Dôvodová správa
k Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej „KSK“) na roky 2008 – 2010
je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi
súvisiacich predpisov.
Návrh rozpočtu KSK je v zmysle vyššie uvedených zákonov zostavený na tri
rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sa však v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov stávajú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového
roku, t. j. roku 2008. Zároveň je Návrh rozpočtu KSK na roky 2008 - 2010 spracovaný
v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia KSK a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.
Uplatňovaním rozvážnej politiky v rozpočtovej oblasti a v oblasti riadenia dlhu ako aj
realizáciou racionalizačných opatrení najmä v odvetví školstva sledujeme cieľ nezvyšovať
mieru zadlženosti a stabilizovať finančnú situáciu KSK.
Rozpočet KSK je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový,
pričom schodok je vyrovnaný príjmovou finančnou operáciou - prijatým úverom od
Európskej investičnej banky. Takmer 50 % príjmov rozpočtu KSK tvoria daňové príjmy,
ktoré pozostávajú z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z dane z motorových vozidiel.
Druhú najväčšiu príjmovú časť rozpočtu KSK tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátnej správy. Na príjmovej strane rozpočtu KSK narastá aj výška
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Vlastné príjmy organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú nižšie oproti upravenému rozpočtu v roku 2007 najmä
z toho dôvodu, že v upravenom rozpočte roku 2007 sú premietnuté tzv. náhodilé príjmy
(rôzne vratky z minulých rokov) a zároveň v odvetví sociálneho zabezpečenia dochádza
k znižovaniu počtu lôžok vzhľadom na kvalitnejšie vytváranie podmienok pre bývanie
klientov.
Výdavková časť rozpočtu v rokoch 2008 – 2010 smeruje okrem financovania
základných samosprávnych funkcií najmä do rozvoja kraja a na splácanie záväzkov nemocníc
s poliklinikami. Rozvoj kraja predstavuje najmä financovanie infraštruktúry KSK v súlade
s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 134/2006 formou návratných zdrojov financovania,
realizácia splátok PPP projektov, prebiehajúce a plánované realizácie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ, pripravenosť na ich kofinancovanie z vlastných príjmov KSK ako
aj z úveru z EIB.
Splátky úverov a záväzky KSK predstavujú čiastku 230 597 tis. Sk, čo predstavuje
10,6 % z vlastných príjmov KSK. Pre rok 2008 predstavujú výdavky na splátky a záväzky
tieto čiastky: - úhrada záväzkov nemocníc
35 000 tis. Sk
- splácanie úrokov z úverov
35 026 tis. Sk
- splátky PPP projektov
130 158 tis. Sk
- splátky PPP projektov (kapitálový výdavok)
4 956 tis. Sk
- splácanie úveru za CT prístroje (výdavkov. finančná operácia) 18 667 tis. Sk
- vytvorenie prebytku vo výške 50% z úrokov
6 790 tis. Sk
Prebytok rozpočtu KSK vo výške 37 000 tis. Sk je smerovaný na vytvorenie
povinného prebytku vo výške 50 % z úrokov v súvislosti s plnením úverovej zmluvy s EIB,
čo predstavuje 6 790 tis. Sk a na realizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja a ďalšie pripravované koncepčné materiály (napr. koncepcia rozvoja
športu).

