Dôvodová správa
k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Uznesením č. 164/2014 zo dňa 15. 12. 2014 schválilo Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja (ďalej „KSK“) na svojom 8. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2015
nasledovne:
• bežné príjmy vo výške
155 789 847 €
• bežné výdavky vo výške
155 427 497 €
• kapitálové príjmy vo výške
39 798 649 €
• kapitálové výdavky vo výške
47 385 630 €
15 529 749 €
• príjmové finančné operácie vo výške
• výdavkové finančné operácie vo výške
8 305 118 €
Na 9. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie 1. Úpravu rozpočtu
KSK v roku 2015.

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2015
V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zvýšenie dane z príjmov
fyzických osôb o 13 681 920 €, z toho čiastka 13 000 000 € predstavuje presun z príjmov
z dane z motorových vozidiel z dôvodu schválenia zákona o tejto dani, v zmysle ktorého
prestáva byť daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015 príjmom KSK. Zároveň z tejto zmeny
vyplývajú pre KSK vyššie príjmy z dane z príjmov fyzických osôb a ich zvýšenie navrhujeme
použiť na valorizáciu miezd.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2015
Nariadením vlády SR z decembra 2014 boli zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie bežných
výdavkov na tento účel a následne poistného a príspevkov do poisťovní v celkovej výške
681 920 € podľa jednotlivých programov nasledovne:
Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV (€)
Komunikácie
Kultúra
Sociálne služby
Podporné činnosti programov KSK
Spolu

83 727
110 180
225 382
76 751
496 040

Poistné a príspevok
do poisťovní (€)
30 937
40 712
83 279
30 952
185 880

Pre program Vzdelávanie bolo zvýšenie rozpočtu na mzdy zohľadnené už
v schválenom rozpočte KSK na rok 2015.
Zároveň navrhujeme presun v bežných výdavkoch z programu Podporné činnosti
programov KSK z centrálnej rezervy do programu Sociálne služby vo výške 950 000 € na
financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi,
pretože Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne pre rok 2015 dotáciu na
tieto služby.
3

