K bodu č. 6

Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
k Návrhu záverečného účtu Košického samosprávneho kraja
za rok 2012

Hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“)
predkladá stanovisko k Návrhu záverečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok
2012 (ďalej len „záverečný účet“) na základe ustanovenia § 19e ods. 1 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov.
Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu,
analýz záverečných účtov KSK predchádzajúcich rozpočtových rokov, schváleného
viacročného rozpočtu na roky 2012 - 2014 a jeho úprav a predložených materiálov
k vypracovaniu stanoviska.

1. Súhrnná charakteristika návrhu záverečného účtu
Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2012 bol schválený na 13. zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12.12.2011 uznesením č. 345/2011 ako
súčasť viacročného rozpočtu na roky 2012 - 2014.
Celkový rozpočet KSK na rok 2012 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Vyrovnanie schodku
kapitálového rozpočtu bolo schválené najmä prebytkom z bežného rozpočtu a sčasti z úverov,
ktoré boli zahrnuté v príjmových finančných operáciách.
V priebehu rozpočtového roka boli vykonané 3 úpravy rozpočtu na základe
rozhodnutia Zastupiteľstva KSK, ktorými boli vykonané zmeny bežného a kapitálového
rozpočtu ako aj zmeny v príjmových finančných operáciách. Okrem týchto úprav bola
vykonaná mimoriadna úprava rozpočtu uznesením Zastupiteľstva KSK č. 376/2012 zo dňa
20.02.2012, na základe ktorého boli zvýšené príjmové finančné operácie o 1 mil. € (prijatie
úveru) a zvýšené kapitálové výdavky o 1 mil. €, ktoré boli rozpočtované na financovanie
odstránenia havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky spôsobené
zosuvom cesty.
Na základe týchto úprav boli bežné príjmy zvýšené o 4 466 562 € a bežné výdavky
zvýšené o 11 891 979 €. Kapitálové príjmy sa zvýšili o 2 801 048 €, a kapitálové výdavky
o 10 292 877 €. Úprava finančných operácií bola schválená tiež zvýšením príjmových
finančných operácií o sumu 14 917 246 €.
V zmysle schválených zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja bolo vykonaných sedem úprav
rozpočtu na základe rozpočtových opatrení schválených predsedom KSK.
Uvedenými opatreniami boli zvýšené bežné príjmy o sumu 2 239 € a kapitálové
príjmy o sumu 106 490 €. Bežné výdavky boli znížené o sumu 26 931 € a kapitálové
výdavky boli zvýšené o sumu 135 660 €. Týmito opatreniami neboli vykonané žiadne zmeny
vo finančných operáciách.
Preverením rozsahu vykonaných zmien v rozpočte na základe rozpočtových
opatrení schválených predsedom KSK možno konštatovať, že uvedené úpravy boli
vykonané v súlade s 2. časťou zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja.
Okrem uvedených úprav boli vykonané aj úpravy bežného a kapitálového rozpočtu
uskutočnené z dôvodu prijatia finančných prostriedkov z účelových dotácií, darov, grantov
a projektov z fondov EÚ, ktoré nepodliehajú schváleniu v zmysle § 14 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe účelovo prijatých finančných
prostriedkov boli zvýšené bežné príjmy o sumu 619 158 € a kapitálové príjmy o sumu
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1 178 903 €. Zvýšenie bežných a kapitálových príjmov bolo plne premietnuté do zvýšenia
bežných a kapitálových výdavkov, čo znamená, že tieto úpravy nemali vplyv na celkový
výsledok rozpočtového hospodárenia.
Uvedené úpravy boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Po všetkých úpravách vykonaných na základe rozhodnutí Zastupiteľstva KSK,
rozpočtových opatrení schválených predsedom KSK a na základe prijatia účelových
dotácií, darov, grantov a projektov z fondov EÚ bol upravený bežný rozpočet v príjmovej
časti na sumu 138 751 484 € a vo výdavkovej časti na sumu 144 788 480 €. Kapitálový
rozpočet v príjmovej časti bol upravený na sumu 25 109 747 € a vo výdavkovej časti
na sumu 34 980 216 €. Príjmové finančné operácie boli upravené na sumu 18 353 206 €,
výdavkové finančné operácie ostali nezmenené v sume 2 445 741 €.
Na základe uvedených úprav bol v bežnom rozpočte rozpočtovaný schodok v sume
6 036 996 € (138 751 484 - 144 788 480) a v kapitálovom rozpočte schodok v sume
9 870 469 € (25 109 747 - 34 980 216), teda celkový schodok rozpočtu v sume
15 907 465 €. Krytie celkového schodku bolo rozpočtované príjmovými finančnými
operáciami (prijatím úveru, použitím prostriedkov z roku 2011 v roku 2012, prostriedkami z
peňažných fondov). Celkový rozpočet KSK na rok 2012 po všetkých úpravách včítane
príjmových a finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný.
Prehľad schváleného rozpočtu KSK a jeho úprav na rok 2012 je uvedený v prílohe č. 1
tohto stanoviska.

Vývoj základných rozpočtových vzťahov podľa údajov záverečného účtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke v eurách.
Názov ukazovateľa

Skutočnosť
2010

Skutočnosť
2011

Skutočnosť
2012

Príjmy rozpočtu KSK
bežné príjmy
kapitálové príjmy

141 803 847
130 656 738
11 147 109

148 880 104
138 134 362
10 745 742

146 977 511
137 533 414
9 444 097

-1 902 593
-600 948
-1 301 645

Výdavky rozpočtu KSK
bežné výdavky
kapitálové výdavky

140 000 140
129 009 260
10 990 880

151 562 059
135 890 439
15 671 620

154 498 211
138 297 301
16 200 910

2 936 152
2 406 862
529 290

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

1 803 707

-2 681 955

-7 520 700

-4 838 745

Bežný rozpočet (prebytok/schodok)
Kapitálový rozpočet (prebytok/schodok)

1 647 478
156 229

2 243 923
-4 925 878

-763 887
-6 756 813

-3 007 810
-1 830 935

13 309 542

21 835 284

16 523 010

-5 312 274

779 962

7 902 926

5 844 186

-2 058 740

7 101 157

5 450 524

7 456 458

0

0

5 428 423
0
0

4 303 936
4 177 898
0

2 005 934
0
-1 102 570
-4 177 898
21 000

Príjmové finančné operácie

Medziročný
vývoj
skutočnosti
nárast/pokles

použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov
prevod prostriedkov z peňažných fondov
prijatá splátka návratnej fin. výpomoci
prijaté úvery
z predaja majetkových účastí
iné PFO

3

3 201 366
0
21 000

Výdavkové finančné operácie
účasť na majetku
úvery,pôžičky,návratné fin.výpomoci
splácanie tuzemskej istiny
splácanie zahraničnej fin.inšt.

2 178 536
22 450
495 000
641 222
1 019 864

3 221 611
0
650 000
1 551 747
1 019 864

2 362 375
0
0
1 023 124
1 339 251

-859 236
0
-650 000
-528 623
319 387

Príjmy Košického samosprávneho kraja za rok 2012 predstavujú sumu 146 977 511 €
(v tom bežné príjmy 137 533 414 € a kapitálové príjmy 9 444 097 €). V porovnaní
so skutočnosťou roku 2011 ide o pokles príjmov v absolútnych číslach o 1 902 593 € (v tom
pokles bežných príjmov o 600 948 € a pokles kapitálových príjmov o 1 301 645 €).
Výdavky Košického samosprávneho kraja za rok 2012 predstavujú sumu
154 498 211 € (v tom bežné výdavky 138 297 301 € a kapitálové výdavky 16 200 910 €).
V porovnaní so skutočnosťou roku 2011 ide o nárast výdavkov v absolútnych číslach
o 2 936 152 € (v tom nárast bežných výdavkov o sumu 2 406 862 € a nárast kapitálových
výdavkov o sumu 529 290 € ).
Rozpočtové hospodárenie v posudzovaných rokoch bolo ovplyvnené aj použitím
prostriedkov z minulých rokov (prebytok hospodárenia z minulých rozpočtových rokov
a prostriedky peňažných fondov), tzv. finančnými operáciami, ktorými sa okrem iného
vykonávajú prevody z peňažných fondov (rezervný fond) vyššieho územného celku, ako aj
realizujú návratné zdroje financovania. Vzhľadom na špecifickosť finančných operácií,
ktorými sa klasifikujú príjmové a výdavkové finančné operácie a ktoré predstavujú operácie
mimoriadneho charakteru nemá porovnanie medziročného vývoja finančných operácií
vypovedaciu schopnosť. V roku 2012 boli vykázané príjmové finančné operácie v sume
16 523 010 €, z toho použitie prostriedkov z roka 2011 v sume 5 844 186 €, prevody
prostriedkov z peňažných fondov v sume 7 456 458 €, prijaté úvery v sume 3 201 366 €
a iné príjmové finančné operácie v sume 21 000 €. Výdavkové finančné operácie boli
vykázané v sume 2 362 375 €, z toho splácanie úverov tuzemskej istiny v sume 1 023 124 €
a splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii v sume 1 339 251 €.
Porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených príjmov s ich
skutočným plnením a medziročný vývoj skutočných príjmov je uvedený v nasledujúcej
tabuľke v eurách.
Tabuľka č. 2

Plnenie príjmov a ich medziročný vývoj
Názov ukazovateľa

rok 2011
Schválený a
upravený
rozpočet

Príjmy rozpočtu
celkom
daňové príjmy
nedaňové príjmy
granty a transfery
Bežné príjmy
daňové príjmy
nedaňové príjmy
granty a transfery

Skutočnosť

170 740 694

148 880 104

66 798 563
8 398 986

rok 2012
Rozdiel

Schválený a
upravený
rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel

Medziročný
vývoj
skutočnosti
nárast/pokles

-21 860 590

163 861 231

146 977 511

-16 883 720

-1 902 593

66 991 714

193 151

67 209 766

67 692 349

482 583

700 635

9 409 170

1 010 184

8 488 699

8 859 218

370 519

-549 952

95 543 145

72 479 220

-23 063 925

88 162 766

70 425 944

-17 736 822

-2 053 276

140 664 777

138 134 362

-2 530 415

138 751 484

137 533 414

-1 218 070

-600 948

66 798 563

66 991 714

193 151

67 209 766

67 692 349

482 583

700 635

7 611 975

8 358 190

746 215

7 788 840

7 908 972

120 132

-449 218

66 254 239

62 784 458

-3 469 781

63 752 878

61 932 093

-1 820 785

-852 365

30 075 917

10 745 742

-19 330 175

25 109 747

9 444 097

-15 665 650

-1 301 645

nedaňové príjmy

787 011

1 050 980

263 969

699 859

950 246

250 387

-100 734

granty a transfery

29 288 906

9 694 762

-19 594 144

24 409 888

8 493 851

-15 916 037

-1 200 911

Kapitálové príjmy

V roku 2012 dosiahol Košický samosprávny kraj príjmy v sume 146 977 511 €,
čo v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom vykázaným v záverečnom účte na rok
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2012 predstavuje nižšie plnenie o sumu 16 883 720 € (v tom bežné príjmy boli plnené
nižšie o sumu 1 218 070 € a kapitálové príjmy boli plnené nižšie o sumu 15 665 650 €),
čo spôsobilo nižšie plnenie príjmov v ekonomickej kategórii granty a transfery.
Porovnanie schválených a v priebehu rozpočtového roka upravených výdavkov s ich
skutočným čerpaním a medziročný vývoj skutočných výdavkov je uvedený v nasledujúcej
tabuľke v eurách.
Čerpanie výdavkov a ich medziročný vývoj
Názov ukazovateľa

Schválený a
upravený
rozpočet
Výdavky rozpočtu
celkom
bežné výdavky
kapitálové výdavky

Tabuľka č. 3

rok 2011

rok 2012

Skutočnosť

Rozdiel

Schválený a
upravený
rozpočet

Medziročný
vývoj
skutočnosti
nárast/pokles
Skutočnosť

Rozdiel

184 171 313

151 562 059

-32 609 254

179 768 696

154 498 211

-25 270 485

2 936 152

143 188 433

135 890 439

-7 297 994

144 788 480

138 297 301

-6 491 179

2 406 862

40 982 880

15 671 620

-25 311 260

34 980 216

16 200 910

-18 779 306

529 290

V roku 2012 čerpal Košický samosprávny kraj výdavky v sume 154 498 211 €,
čo v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom vykázaným v záverečnom účte na rok
2012 predstavuje zníženie v sume 25 270 485 € (v tom zníženie bežných výdavkov v sume
6 491 179 € a zníženie kapitálových výdavkov v sume 18 779 306 €).
2. Súlad návrhu záverečného účtu so zákonom o rozpočtových pravidlách
Predkladaný záverečný účet bol zostavený po predchádzajúcom usporiadaní
hospodárenia Košického samosprávneho kraja, vrátane usporiadania finančných vzťahov
k zriadeným a založeným právnickým osobám a k iným osobám na svojom území
a usporiadania finančných vzťahov k iným rozpočtom. Obsahuje súhrne údaje o rozpočtovom
hospodárení.
Záverečný účet je tvorený textovou časťou, ktorá prezentuje informácie o hospodárení
Košického samosprávneho kraja za rok 2012, vrátane hodnotenia plnenia programov,
a z tabuľkovej časti k záverečnému účtu.
Textová časť obsahuje schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu príjmov
a čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov a vyhodnotenie stanovených cieľov
a ukazovateľov jednotlivých programov, návrh na rozdelenie celkového prebytku
hospodárenia KSK, projekty financované z fondov EÚ, prehľad o stave a vývoji dlhu KSK,
majetok a záväzky KSK, správu o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií
a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, tvorbu a použitie rezervného fondu
a správu nezávislého audítora.
Predložený návrh záverečného účtu sa vecne zaoberá a prezentuje údaje ustanovené
v § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení
rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových
organizácií, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia
programov.
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Z dôvodu, že Košický samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2012 neposkytol záruky,
predložený záverečný účet neobsahuje prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov.
Údaje o rozpočtovom hospodárení sú uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu
(prílohy č. 1 až 7) a sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou triedené na bežné príjmy a bežné
výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. Taktiež sú členené
v štruktúre programového rozpočtu a v rozsahu funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa
vybraných položiek stanovených v zásadách tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a
pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja (ďalej len „zásady
tvorby rozpočtu“).
V záverečnom účte je prezentované skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov,
ktoré nepresiahlo limity výdavkov schváleného a upraveného rozpočtu. Pri čerpaní rozpočtu
boli dodržané princípy vyrovnanosti, resp. krytia schodku rozpočtu. Vykázaný schodok
rozpočtu po úprave (vylúčení) výdavkov krytých príjmovými finančnými operáciami (z
prijatého úveru, použitie prostriedkov z roku 2011 v roku 2012, prostriedky z peňažných
fondov, nevyčerpané prostriedky roku 2011 použité v združení KSK a PSK) predstavuje
výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok. Časť uvedeného prebytku bola použitá na
úhradu istín úverov od EIB a SLSP, čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet obsahuje údaje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov sú v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie vydanej Ministerstvom financií SR (opatrenie Ministerstva financií
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení) a v rozsahu
a miere podrobnosti určenej Zastupiteľstvom KSK v zásadách tvorby rozpočtu. Údaje
o čerpaní výdavkov podľa programov sú v členení podľa schváleného rozpočtu v programoch.
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že návrh záverečného účtu
je zostavený v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Zhodnotenie návrhu záverečného účtu
3.1 Rozpočtové hospodárenie
Prehľad plnenia bežných príjmov a kapitálových príjmov v rozpočtovom roku 2012
je uvedený v tabuľke č. 2 tohto stanoviska. Podľa údajov záverečného účtu celkové príjmy
k 31.12.2012 boli rozpočtované v sume 163 861 231 €. Skutočne plnenie bolo v sume
146 977 511 €, čo predstavuje neplnenie príjmov oproti rozpočtu o 16 883 720 € (v tom
nenaplnenie kapitálových príjmov o 15 665 650 € a bežných príjmov o 1 218 070) Výpadok
kapitálových príjmov bol ovplyvnený položkou granty z fondov EÚ, kde bolo plnenie
na úrovni 34,36 %.
Prehľad čerpania bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku
2012 je uvedený v tabuľke č. 3 tohto stanoviska. Podľa údajov záverečného účtu celkové
výdavky k 31.12.2012 boli rozpočtované v sume 179 768 696 €, skutočne boli vyčerpané
prostriedky v sume 154 498 211 €, čo predstavuje nižšie čerpanie výdavkov oproti rozpočtu
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v sume 25 270 485 € (v tom nižšie čerpanie bežných výdavkov v sume 6 491 179 € a nižšie
čerpanie kapitálových výdavkov v sume 18 779 306 €).
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými výdavkami (bez finančných
operácií) v roku 2012 je mínus 7 520 700 €. Bežný rozpočet je schodkový v sume 763 887 €
a kapitálový rozpočet je schodkový v sume 6 756 813 € (tabuľka č. 1). Počas rozpočtového
roka boli uskutočnené príjmové finančné operácie (použitie prostriedkov z predchádzajúcich
rokov na použitie v roku 2012, vykonané prevody z mimorozpočtových peňažných fondov –
rezervný fond, prijaté bankové úvery a iné príjmové finančné operácie) a výdavkové finančné
operácie v podobe splácania istín úveru od tuzemskej a zahraničnej inštitúcie. Finančné
operácie sa uskutočňujú mimo príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu vyššieho
územného celku.
Prehľad vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je uvedený
v prílohe č. 2 tohto stanoviska.
Uvedený rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu (okrem finančných operácií),
vyčíslený v sume mínus 7 520 700 € bol upravený o príjmové finančné operácie
predstavujúce výdavky financované z prostriedkov minulých období (účelové prostriedky
na použitie v roku 2012, peňažné fondy, prostriedky združenia KSK a PSK) a o výdavky
financované z poskytnutých úverov. Úprava výdavkov predstavuje spolu sumu 15 921 653 €
(v tom výdavky financované z úveru SLSP na projekty EÚ fondov v sume 2 606 774 €,
výdavky financované z účelových prostriedkov minulých rokov na použitie v roku 2012
v sume 5 837 421 €, výdavky financované z peňažných fondov v sume 7 456 458 €, vrátane
nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011, použitých v združení KSK a PSK v sume 21 000 €).
Pre reálne vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia je potrebné vykonať aj úpravu
príjmov o splátky istín úverov v roku 2012, nakoľko splátka je klasifikovaná v rámci
výdavkových finančných operácií a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol na ich úhradu použitý prebytok hospodárenia vykazovaný v priebehu
rozpočtového roka 2012. Úprava príjmov predstavuje sumu 2 362 375 € (splátka istiny úveru
od SLSP na projekty EÚ fondov v sume 1 023 124 € a od EIB v sume 1 339 251 €).
Prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu po vyššie uvedených
úpravách a pred úpravou pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje sumu 6 038 578 €
(– 7 520 700 € + 15 921 653 € – 2 362 375 €). Tento prebytok zahŕňa prebytok na rozdelenie,
o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ale aj prostriedky účelovo
určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EU
a prostriedky na odvod.
Pre účely tvorby peňažných fondov sa v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej
únie alebo na základe osobitného zákona. Účelovo určené prostriedky nevyčerpané
v rozpočtovom roku 2012 určené na použitie v roku 2013 predstavujú sumu 1 371 963 €
a prostriedky štátneho rozpočtu určené na odvod predstavujú sumu 10 761 €.
Po vylúčení vyššie uvedených prijatých a nevyčerpaných prostriedkov predstavuje
prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov
sumu 4 655 854 € (6 038 578 € – 1 371 963 € – 10 761 €). O tomto prebytku hospodárenia
rozhoduje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.
Prehľad o skutočne realizovaných finančných operáciách príjmových aj výdavkových
v rozpočtovom roku 2012 je uvedený v tabuľke č. 1 tohto stanoviska. Príjmové finančné
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operácie boli uskutočnené v sume 16 523 010 € a výdavkové finančné operácie v sume
2 362 375 €.
V rámci finančných operácií je vykázaný zostatok + 14 160 635 €, v ktorom
je potrebné eliminovať už vyššie uvedené úpravy, ktoré súviseli s finančnými operáciami.
Použitie prostriedkov minulých období (účelové prostriedky na použitie v roku 2012,
peňažné fondy, prostriedky združenia KSK a PSK) a prostriedky získané z poskytnutých
úverov, spolu v sume 15 921 653 € predstavujú príjmové finančné operácie, ktoré kryli
výdavky roku 2012. Na splatenie istín úverov od SLSP a od EIB v sume 2 362 375 €, ako
výdavkovej finančnej operácie bol použitý prebytok rozpočtu v bežnom rozpočtovom roku
(použitie príjmov).
Zostatok prostriedkov z finančných operácií po vyššie uvedených úpravách
predstavuje sumu 601 357 € (14 160 635 € - 15 921 653 € + 2 362 375 €). Uvedený zostatok
je tvorený účelovými prostriedkami štátneho rozpočtu a EÚ nevyčerpanými v roku 2012
v sume 6 765 € a zostatkom nepoužitých prostriedkov čerpaného úveru v roku 2012 v sume
594 592 €.
Nakoľko uvedené prostriedky sú zdrojom peňažných fondov a o použití peňažných
fondov v zmysle § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozhoduje zastupiteľstvo, je uvedený zostatok spolu s prebytkom hospodárenia za rok 2012
navrhovaný na rozdelenie.
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že prebytok rozpočtu za rok
2012 pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje sumu 4 655 854 € a spolu
so zostatkom z finančných operácií v sume 601 357 € je navrhnutý na rozdelenie.
Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2012 v programoch a vyhodnotenie
stanovených cieľov a ukazovateľov je spracované za každý program a podprogram a je
uvedené v časti B. záverečného účtu.
Hodnotenie pozostáva zo slovného zhodnotenia ukazovateľov výsledku a číselných
údajov o skutočnej výške bežných a kapitálových výdavkov, ktoré sa porovnávajú
s predchádzajúcim rokom, s upraveným rozpočtom bežného roka a so skutočnými príjmami.
V programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou bol rozpočet bežných výdavkov
vyčerpaný na 94,46 %. Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami tohto
programu je vo výške 50 447 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.
Rozpočet bežných výdavkov v programe Komunikácie bol vyčerpaný takmer
na 100 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe bol vo výške
8 882 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.
Kapitálové výdavky tohto programu boli vyčerpané na 91,58 %. Rozdiel medzi
skutočnými kapitálovými príjmami a výdavkami tohto programu okrem projektov z fondov
EÚ je vo výške 58 967 €. Čiastka 48 924 € sa presúva na použitie do roku 2013
na dofinancovanie vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu
poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji. Zostávajúca čiastka 10 043 € je súčasťou
prebytku hospodárenia KSK.
Rozpočtované finančné prostriedky z fondov EÚ boli vyčerpané takmer na 100 %
rozpočtu. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ je
vo výške 293 565 €. Ide o prijatú refundáciu finančných prostriedkov od riadiaceho orgánu
projektov za výdavky financované z vlastných príjmov KSK, ktorá je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK.
V programe Doprava bol rozpočet bežných výdavkov vyčerpaný na 100 %.
Rozpočet bežných výdavkov v programe Kultúra bol vyčerpaný na 99,44 %. Rozdiel
medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra okrem projektov z fondov EÚ
je 52 697 €, z ktorých čiastka 30 652 € sa presúva do roku 2013 na dofinancovanie projektov
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schválených v rámci Výzvy č. 1/2012 vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 a ďalších aktivít
súvisiacich s programom Terra Incognita a 22 045 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.
Finančné prostriedky na neinvestičné projekty boli vyčerpané na 98,94 %. Rozdiel
medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 691 €.
Ide o nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie bežných výdavkov projektu
Európske hlavné mesto kultúry v nasledujúcom roku.
Kapitálové výdavky programu Kultúra boli vyčerpané na 14,75 %. Rozdiel medzi
skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov EÚ
predstavuje čiastku 81 408 €. Do roku 2013 sa presúva financovanie neukončených
investičných akcií - dofinancovanie dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií
pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 20 000 € a realizácia trafostanice
pre Divadlo Thália Košice vo výške 24 000 €. V rámci realizácie projektu Európske hlavné
mesto kultúry sa do roku 2013 presúva čiastka 8 745 € účelovo určená na tretiu splátku
pre troch úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci výzvy programu Terra Incognita v súlade
s VZN č. 9/2011. Zostatok finančných vo výške 28 663 € je súčasťou prebytku hospodárenia
KSK.
Čerpanie finančných prostriedkov na investičné projekty predstavuje 11,71 %
rozpočtu. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ
je vo výške 855 €. Tento rozdiel je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.
Rozpočet bežných výdavkov v programe Vzdelávanie bol vyčerpaný na 98,01 %.
Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí
1 362 338 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové
výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov a zo zisku z podnikateľskej činnosti
po zdanení z predchádzajúcich rokov vo výške 36 551 €. V zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli
presunuté na použitie do roku 2013 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky
poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím
do 31. 3. 2013 vo výške 462 280 €. Z prebytku hospodárenia boli ďalej vyňaté finančné
prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a na spolufinancovanie projektov
zo štátneho rozpočtu vo výške 750 387 € a príspevky úradov práce poskytnuté v rámci
zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 999 €.
Z prebytku hospodárenia sú ďalej vyňaté finančné prostriedky, ktoré je v súvislosti
s mimoriadnymi okolnosťami potrebné použiť na pôvodne stanovený účel, a to sú príjmy
budúcich období (roku 2013) jazykových škôl vo výške 89 167 € určené na bežnú prevádzku
jazykových škôl v roku 2013. Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
budú vrátené finančné prostriedky za poškodené učebnice vo výške 127 €. Prebytok
hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje čiastku 22 827 €.
Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli vyčerpané na 49,74 %. Rozdiel medzi
skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ,
predstavuje čiastka 112 635 €, z toho do roku 2013 sa presúva realizácia investičnej akcie
„Rekonštrukcia strechy budovy Strednej zdravotníckej školy, Michalovce“, na ktorú bola
z Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytnutá dotácia vo výške 100 000 €.
Zostávajúca čiastka 12 635 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2012.
Na investičné projekty z fondov EÚ boli v tomto programe vyčerpané finančné
prostriedky na 15,41 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov
EÚ je vo výške 543 050 €. Suma vo výške 332 975 € predstavuje refundáciu výdavkov
projektu „Gymnázium Trebišov - Kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná“.
Táto refundácia je určená na splátku termínovaného úveru poskytnutého na prefinancovanie
projektových výdavkov v roku 2013. Zvyšná suma vo výške 210 075 € je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli refundované za projektové
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výdavky, ktoré KSK predfinancoval v predchádzajúcich rokoch implementácie projektov
z vlastných príjmov.
Bežné výdavky programu Sociálne služby boli vyčerpané na 99,01 %. Rozdiel
medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne
služby predstavuje sumu 338 090 €, z toho odvody do štátneho rozpočtu sú v sume 10 631 €
a súčasťou prebytku hospodárenia je suma 327 459 €.
Kapitálové výdavky programu Sociálne služby boli vyčerpané iba na 4,12 %. Rozdiel
medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov
EÚ predstavuje čiastku 6 056 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK. Skutočné
výdavky na projekty z fondov EÚ boli kryté príjmami z úverových zdrojov v plnej výške.
Bežné výdavky v programe Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané
na 71,09 %. Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami tohto programu,
okrem podprogramu Projekty z fondov EÚ a časti podprogramu Splácanie úrokov a záväzkov
(Správa záväzkov a pohľadávok Košice) je vo výške 3 319 566 €, z toho čiastka 4 € je odvod
výnosov do štátneho rozpočtu z dotácie na odstránenie škôd na majetku spôsobených
povodňami a čiastka 3 319 562 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.
Čerpanie z rozpočtu na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ bolo splnené
na 40,26 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov
predstavuje sumu 129 713 €. Zostatky zálohových platieb od riadiacich orgánov projektov
určených na použitie pri ďalšej implementácii projektov v roku 2013 predstavujú sumu
vo výške 25 522 € a suma vo výške 10 161 € predstavuje presun finančných prostriedkov
tvoriacich prídel do fondov udržateľnosti za rok 2012. Fondy udržateľnosti výstupov
projektov sú vytvárané po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami
o nenávratnom finančnom príspevku. Suma vo výške 94 030 € je súčasťou prebytku
hospodárenia KSK.
Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané
na 71,32 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem
projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 269 818 € a je súčasťou prebytku hospodárenia
KSK.
Finančné prostriedky na investičné projekty v tomto programe boli vyčerpané
na 99,39 %. Skutočné výdavky na projekty z fondov EÚ boli kryté v plnej výške príjmami
z úverových zdrojov.
V rámci jednotlivých programov poukazujem na niektoré nesplnené ciele
a ukazovatele.
V programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou, konkrétne v podprograme SO/RO
v roku 2012 bol prijatý ukazovateľ výstupu - počet prijatých žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v počte 18. Bolo prijatých 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
vzťahujúcich sa na „Opatrenie ROP 4.1d – Neinvestičné projekty“. Tieto sú v súčasnosti
v stave pred ich vyhodnotením, ktoré predchádza uzavretiu zmlúv na základe schválenia
žiadostí. Celý proces OI SO/RO nevie ovplyvniť, keďže podlieha riadeniu z úrovne
riadiaceho orgánu pre ROP.
Okrem toho, indikatívny harmonogram výziev regionálneho operačného programu
na rok 2012 uvažoval s vyhlásením viacerých výziev, a to na decentralizované „Opatrenia
4.1a a 5.1“, pričom v skutočnosti k ich vyhláseniu nedošlo. Aj táto skutočnosť mala za
následok nenaplnenie uvedených ukazovateľov v plánovanom rozsahu. Výzvy boli vyhlásené
tesne na konci roka 2012 a začiatkom roka 2013, v ktorom možno zase očakávať prekročenie
stanovených ukazovateľov.
Výstupovo orientovaný cieľ v programe Doprava je zameraný na zmiernenie poklesu
prepravených
cestujúcich vo verejnej doprave. Cieľom pre rok 2012 bolo prepraviť
počtu
verejnou dopravou 112,3 mil. cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2011 malo predstavovať
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úbytok cestujúcich maximálne o cca 2,07 %. Spoločnosťami eurobus, a.s., Slovenská
autobusová doprava Michalovce, a.s. a Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. bolo v roku
2012 celkovo prepravených 110,897 mil. cestujúcich, čo je o 1,403 mil. menej ako
predpokladal výstupovo orientovaný cieľ. V porovnaní s rokom 2011 bolo verejnou
dopravou prepravených celkovo o 3,327 mil. cestujúcich menej, čo predstavuje pokles o 3,28
% – na tejto hodnote sa podieľa DPMK, a.s. 74,82 % -mi, SAD Michalovce, a.s. 18,12 %-mi
a eurobus, a.s. 7,06 %-mi. Výsledkovo orientovaný cieľ prepraviť v roku 2012 verejnou
dopravou 112,3 mil. cestujúcich nebol splnený, no aj napriek tomu došlo medziročne
k zmierneniu poklesu počtu cestujúcich vo verejnej doprave. Daný ukazovateľ je v súčasnej
dobe výrazne ovplyvnený sociálno - ekonomickou situáciou v regióne.
V programe Kultúra neboli ciele v roku 2012 v rámci regionálneho operačného
programu splnené z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov.
V sledovanom roku boli projekty v oblasti kultúry („Rekonštrukcia historickej účelovej
budovy Východoslovenského múzea Košice“, „Rekonštrukcia Historickej sály
Východoslovenskej galérie Košice“, „Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného
múzea“, „Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer“) v procese kontroly verejného obstarávania
na riadiacom orgáne pre ROP v Bratislave.
Zvýšenie čerpania a splnenia cieľa sa
predpokladá v roku 2013. Ďalšie 4 projekty sú pripravené a v prípade vhodnej výzvy budú
podané („Vlastivedné múzeum v Trebišove“, „Zemplínske múzeum v Michalovciach“,
„Banícke múzeum – projekt Sentinel“, „Múzeum Spiša – Provinčný dom“). Ďalšie investičné
projekty sú riešené v rámci Ostrovov kultúry a výzvy v programe Terra Incognita zameranej
na drobnú infraštruktúru.
V programe Vzdelávania percentuálny ukazovateľ gymnázií, ktoré v danom roku
absolvovali audit certifikátov kvality, bol splnený na 30 %. Z gymnázií, ktoré sú držiteľmi
certifikátov kvality začalo šesť recertifikáciu. V uvedenom roku ju ukončili tri gymnáziá.
Splnenie na 60 % bolo ovplyvnené z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov. V roku
2013 sa na školách, ktoré audit nezískali, uskutoční dodatočná recertifikácia.
Školské internáty aj počas roka 2012 pokračovali v postupnom skvalitňovaní úrovne
vybavenia študentských izieb a iných priestorov internátu postupným dopĺňaním izieb novým
nábytkom, výmenou podláh, okien a maľovanie priestorov. V Školskom internáte, Medická 2,
v Košiciach sa na študentských izbách, kuchynkách, chodbách a schodiskách realizovala
hygienická maľba. Sledovaný ukazovateľ novovybavených izieb sa v roku 2012 podarilo
splniť na cca 95 %, nakoľko väčší objem finančných prostriedkov bol použitý na skvalitnenie
ostatných priestorov školských internátov formou opráv.
Nárast aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom bol stanovený na 5 %
a pohybuje sa na úrovni 2 % na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Dôvodom je založenie tradícií na stredných školách pri aktivitách, ktoré sú
žiakmi obľúbené, resp. slúžia na verejný prospech.
Nárast počtu žiakov na aktivitách bol stanovený 10 %, ale z dlhodobého hľadiska nie
je možné ho splniť, nakoľko na stredných školách KSK medziročne poklesol počet žiakov cca
o 1 800.
V podprograme Jazykové školy ukazovateľ počet učební s modernou technológiou
vzdelávania nebol splnený. Dôvodom je stav financií v školstve. Obe jazykové školy sú
situované v priestoroch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a používajú
materiálno-technické vybavenie týchto škôl (počítačové a jazykové laboratória).
Ukazovateľ výstupu – získanie certifikátu kvality ISO 9001:2001 v programe Sociálne
služby nebol splnený, pretože certifikát ISO kvality nezískalo v roku 2012 žiadne zariadenie
sociálnych služieb a proces certifikácie nebol ani začatý. Dôvodom bol nedostatok
finančných prostriedkov.
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Hodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby upravuje § 104 zákona
o sociálnych službách. Hodnotenie v zmysle zákona vykonáva poverený štátny zamestnanec
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa prílohy č. 2 tohto zákona, v ktorej sú
rozpracované podmienky kvality. Ukazovateľom výstupu bolo získanie maximálneho počtu
bodov pri napĺňaní štandardov kvality v 7 zariadeniach. Vzhľadom na skutočnosť,
že hodnotenie podmienok kvality Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz
nezačalo realizovať a zákonom stanovené podmienky kvality sú všeobecné, Úrad KSK
v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb v KSK vypracoval konkretizáciu
podmienok kvality. V roku 2013 sa plánuje podľa takto nastavených podmienok uskutočniť
v rámci kontrolnej činnosti Úradu KSK hodnotenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK aj hodnotenie neverejných poskytovateľov.
V programe Sociálne služby (podprogram projekty z fondov EÚ) neboli ukazovatele
k 31. 12. 2012 splnené z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov
v rámci ROP. V sledovanom roku boli 4 projekty v oblasti sociálnych služieb v procese
kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne pre ROP v Bratislave. Ide o nasledovné
projekty („TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb - DD a DSS Košice“, „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce –
Matilda Huta“, „DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre
integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji“,
„Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov“).
Zvýšenie čerpania a splnenia cieľov sa predpokladá v roku 2013.

3.2 Peňažné fondy
Košický samosprávny kraj má v zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy vytvorený peňažný fond - rezervný fond. K 31.12.2012 bol stav finančných
prostriedkov prebytku rozpočtového hospodárenia a rezervného fondu v sume 4 286 808 €.
Počas rozpočtového roka boli na účet rezervného fondu prevedené prostriedky prebytku
rozpočtového hospodárenia, vrátane povinného prídelu do rezervného fondu, celkom v sume
10 087 532 €. Použitie prostriedkov bolo v sume 7 477 458 € (7 456 458 € použitie
prostriedkov peňažných fondov, vrátane použitia prebytku + 21 000 € nevyčerpané
prostriedky roku 2011 použité v združení KSK a PSK), realizované ako výdavková finančná
operácia.

3.3 Bilancia aktív a pasív
Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v tabuľkovej časti návrhu záverečného účtu
v prílohe č. 32. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012, ktorá zodpovedá skutočnosti.

3.4 Stav a vývoj dlhu vrátane záväzkov
Európska investičná banka otvorila úverovú linku v prospech Košického
samosprávneho kraja v sume 1 400 000 tis. Sk, ktorá bola vyčerpaná v jednotlivých tranžiach:
1. tranža v sume 100 000 000,- Sk, v prepočte podľa konverzného kurzu 30,126 v sume
3 319 391,89 €, 2. tranža v sume 7 609 271,12 €, 3. tranža v sume 3 630 123,42 €, 4. tranža
v sume 12 467 600,64 €, 5. tranža v sume 7 825 000,- €, 6. tranža v sume 5 180 000,- € a 7.
tranža v sume 5 428 423,12 €. Spolu čerpaný úver od EIB predstavuje sumu 45 459 810,19 €.
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Istina úveru sa začala splácať od roku 2010 a zostatok úveru k 31.12.2012 je v sume
42 080 831,45 €.
V roku 2012 hlavný kontrolór vypracoval stanovisko pre účely posúdenia dodržania
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru do výšky
1 000 000,- € na financovanie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky.
V stanovisku hlavného kontrolóra zo dňa 22.2.2012 bolo uvedené, že celková suma
dlhu Košického samosprávneho kraja pre účely posúdenia dodržania podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania v sume 44 596 457,46 € vrátane predpokladaného čerpania
úveru na financovanie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky v sume 1 000 000,- €,
predstavuje 32,28 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (rok
2011) zo sumy 138 134 362,48 €, teda neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov,
na základe výpočtov podľa dohodnutých podmienok pri čerpaní jednotlivých tranží úveru EIB
a podmienok pre čerpanie úveru na projekty EÚ, je predpokladaná v najvyššej sume v roku
2014 a to v čiastke cca 3 446 191 € a predstavuje 2,49 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka (rok 2011) zo sumy 130 656 738,- €, t.j. neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Na základe vyššie uvedeného v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór KSK konštatoval, že:
- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku v hodnote 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania
v hodnote 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
je splnená.
V účtovnej závierke KSK k 31.12.2012 v súvahe je vykázaný stav bankových úverov
v celkovej sume 47 011 261,76 €. Z toho zostatok istiny úveru od EIB v sume 42 080 831,45
€ a úveru od SLSP v sume 4 930 430,31 €.
Krátkodobé záväzky KSK predstavujú sumu 22 714 tis. €, ktorých úhrady sú kryté
likvidným majetkom (krátkodobým finančným majetkom a pohľadávkami).
Z uvedenej sumy krátkodobých záväzkov predstavujú záväzky evidované na Úrade
KSK sumu 12 943 tis. €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o sumu 2 447 tis. €.
Z uvedenej sumy záväzkov predstavujú významnú časť záväzky, ktoré vznikli koncom roka
2012 a sú splatné v roku 2013, t.j. sú v lehote splatnosti.
Dlhodobé záväzky predstavujú sumu 20 591 tis. € a sú o sumu 8 360 € nižšie ako
na konci roka 2011.

3.5 Poskytnuté záruky
Košický samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2012 podľa údajov účtovnej závierky
neposkytol žiadnu záruku.
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4. Overenie audítorom a zverejnenie návrhu záverečného účtu
Košický samosprávny kraj v súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a s § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov si dal overiť účtovnú
závierku a svoje hospodárenie za rozpočtový rok 2012 audítorom.
Audítorské správy sú súčasťou predloženého návrhu záverečného účtu.
Záverečný účet bol dňa 12.04.2012 zverejnený v súlade s § 9 ods. 3 zákona 302/2001
Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, čím bola dodržala povinnosť zverejnenia záverečného účtu pred jeho
schválením najmenej 15 dní.

5. Záver
Podľa záverečného účtu je výsledkom hospodárenia pre účely tvorby peňažných
fondov Košického samosprávneho kraja v roku 2012 prebytok z príjmov v sume 4 655 854 €.
Uvedený prebytok spolu so zostatkom z finančných operácií v sume 601 357 € predstavujú
finančné prostriedky na rozdelenie v sume 5 257 211 €.

Uvedený prebytok na rozdelenie v sume 5 257 210,69 € je navrhovaný na rozdelenie
takto:
92 924,00 €

-

89 166,78 €
30 652,28 €

-

8 744,64 €

-

691,30 €

-

332 975,40 €

-

10 161,05 €

-

949 009,00 €
1 200 000,00 €

-

1 012 800,00 €

-

dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve
KSK v roku 2012 ale k 31. 12. 2012 neukončených, resp.
neuhradených,
výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období,
dofinancovanie bežných projektov schválených v rámci Výzvy
č. 1/2012 v súlade s VZN č. 9/2011 a ďalších aktivít týkajúcich
sa programu Terra Incognita,
dofinancovanie kapitálových projektov schválených v rámci výzvy
programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011,
dofinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa pri implementácii investičných projektov v rámci projektu Európske hlavné
mesto kultúry,
refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ určené na splátku
termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ,
vytvorenie fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je
vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade
so zmluvami,
rekonštrukcia cesty II/535 v k. ú. Mlynky,
zvýšené výdavky vynaložené v dôsledku mimoriadnych poveternostných podmienok v zimnom období 2012/2013,
práce naviac na investičných projektoch v rámci projektu Európske
hlavné mesto kultúry 2013 a práce súvisiace s týmito projektmi,
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1 530 086,24 €

-

prídel do rezervného fondu.

Podľa § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyšší
územný celok vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10%
z prebytku rozpočtu. Uvedený návrh na tvorbu rezervného fondu je v súlade so zákonom.
Posúdením úprav rozpočtu počas rozpočtového roka, dodržania podmienok
pre vykázanie výsledku rozpočtového hospodárenia a obsahu prezentovaných údajov
konštatujem, že Návrh záverečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2012
je zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené, predložený záverečný účet
a uz avri eť j eho prerokovanie s v ýrokom

odporúčam

schváliť

„s úhlas s cel oročným hos podárením bez výhrad“.

Navrhované použitie prebytku na rozdelenie v sume 5 257 210,69 €
odporúčam schváliť.

V Košiciach dňa 12.04.2013

JUDr. Vojtech Farkaš
hlavný kontrolór KSK
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Názov ukazovateľa

Schválený
rozpočet 2012

II. úprava
ZKSK
25.06.2012

III. úprava ZKSK
17.12.2012

Spolu úpravy
ZKSK

Rozpočet po
úpravách ZKSK

Zmeny
rozhodnutím
predsedu

Rozpočet po
úpravách
predsedom

Úpravy o prijaté
dotácie, dary,
projekty z
fondov EU

Rozpočet po úprave
podľa ZÚ

1 325 926
623 557
702 369

3 447 671
1 539 992
1 907 679

7 267 610
4 466 562
2 801 048

161 954 441
138 130 087
23 824 354

108 729
2 239
106 490

162 063 170
138 132 326
23 930 844

1 798 061
619 158
1 178 903

163 861 231
138 751 484
25 109 747

155 677 050 17 307 259
132 304 274 10 098 864
23 372 776 7 208 395

1 429 926
348 657
1 081 269

3 447 671
1 444 458
2 003 213

22 184 856
11 891 979
10 292 877

177 861 906
144 196 253
33 665 653

108 729
-26 931
135 660

177 970 635
144 169 322
33 801 313

1 798 061
619 158
1 178 903

179 768 696
144 788 480
34 980 216

-990 219

-14 813
246

-104 000

0

-14 917
246

-15 907 465

0

-15 907 465

0

-15 907 465

Bežný rozpočet
(prebytok/schodok)

1 359 251

-7 795 851

274 900

95 534

-7 425 417

-6 066 166

29 170

-6 036 996

0

-6 036 996

Kapitálový rozpočet
(prebytok/schodok)

-2 349 470

-7 017 395

-378 900

-95 534

-7 491 829

-9 841 299

-29 170

-9 870 469

0

-9 870 469

3 435 960 14 813 246
3 319 471 1 000 000

104 000

0

14 917 246
1 000 000
0
0

18 353 206
4 319 471
0
0

0

18 353 206
4 319 471
0
0

0

18 353 206
4 319 471
0
0

5 844 186

5 844 186

5 844 186

5 844 186

8 052 060
21 000
0
0
0
0
0

8 168 549
21 000
2 445 741
0
0
1 106 490
1 339 251

8 168 549
21 000
2 445 741
0
0
1 106 490
1 339 251

8 168 549
21 000
2 445 741
0
0
1 106 490
1 339 251

bež. príjmy
kap.príjmy

Výdavky rozpočtu KSK
bež. výdavky
kap.výdavky

Rozdiel medzi príjmami a
výdavkami

Príjmové fin. operácie
prijaté bankové úvery
prijaté úvery od zahr.inšt.
prijatá splátka NFV
použitie prostriedkov z
predchádz. rokov
prevod prostriedkov z
rezervného fondu

5 844 186
116 489

iné PFO
Výdavkové fin. operácie
úvery,pôžičky,NFV
účasť na majetku
splácanie tuzemskej istiny
splácanie zahr.fin.inšt.

2 445 741
0
0
1 106 490
1 339 251

7 948 060
21 000
0

104 000
0

0

16

0

0

Príloha č. 1

2 494 013
2 303 013
191 000

Príjmy rozpočtu KSK

154 686 831
133 663 525
21 023 306

I. úprava
ZKSK
16.04.2012
(včítane
úpravy zo dňa
20.02.2012)

vykázaná skutočnosť

bežné príjmy

bežné výdavky

bežný
rozpočet +/prebytok /
schodok

137 533 414

138 297 301

-763 887

kapitálové
príjmy
9 444 097

kapitálový
rozpočet +/prebytok /
schodok

kapitálové
výdavky
16 200 910

-6 756 813

P celkom

V celkom

146 977 511

154 498 211

rozpočet
celkom +/prebytok /
schodok
-7 520 700

príjmové
finančné
operácie
16 523 010

výdavkové
finančné
operácie

zostatok z
nepoužitých
FO

2 362 375

14 160 635

Kapitálové výdavky finacované návratnými zdrojmi financovania (úver), účelové prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a použité v bežnom rozpočtovom roku, použitie prostriedkov peňažných fondov a
prebytku hospodárenia na základe rozhodnutia Zastupiteľstva KSK:
-2 606 774

0

-2 606 774

-2 606 774

-697 579

-5 139 842

0

-5 837 421

-5 837 421

-7 107 996

-348 462

0

-7 456 458

-7 456 458

-21 000

-21 000

fin.úverrom na projekty EU
prostriedky z r. 2011 na použitie
v r. 2012
prostriedky peňažných fondov
prostriedky r.2011 - združenie
KSK a PSK
MEDZISUCET

-21 000
137 533 414

130 491 726

7 041 688

9 444 097

8 084 832

1 359 265

146 977 511

138 576 558

8 400 953

601 357

2 362 375

-1 761 018

Prebytok rozpočtu možno použiť na úhradu návratných zdrojov financovania:
splátka istiny úveru na projekty
EU

-1 023 124

-1 023 124

splátka istiny úveru EIB

-1 339 251

-1 339 251

Prebytok hospodárenie pred
úpravou pre účely tvorby
peňažných fondov

144 615 136

138 576 558

6 038 578

601 357

0

601 357

138 576 558

4 655 854

601 357

0

601 357

Účelovo určené prostriedky ŠR SR a EU možno použiť v následujúcom rozp.roku - nie sú súčasťou prebytku:
odvod do ŠR SR

-10 761

nevyčerpané-použitie v r. 2013

-1 371 963

Prebytok hospodárenie ppre
účely tvorby peňažných fondov

143 232 412

Spolu VH a zostatok nepoužitých prostriedkov z FO

5 257 211
Príloha č. 2
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