvidácii

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Tvorba OP – likvidácia n.o. bez likvidačného zostatku

Suma OP
29 874,52

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Správa majetku
KSK, s.r.o. v
likvidácii
ORID, s.r.o.

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2014

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2013 (2012)

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2014

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2013

s.r.o.

6 638,78

100

100

0,00

30 921,22

0,00

550 809,41

s.r.o.

5 000,00

100

100

0,00

-5 558

524

266

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2014

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013

0

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Názov dlžníka

Výnos
v%

Mena

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota Účtovná hodnota
vykázaná
vykázaná
v súvahe účtovnej v súvahe účtovnej
jednotky
jednotky
k 31.12. 2014
k 31.12. 2013

Popis
zabezpečenia
pôžičky

0
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c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
Významné položky ostatného DFM
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru
Michalovce, n. o.

Hodnota k 31.12.2014
0,00

Hodnota 31.12.2013
29 874,52

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám
Konkrétny druh zásob

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

Suma OP

0

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh zásob
Záložné právo k zásobám

0

Hodnota zásob

Obmedzené právo nakladať so zásobami

0

c) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob

Spôsob poistenia

Výška poistenia

0

2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok súvahy

Iné dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky - poskytnuté
prev. Preddavky

59

Ostatné pohľadávky

65

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obcí a VUC

68

Iné krátkodobé pohľadávky

81

Zúčtovanie s ES
Transfery a ost.zúčtovania so
subj.mimo verejnej správy

83

Hodnota pohľadávok

Opis

7 265 649,92 iné pohľadávky - Svet zdravia, a.s. - predaj akcií
5 282,75 FS, Poradca -ZZ, Úplne znenia ZZ, kanc. Brusel

64

106 905,57 Kolia-predaj majetku, DUHA, a.s.- neuhradené
dobropisy
35 940,96 pohľadávky z nedaň. Príjmov znížené o OP248 765,37 ARR- nevyúčtovaný transfer, preplatky z poskytnutých
dotácií znížené o OP
42 383,73 nárok na refundáciu voči ES
13 439 552,66 nevyúčtované transfery - ARRIVA Michalovce a.s.,
eurobus Košice, VZN- výnimka z čas. použitia

84

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
3912315/315 Ostatné pohľadávky
3912318/318
Pohľadávky nedaňových príjmov

3912378/378 Iné pohľadávky

Suma OP
34 716,52
5,-

10 084,84

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Tvorba OP vo výške 25 413,79– pohľadávka neuhradená
Zrušenie
OP
k pohľadávke
SETTE
s.r.o
vo
výške167 000,00- na základe rozhodnutia súdu,
zrušenie OP k neuhradenej pohľadávke voči Správe
majetku KSK s.r.o. vo výške 11 345,20 € - dohoda
o započítaní pohľadávok,
tvorba
OPO
k neuhradenej
pohľadávke
PopulationHeathResearchin vo výške 5,- €
Tvorba OP k neuhradeným dobropisom – Váhostav,a.s. vo
výške 7 268,29 a dotvorenie OP k neuhradeným
pohľadávkam
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Košický samosprávny kraj eviduje pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 21 056 064,53 € a po lehote
splatnosti pohľadávky vo výške 88 416,43 €.
pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Najvýznamnejšou pohľadávkou v lehote splatnosti je pohľadávka voči Svetu zdravia, a.s. za dočasný
prevod akcií vo výške 7 265 649,92 €.
d) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

0

e) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

Hodnota pohľadávok
0
0

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
211 - Pokladnica
213 - Ceniny
221 – Bežný účet
261 – Peniaze na ceste

Zostatok k 31.12.2014
0,00
17 540,91
14 253 181,97
0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
Názov dlžníka

Svet zdravia a.s.

Výnos
v%
0,00

Dátum
splatnosti

Mena

EUR

-

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2014
0,00

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2013
650 000,-

Dňa 21.12.2012 bola medzi Košickým samosprávnym krajom a Svetom zdravia a.s. uzatvorená
dohoda o postúpení pohľadávok , ktorou KSK odplatne postúpil na Svet zdravia a.s. pohľadávky, ktoré
evidoval voči Nemocniciam s poliklinikou a.s. v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach , Trebišove
a Rožňave v celkovej výške 772 645,23 €. Súčasťou postúpených pohľadávok bola aj pohľadávka vo
výške 650 000,- € voči NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. – poskytnutá návratná finančná výpomoc.
Dlžník sa Dohodou o postúpení pohľadávok zaviazal uhradiť veriteľovi odplatu za postúpenie
pohľadávok, a to formou nepeňažného plnenia – investíciami do hnuteľného a nehnuteľného majetku
veriteľa, ktorý mal dlžník v nájme v čase uzatvorenia Dohody o postúpení pohľadávok alebo ktorý mu
bol prenajatý po uzatvorení Dohody o postúpení pohľadávok s tým, že pôjde o investície súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo prevádzkou prenajatého majetku.
V nadväznosti na Dohodu o stúpení pohľadávok dlžník zrealizoval investície do hnuteľných
a nehnuteľných vecí veriteľa, čím dlžníkovi vzniklo právo na započítanie hodnoty investícií proti
pohľadávke veriteľa na úhradu odplaty za postúpenie pohľadávok.
Dohodou o započítaní pohľadávok a investícií zo dňa 06.10.2014 veriteľ započítal hodnotu
investícií vykonaných dlžníkom vo výške 772 645,23 € na úhradu odplaty za postúpenie pohľadávok
vo výške 772 645,23 €.
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5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
predplatné
iné
PPP cena financovania SLSP
PPP cena financovania Dexia 2005 post. do SLSP
UP GRADE-licencie
poistné
Nájomné
Príjmy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2014
5 089,92
33 865,84
69 769,83
54 459,88
47 616,98
24 878,40
6 062,50
0

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov

4281100-Nev.VHMR-RO-ZC
69 249,77 Správa majetku KSK RO, - oprava – nesprávne zaradenie budovy – odpisy
6/2008-12/2012
-36 303,10 Správa majetku KSK, RO – oprava – nesprávne zaradenie hnuteľného majetku
9 143,65 Správa majetku KSK, RO – oprava – nesprávne zaradenie hnuteľného majetku
- 5 857,68 Gymnáziu Ľ. Štúra, Michalovce - 8 976 Galéria umelcov Spiša
4281200-Nev.VHMR-PO-ZC
-

72 993,52 Správa ciest KSK – dodatočné zaradenie pozemkov do účtovníctva-list z KSK
428 2080 – Nev.VHMR-opravy r. 2011
- -65 993,15 opr. NBO- zosúladenie so splátkovým kalendárom PPP
428 2110-Nev. VHMR - opravy r- 2013
- -64 122,20 dobropis – Svet zdravia, a.s. drobný hm. majetok r. 2013

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky

Rezerva na odchodné
Rezerva na život. jubileá
Rezerva na odvody

Predpokladaný rok použitia
2015 - 2020
2015 - 2019
2015 -2020

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Krátkodobé záväzky v celkovej výške 14 224 990,19 € predstavujú hlavne záväzky za predpísané faktúry splatné
v mesiaci január 2015, záväzky z prijatých transferov z EÚ, záväzky na splatné mzdy zamestnancov a odmeny
poslancom a záväzky na splatné poistné a daň. Z krátkodobých záväzkov sú po lehote splatnosti záväzky voči
dodávateľom za dodávky prác a služieb týkajúcich sa projektov financovaných formou predfinancovania , kde sa
s úhradou faktúr čaká na platbu od riadiaceho orgánu.
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Záväzky po lehote splatnosti sú v celkovej výške 228 364,53 €.
Dlhodobé záväzky v celkovej výške 9 715 733,64 € predstavujú
sociálneho fondu .

záväzky

z PPP projektov a zostatok účtu

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Dlhodobé záväzky z PPP projektov
a dodávateľských investičných
úverov
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé zväzky:
Dodávatelia

Hodnota záväzku
9 704 796,41

Opis
Dlhodobé záväzky z PPP projektov a dodávateľských
investičných úverov

10 937,23

Záväzky zo sociálneho fondu

8 026 340,98

Záväzky voči dodávateľom za tovar , služby a investičné
práce

Prijaté preddavky
Ostatné záväzky

0,00
4 781 311,55

Iné záväzky

1 332 573,91

121 613,31

Krátkodobé záväzky z PPP projektov a dodávateľských
investičných úverov
Odmeny poslancov zastupiteľstva KSK – 13 854,71 €,
záväzky voči OvZP – 1 317 742,74 € a iné záväzky
Mzdy zamestnancov za 12/2013
Záväzky za nevyplatené výdavky za nákup PHM, CP,
príkazná zmluva
Splatné odvody za ZP a soc. zabezpečenie

27 964,80

Splatná daň z príjmu - zamestnanci

Zamestnanci
162 849,11
Ostatné záväzky voči zamestnancom 701,06
Zúčtovanie s orgánmi soc. Poistenia
a ZP
Ostatné priame dane

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9
Košickému samosprávnemu kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej banky na základe
úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru predstavuje sumu 1 400 000 tis. Sk
(45 459 810,19 €).
Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2014 bola splatená istina vo výške 1 810 736,88 €.
Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2014 je vo výške 38 930 843,15 €.
Uznesením č. 20/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 8.
februára 2010 v Košiciach bolo schválené prijatie úveru od komerčných bánk v sume 7 000 000 € na krytie
nákladov na spolufinancovanie, spracovanie projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so
schválenými projektmi EÚ.
V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29.03.2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou
sporiteľňou , a. s.
Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.
V roku 2014 bolo realizované nasledovné čerpanie:
- Dlhodobý úver vo výške 2 732 536,14 €.
- Krátkodobý úver vo výške 5 100 038,13 €.
V priebehu roku 2014 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške 3 505 176,46 € a splátky
dlhodobého úveru vo výške 1 018 500,- €.

-

K 31.12.2014 je zostatok:
dlhodobého úveru vo výške 4 947 599,05 €,
krátkodobého úveru vo výške 7 737 141,46 €.
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b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Bez zabezpečenia
EIB - úverovej zmluvy FI č. 23.753
SLSP, a.s., Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011, Bez zabezpečenia

krátkodobý aj dlhodobý

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Úroky z úverov EIB
Lekárska posudková činnosť

Príkazné zmluvy

Zostatok k 31.12.2014
182 666,96
180 706,96
660,1 300,-

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Názov účtu HK

Účet HK

Zúčtovanie do výnosov budúcich období

3841100

Výnosy BO- KT zo ŠR

3 460 654,17

3841110

Výnosy BO- Kapitálový transfer od iných subjektov

2 160 278,55

verejnej správy
3841130

Výnosy BO- KT-041,04

3841150

Výnosy BO-KT- Kvalitné podmienky školstva- projekt

3841170

Výnosy BO- Matildina Huta

778.727,22

3841180

Výnosy BO-KT-HOSKA

944.357,20

3841190

Výnosy BO-KT-Kval. a. odbor .šk.

3841400

Výnosy BO-KT mimo VS

3841500

Výnosy BO-KT zo ŠR pre RO

1.541.140,01

3841600

Výnosy BO-KT zo ŠR pre PO

13.089.935,68

3841710

Výnosy BO-Lux,n.o.

3841720

Výnosy BO- Príjmy RO rok 2010

3841730

Výnosy BO- Kval. Šk -kval. vSNV

3841740

Výnosy BO-KVAPKA

3841750

Výnosy BO- Slovenská správa ciest

3841760

Výnosy BO- Národná DS

3841770

Výnosy BO-STREKA

3841780

Výnosy BO-KT Cesty KSK 1

2.241.852,48

3841790

Výnosy BO- Cesty KSK 2

1.958.190,31

3841800

Výnosy BO-KT Rekonš.16 tried gy

1.009.808,21

3841810

Výnosy BO-Domovina, n.o.

3841820

Výnosy BO- MIKADO

3841830

Výnosy BO- Cesty KSK 3

3841840

Výnosy BO-KT-POZEŠ-SOŠvKE

3841850

Výnosy BO-KT-POZEŠ-SOŠ Molda

87.185,16

3841860

Výnosy BO-KT-POZEŠ-SŠ Sečovce

132.360,95

120.651,98
1.401.155,93

1.269.933,85
95.487,50

0,03
70.319,22
1.162.976,83
0,00
64.646,84
6.054,29
417.097,79

0,01
5.567,52
1.675.932,57
158.341,43
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3841870

Výnosy BO-KT-POZEŠ-Gymnáz.

190.932,47

3841880

Výnosy BO-KT-POZEŠ- SOŠ Med

115.352,84

3841900

Výnosy BO-proj. VPBI Sla.

0,00

3841910

Výnosy BO-proj. VPBI Bodva

0,00

3841940

Výnosy BO-KT-proj OPIS

3841950

Výnosy BO-KT-Projekt Mediavel

29.550,48

3842010

Výnosy BO-KT-FU TUKE zmluva

84.157,00

3842020

Výnosy BO-KT-Mesto RV

3842120

Výnosy BO-Inventarizácia-nz.stavby

3842130

Výnosy BO-Nájomné pr.

3842140

Výnosy BO-KT-Cesty KSK 4

2.571.383,07

3842150

Výnosy BO- Cesty KSK 5

1.612.530,95

3842160

Výnosy BO- Cesty KSK 6

2.290.546,24

3842170

Výnosy BO- Cesty KSK 7

2.984.629,61

3842180

Výnosy BO- Cesty KSK 8

2.741.143,78

3842190

Výnosy BO- Cesty KSK 9

2.050.525,41

3842200

Výnosy BO- Cesty KSK 10

2.455.967,23

3842250

Výnosy BO- OZ 1 VSM KE

2.113.112,15

3842260

Výnosy BO- OZ 2 VSG KE

703.096,67

3842270

Výnosy BO- OZ 3 BD KE

428.742,00

3842280

Výnosy BO- OZ 4 KSK

475.224,83

3842290

Výnosy BO- OZ 5 KSK

684.871,82

3842300

Výnosy BO-OZ 6 Divadlo Thalia

261.919,66

3842310

Výnosy BO- OZ 7 Ulička remesiel

1.011.546,41

3842320

Výnosy BO-Naj.nehn.mSvZdravia

73,00

3842330

Výnosy BO-Naj.hn.mSvZdravia

73,00

3842340

Výnosy BO-KT-Keked

488.323,80

3842350

Výnosy BO-KT Cesty KSK2-SNV

125.047,63

3842360

Výnosy BO- KT –Vstúpte k nám

940.044,52

3842370

Výnosy BO- KT –Infotour

3842380

Výnosy BO- KT –Lumen DSS TV

3842390

Výnosy BO- KZ rok 2013

309.463,00

3842400

Výnosy BO-VSG

250.495,32

3842410

Výnosy BO-DSS Ramirez

1.068.205,91

3842420

Výnosy BO-VSLM

1.242.206,15

3849181

Výnosy BO- ost.fin.fondy

Spolu

3.583.908,85

456.246,48
18.339,50
0,05

427,00
2.046.976,43

383,74
67.188.102,73
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 358 626,00

70 416 305,73

104,18%

133 383,50

139 890,00

95,35%

2 184 645,31

1 586 017,00

137,74%

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

11 110,49

34 115,13

32,57%

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

10 633,00

17 688,00

60,11%

811 776,77

151 674,48

535,21%

16 274 537,49

15 542 810,92

104,71%

181 719,70

1 010 324,07

17,99%

659 – zúčtovanie OP z finančnej činnosti

0,00

0,00

x

661 - Tržby z predaja CP

0,00

62 734,77

x

3 262,38

433 143,83

0,75%

668 - Ostatné finančné výnosy

0,00

11 030,57

x

672 - Náhrady škôd

0,00

0,00

x

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC

0,00

0,00

x

383 991,98

948 163,40

40,50%

2 161 689,34

2 824 929,62

76,52%

23 837,97

261 359,93

9,12%

1 169,00

6 666,71

17,53%

670 681,20

596 568,48

112,42%

9 995 933,89

96,08%

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a dlhodobého hmot. majetku

e)

ostatné výnosy

648 - Ostatné výnosy
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
f)

g)

rezervy, opravné položky 658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

finančné výnosy

h) mimoriadne výnosy

662 - Úroky

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
i)

výnosy z transferov

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

j)
výnosy podľa
rozpočtových programov

Porovnanie
2014/2013 v %

3 364,13

aktivácia

d) daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

Suma
2013

0,03

b) zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
c)

Suma
2014

9 603 690,37

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Medzi najvýznamnejšie položky výnosov v roku 2014 patria:
- Daňové výnosy samosprávy – daň z príjmu FO a daň z motorových vozidiel spolu vo výške
73 492 009,50 €.
- Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 184 645,31,- € ,
- Výnosy z titulu nového ocenenia pozemkov v rámci celoštátneho sceľovania pozemkov vo výške
768 345,94 €.
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-

-

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti vo výške 16 274 537,49 € , z čoho
najvýznamnejšiu položku tvoria rozpustenie rezervy voči verejným poskytovateľom prepravných
služieb – eurobus Košice, a.s. vo výške 8 171 885,- € a ARRIVA Michalovce a.s. vo výške
8 582 292,82 €.
Výnosy z bežných transferov zo ŠR vo výške 333 082,98 € zo schválených žiadosti o platbu
v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z EU a ŠR.
Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR vo výške 2 063 900,06 € tvoria odpisy majetku
obstaraného v rámci projektov spolufinancovaných EU a ŠR.
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov vo výške 9 603 690,37 € tvoria príjmy rozpočtových
organizácii KSK.

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

a) spotrebované nákupy

b) služby

c) osobné náklady

d) dane a poplatky

Suma
2013

501 - Spotreba materiálu

324 078,57

534 854,76

60,59%

502 - Spotreba energie

116 695,04

117 122,74

99,63%

511 - Opravy a udržiavanie

197 197,42

440 199,04

44,80%

512 - Cestovné

43 341,84

54 274,17

79,86%

513 - Náklady na reprezentáciu

18 840,16

26 911,00

70,01%

518 - Ostatné služby

1 337 609,84

1 194 309,84

112,00%

521 - Mzdové náklady

2 892 536,09

2 623 885,93

110,24%

524 - Zákonné sociálne náklady

1 123 700,74

1 012 290,20

111,01%

525 - Ostatné sociálne poistenie

53 536,36

53 389,44

100,28%

527 - Zákonné sociálne náklady

170 600,47

140 442,01

121,47%

67 765,37

71 405,78

94,90%

4 922,81

4 877,34

100,93%

1 682 950,04

1 528 337,48

110,12%

17 454 342,49

16 314 217,82

106,99%

558 - Tvorba ostatných opravných položiek

63 469,83

187 854,49

33,79%

559 - Tvorba ostatných opravných položiek

29 874,52

0,00

x

0

69 008,51

x

751 521,50

688 433,31

109,16%

0,00

25 882,19

0,00%

787 856,06

936 481,90

84,13%

0

0

x

53 342 947,44

52 624 129,42

101,37%

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
subjektov verejnej správy

114 199,95

173 231,14

65,92%

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy

22 574 223,49

22 379 281,33

100,87%

377 186,25

2 003 429,92

18,83%

0

26,59

0,00%

134

1 128,72

11,87%

546 – Odpis pohľadávky

188 434,00

0,00

x

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

577 818,80

469 511,74

123,07%

Popis /číslo účtu a názov/

532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM

e) odpisy, rezervy a opravné
položky

553 - Tvorba ostatných rezerv

561 - Predané CP a podiely
f) finančné náklady

562 - Úroky
567 - Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady

g) mimoriadne náklady

572 - Škody
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC

h) náklady na transfery
a náklady z odvodu príjmov

541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
i) ostatné náklady

Porovnanie
2014/2013 v
%

Suma
2014

Druh nákladov

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
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náklady podľa rozpočtových
programov
Osobitné náklady podľa
zákona o účtovníctve
§ 18 ods.6

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení
na náklady za:
overenie účtovnej závierky

a)

23 880

23 880,00

100,00%

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej
závierky
súvisiace audítorské služby,
-

daňové poradenstvo,

-

ostatné neaudítorské služby

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov v roku 2014 patria:
- Spotreba materiálu vo výške 324 078,57 € , kde najvyššiu položku tvorí interiérové vybavenie
v rámci realizácie projektov vo výške 136 334,41 €.
- Ostatné služby vo výške 1 337 609,84 €, z ktorých najväčšou položkou je náklad na internet –
VUCNET vo výške 498 921,39 €.
- Osobné náklady vo výške 4 240 373,66 €
- Odpisy DNM a DHM vo výške 1 682 950,04 €.
- Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti vo výške 17 454 342,49 €, ktorých podstatnú časť
tvoria rezervy pre poskytovateľov dopravných služieb – eurobus Košice, a.s. vo výške
8 171 885,-€ a ARRIVA Michalovce, a.s. vo výške 8 582 292,82 €.
- Úroky vo výške 751 521,50 € , z toho úroky z úveru v EIB vo výške 607 994,06 € a v SLSP, a.s.
vo výške 143 527,44 €.
- Ostatné finančné náklady vo výške 787 856,06 €, z ktorých tvoria finančné náklady súvisiace so
splátkami a reštrukturalizáciou dodávateľských investičných úverov (PPP) vo výške 497 953,60 €,
poistenie majetku, zákonné poistenie motorových vozidiel , havarijné poistenie motorových
vozidiel spolu vo výške 269 862,90 €.
- Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC vo výške
53 342 947,44 €, ktoré tvoria hlavne náklady na bežný transfer z rozpočtu KSK pre rozpočtové
a príspevkové organizácie vo výške 44 173 213,86 € a odpisy rozpočtových a príspevkových
organizácií vo výške 9 169 733,58 €.
- Zostatková cena predaného majetku vo výške 377 186,25 €.
- Ostatné prevádzkové náklady vo výške 577 818,80 €, podstatnú časť tvoria odmeny poslancov vo
výške 351 153,23 €.

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Popis významných položiek
majetku a záväzkov

Hodnota majetku

Forma zabezpečenia

Hodnota

Účet

0

2. Ďalšie informácie
Významné položky
Prijaté depozitá a hypotéky
Drobný hmotný majetok
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany

3 914 427,67
2 900 794,72

7511000
7521000
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Odpísané pohľadávky
Iné
Záväzková opcia - NsP sv.B. Rožňava , a.s.

- 2 929 329,00

7541040

Záväzková opcia - NsP Trebišov, a.s

- 1 714 888,00

7541050

Záväzková opcia - NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s

- 263 642,00

7541060

Pohľadávková opcia – NsP Spišská Nová Ves, a.s.

872 640,00

7541030

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Názov poskytovateľa
nenávratného finančného
príspevku

Číslo zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota
zmluvy

Hodnota prefinancovaných
nákladov z vlastných
prostriedkov KSK alebo z
úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k
31.12.2014

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012006001

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 6

3 518 900,00

120 555,07

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012006101

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 7

5 088 999,80

158 492,22

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012006201

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 8

4 298 699,95

146 603,06

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012006301

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 9

3 902 799,97

109 183,27

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012006401

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 10

4 939 125,00

129 805,93

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2215012007701

Zmluva o poskytnutí NFP k projektu
Cesty KSK 12

1 853 692,54

6 500,00

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

22212012004601

TIS-Technická inovácia služieb

2 202 752,24

2 098 225,75

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

2221301200321

Rekonštrukcia historickej sály VSG
KE

1 295 033,18

1 008 107,35

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

MUSK/0901/231/0114

Zriadenie cezhraničných syklotrás –
V Milič

716 429,40

700 260,70

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Z2216012003801

Úprava zmluvných podmienok, práv
a povinností medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom pri poskytnutí NFPschválená žiadosť o NFP:
NFP22160120037

69 600,00

4 242,12

Úrad vlády Slovenskej
republiky

Z2111022000501

Poskytnutie NFP projektu
Elektronizácie služieb VÚC KSK

4 469 549,38

195 580,75

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

2211012067101

Zmluva o NFP „Kvalitná školakvalitné vzdelanie“

1 384 500,00

28 532,74
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Úrad vlády Slovenskej
republiky

22210420011

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program

Z2213022001301

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program

Z2213012007001

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program

Z2213012006901

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program

Z2213012008601

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR/Regionálny
operačný program
City of Vienna / Stredná Európa

Z2213012007101

Z2213022001301

2CE10812

Implementácia projektu Refundácia
mzdy zamestnanca KSK z OPTP
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu
„Kráľovstvo rozprávok – GROŠ
(Gemerský rozprávkový štát)
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu
„Astronomický areál - rekonštrukcia
Moussonovho domu a parku“
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu
„Rekonštrukcia budovy hlavného
kaštieľa Zemplínskeho múzea
v Michalovciach“
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu „Kaštieľ
v Trebišove – obnova národnej
kultúrnej pamiatky“
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu „Zážitkové
centrum SENTINEL v Rožňave“
Nenávratný finančný príspevok pre
realizáciu aktivít projektu „Provinčný
dom v Spišskej Novej Vsi –
rekonštrukcia a modernizácia“

63 068,22

0,00

151 000,00

101 683,60

679 012,96

0,00

2 217 404,34

0,00

2 490 000,00

0,00

1 205 389,60

0,00

2 488 097,46

0,00

117 958,92

51 675,94

Projekt „Bicy – cieties & regions of
bicycles“

a) záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia,
takýmito inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Aktívna sporová agenda – stav k 31.12.2014
Súdny spor

1.

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

V právnej veci

Stav k 31.12.2014

o určenie neplatnosti 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.
V roku 2013 bolo
rozhodnuté na prvom
stupni a následne bolo
podané odvolanie,
o ktorom ešte nebolo
rozhodnuté.

Zámer KSK

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

Pravdepodobný
výsledok

Odhad rozsahu
zisku

V súčasnosti
prebieha odvolacie
konanie vo veci
nakoľko
prvostupňový súd
zamietol žalobu.
Výsledkom by
malo byť vrátenie
veci na ďalšie
konanie.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania
KSK buď získa
nehnuteľnosť,
alebo nie.
V prípade
neúspechu
v konaní bude
musieť KSK
uhradiť trovy
odvolacieho
konania, ktoré
budú známe po
jeho skončení,
predbežne ich
možno odhadnúť
na 1000,- eur.
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2.

3.

4.

o určenie
vlastníctva

Žalobou podanou na OS
Trebišov 19.12.20112
sa KSK domáha
vlastníctva zo zákona.
OS rozhodol vo veci,
žalovaný sa odvolal.
V súčasnosti prebieha
odvolacie konanie.

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

KSK c/a JUDr. Žužová

KSK c/a SR zast.
Železnice SR

Zastávame názor,
že v tejto právnej
veci by KSK mal
byť úspešný.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania
buď KSK získa
pozemky, alebo
nie.

o vypratanie
nebytového
priestoru

Žaloba bola vzatá späť.
Žalovaný sa odvolal
voči trovám konania.
Krajský súd dosiaľ
nerozhodol o trovách
konania.

KSK bude musieť
zaplatiť trovy
konania.

KSK musí
nahradiť trovy
konania vo výške
160,78 eur

o zaplatenie
3.552,67 Eur

KSK čaká na vydanie
platob. rozkazu

zastávame názor,
že KSK by mal
byť v tejto veci
úspešný

V tomto súdnom
konaní bude KSK
trvať na podanom
návrhu získať
pozemky do svojho
vlastníctva.
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Pasívna sporová agenda – stav k 31.12.2014
Súdny spor

V právnej veci

Stav k 31.12.2014

o určenie
vlastníckeho práva

Okresný súd Trebišov rozsudkom zo
dňa 22.06.2007 určil,
že vlastníkom nehnuteľnosti je SR,v správe SPF. KSK podal
proti rozsudku odvolanie, krajský súd
zrušil rozsudok
a vec vrátil súdu 1.
stupňa na ďalšie
konanie.

SR-Slovenský pozemkový
fond c/a KSK
1.
zastupuje AK
JUDr. Katunského

Jaroslav Králik c/a KSK

2.

3.

Pravdepodobný
výsledok

Odhad straty

KSK žiada, aby
súd žalobu
zamietol.

V tejto právnej veci
je OS Trebišov
v zmysle rozhodnutia
KS KE povinný
vykonať ďalšie
dokazovanie.
Pojednávanie bolo
nariadené na
7.12.2012 a následne
ho súd odročil na
neurčito.
Čaká sa na
rozhodnutie MPaRV
SR v správnom
konaní.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
budú
nehnuteľnosti,
ktoré sú
predmetom
určenia vlastníctva
v tomto konaní
KSK odobraté.

o neplatnosť
výpovede
z pracovného
pomeru

Na súde prvého
stupňa bol KSK
úspešný. Po podaní
odvolania žalobcom
sa v súčasnosti vec
prejednáva na
Krajskom súde
Košice.

KSK žiada, aby
súd žalobu
zamietol.

o zaplatenie
6.299 327,37 Sk
z titulu
bezdôvodného
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. KS Košice
zrušil rozsudok OS
a vrátil vec na ďalšie
konanie. Vo veci sa
ďalej koná na
Okresnom súde.

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.

zastupuje AK
JUDr. Katunského

COMPCAR, s.r.o. Prešov
c/a KSK

Zámer KSK

V tejto právnej veci
Krajský súd Košice
vykonáva stále
dokazovanie.

KSK zastáva názor,
že žaloba voči KSK
bude zamietnutá.

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 prípade, že
KSK nebude
úspešný v tomto
spore bude musieť
uhradiť
(v závislosti od
znaleckého
dokazovania)
sumu 209.000,eur s úrokom
z omeškania vo
výške 15 % ročne
od 2.2.2008
a trovy konania
približne vo výške
13.300,- eur.

19

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

4.

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

Anna Adamčíková,
Koš.Belá c/a 1) SSC, KE, 2)
KSK
5.

6.

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

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

Ladislav Sedlák c/a 1)SC
KSK, 2) KSK
7.

8.

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

Ladislav Sedlák c/a 1) KSK,
2) SC KSK

o zaplatenie
38.991,12 € s prís.
(za bezdôvodné
obohatenie z kúpnej zmluvy - nebytové priestory)

Na ústnom
pojednávaní
konanom dňa
27.11.2014 vzniesol
žalovaný (KSK)
Návrh na privzatie
do konania súdneho
znalca, svoje podanie
písomne doplnil dňa
04.12.2014

o zaplatenie
3.240,40 € s prísl.
(za bezdôvodné
obohatenie za užívanie pozemkov
pod cestami II.tr.)

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

o určenie
vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam

Navrhovateľ vzal
návrh späť. Očakáva
sa doručenie
rozhodnutia.

o zaplatenie
733,72 € s prísl.

Okresný súd Košice I
pripustil Uznesením
zo dňa 21.1.2014,
zmenu petitu a to
zvýšením istiny na
1100,58€. Okresný
súd ustanovil znalca
na výpočet výšky
náhrady za vecné
bremeno.

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. OS SNV
ustanovil znalca na
určenie výšky
náhrady

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

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

V tejto právnej veci
súd zvažuje, či do
konania prizve
súdneho znalca
z dôvodu určenia
výšky bezdôvodného
obohatenia. Dňa
17.04.2014 súd
potvrdil rozhodnutie
ktorým uznal že
nárok je daný a teda
v súčasnej dobe sa
znaleckým
dokazovaním určí
výška bezdôvodného
obohatenia

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania zatiaľ
nie je možné
odhadnúť presnú
výšku výdavku
a však je súdom
priznané že
žalobca má nárok
na bezdôvodné
obohatenie.
Súčasný odhad
výdavku cca
38.991,12 eur
s prísl..

V tejto právnej veci
súd vykonáva
dokazovanie.
Posledné podanie
žalobkyne
z 13.7.2011, bolo
postúpené na
vyjadrenie SC KSK.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania nie je
možné odhadnúť
výšku prípadnej
straty. V prípade
prehry bude strata
spočívať
v znalcom
vyčíslenej náhrade
za užívanie
pozemku.
Žalobkyňa túto
náhradu vyčíslila
zatiaľ na 3240,40
eur s
príslušenstvom
Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu by
nemal KSK
vzniknúť žiaden
výdavok.

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby sa
minimalizovala
výška náhrady

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby sa
minimalizovala
výška náhrady

V tejto právnej veci
OS Košice I stále
prebieha dokazovanie

Istina 1100,58 €,
prísl.- úrok
z omeškania
a trovy súdneho
konania:
22,25€

V tejto právnej veci
sa ďalej koná, bolo
pripustené rozšírenie
žalobného návrhu

Predpokladaná
výška straty je
1840,- eur
s úrokom
z omeškania 9%
ročne počítaným
každomesačne
zo sumy 35,- eur
od 1.7.2009

20

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Eva Petrusová c/a 1)SC
KSK, 2) KSK
9.

10.

11.

12.

13.

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

Dagmar Rusnáková c/a KSK

Marián Pavľák

František Fabrici c/a KSK

Ing. Soňa Vinicayová a spol.
c/a KSK

o zaplatenie
2.442,21 € s prísl.

Pôvodne
uplatňovaný nárok
bol voči KSK
zamietnutý a nárok
za obdobie od
01.09.2009 bol
vylúčený na
samostatné konanie
ale SC KSK ako
žalovaný v 1. rade
podala odvolanie a
tak ešte nenadobudol
rozsudok
právoplatnosť

o zaplatenie
58.141,24€ s prísl.

Okresný súd vydal
platobný rozkaz dňa
25.11.2011, voči
ktorému KSK podal
odpor v zákonnej
lehote. OS zamietol
žalobu. Žalobca
podal dňa 5.12.2013
odvolanie, ku
ktorému sme sa dňa
06.02.2014 vyjadrili

O náhradu škody
20.000,- eur

Okresný súd
zamietol žalobu
v celom rozsahu

O zaplatenie
nájomného 2.580,eur s
príslušenstvom

Okresný súd
Rozsudkom návrh
zamietol. Žalobca
podal voči rozsudku
odvolanie, ku
ktorému sme sa
vyjadrili. V súčasnej
dobe sa čaká za
rozhodnutím
krajského súdu.

O poskytnutie
náhrady za nútené
obmedzenie
vlastníckeho práva

Okresný súd doručil
návrh žalobcov
20.11.2014 a KSK sa
k návrhu vyjadril.

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

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

Zámerom KSK
v tomto súdnom
spore bude, aby
KS odvolanie voči
rozsudku zamietol.

Zámerom KSK
v tomto súdnom
konaní je, aby bola
žaloba zamietnutá
ako nedôvodná.

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.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu a
stav dokazovania,
pri neúspechu by
KSK zaplatil časť
istiny
s príslušenstvom.

Očakávame
potvrdenie rozsudku
OS Krajským súdom.

Vzhľadom na
predmet tohto
súdneho sporu
a stav
dokazovania by
v prípade
neúspechu KSK
vznikol výdavok
58.141,24 eur
s prísl. a trovy
konania

Očakávame
doručenie rozsudku
a odvolanie zo strany
žalobcu

Nemali by byť
žiadne straty, ale
len v prípade, že
sa žalobca
neodvolá alebo
keď sa odvolá
a odvolací súd
potvrdí rozsudok
okresného súdu.
V opačnom
prípade nie je
možné vyčísliť
stratu.

OS zamietol žalobu
voči KSK, žalobca sa
odvolal, čakáme za
rozhodnutím KS

V tomto konaní by
nemala pre KSK
hroziť žiadna
strata.

Očakávame po
vykonanom
dokazovaní
zamietnutie žaloby

V prípade
neúspechu bude
strata spočívať
v náhrade za
užívanie pozemku
vo výške
vyčíslenej
znalcom, k čomu
zatiaľ nedošlo
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14.
Exekuč.
konanie

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.
Okresný súd ešte
vo veci opätovne
nerozhodol.

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.

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

Tvorba rezerv na súdne spory v r. 2014

Súdny spor
1.

Jaroslav Králik c/a KSK

2.

Magdaléna Jurčíková

3.

Ladislav Sedlák

4.

zúčtovanie

PS k 1.1.2014

ponechanie

zrušenie

tvorba

rezervy

rezervy

rezervy 2014

13 921,55

0

13 921,55

0,00

5 424,89

0

5 424,89

0,00

0

0,00

ADONAI, s.r.o. Košice

38 991,12

0

5.

Dagmar Rusnáková

58 141,24

6.

Ladislav Sedlák

7.

Ex.úrad JUDr. Žužová

8.
9.

Stav k 31.12.2014

x

13 921,55

0,00

x

5 424,89

0,00

1 840,00

1 840,00

38 991,12

0,00

x

38 991,12

0

58 141,24

0,00

x

58 141,24

1 122,83

0

1 122,83

0,00

366,86

1 489,69

6 458,78

0

6 458,78

0,00

0,00

6 458,78

Eva Petrusová

1 221,10

0

1 221,10

0,00

0,00

1 221,10

Marian Pavľák

20 000,00

0

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

2 580,00

0

2 580,00

0,00

0,00

2 580,00

11. Anna Adamčíková, Koš. Belá

0,00

0

0,00

0,00

3 240,00

3 240,00

12. COMPCAR, s.r.o., Prešov

0,00

0

0,00

0,00

438 300,00

438 300,00

147 861,51

0

14 861,51

0,00

443 746,86

591 608,37

10. František Fabrici

SPOLU:

b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky tabuľka č.11
Košický samosprávny kraj spravuje nehnuteľné kultúrne pamiatky uvedené v tabuľke č. 12

c) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia
Iné aktíva
Iné pasíva

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie
-

Hodnota celkom
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2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet Košického samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja dňa 24. februára 2014 uznesením č. 16/2014.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený nasledujúcimi úpravami:
-

prvá úprava schválená dňa 28. apríla 2014 uznesením č. 54/2014
druhá úprava schválená dňa 25. augusta 2014 uznesením č. 114/2014

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.
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

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

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Popis skutočností:
V priebehu roka 2014 sa pripravoval zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý čiastočne zmenil financovanie vyšších územných celkov.
Daň z motorových vozidiel sa po schválení tohto zákona stala príjmom štátneho rozpočtu a na základe
nariadenia vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov sa zvýšil podiel dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky z 21,9 %
na 29,2 %. Toto zvýšenie nahradilo príjmy z dane z motorových vozidiel v plnej výške a pre KSK
znamenalo pre rok 2015 nárast o cca 1,6 mil. €.
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