Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
k návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja
na rok 2008 - 2010
Hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja ( alej len “hlavný kontrolór”)
predkladá stanovisko k návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010
( alej len “návrh rozpo tu”) na základe ustanovenia § 19e ods. 1 písm. c) zákona
. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov.
Predložené stanovisko je vypracované na základe návrhu rozpo tu Košického
samosprávneho kraja, analýz závere ných ú tov KSK, prognóz makroekonomických
ukazovate ov (Inštitútu finan nej politiky (MF SR), lenov Výboru pre makroekonomické
prognózovanie), údajov MF SR z východísk rozpo tu verejnej správy na roky 2008 až 2010,
návrhu rozpo tu verejnej správy na roky 2008 až 2010 a vlastných analýz.
1. Súhrnná charakteristika návrhu rozpo tu
Vývoj základných rozpo tových vz ahov od roku 2005 pod a údajov závere ného
ú tu Košického samosprávneho kraja za rok 2005 a rok 2006, návrhu rozpo tu na rok 2007,
upraveného rozpo tu na rok 2007 a návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok
2008 je uvedený v nasledujúcej tabu ke v tis. Sk:
Názov ukazovate a

íslo Skuto nos
riadku
2005

Príjmy rozpo tu KSK
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Výdavky rozpo tu KSK
bežné výdavky
kapitálové výdavky

1 (1+2)

Bežný rozpo et
Kapitálový rozpo et

7 (2-5)

Príjmové finan né operácie
splátka z návratnej fin.výp.
zostatok prostr. z predch.
rokov
prevod prostriedkov z
pe ažných fondov
iné príjmové FO
prijaté úvery
Výdavkové finan né operácia
poskytnutie návratnej fin.
výp.
ú as na majetku
splácanie istiny úveru

Skuto nos
2006

Schválený Upravený
rozpo et
rozpo et
2007
2007

Návrh
rozpo tu
2008

Rozdiel
(rozpo et
2008 upravený
rozpo et
2007)

3 271 884
3 107 732
164 152
3 260 728
2 916 475
344 253

3 476 705
3 446 408
30 297
3 496 189
3 217 109
279 080

3 414 150
3 342 070
72 080
3 814 060
3 268 503
545 557

3 668 610
3 546 598
122 012
4 178 635
3 421 844
756 791

4 052 036
3 631 348
420 688
4 496 369
3 595 773
900 596

383 426
84 750
298 676
317 734
173 929
143 805

191 257
-180 101

229 299
-248 783

73 567
-473 477

124 754
-634 779

35 575
-479 908

-89 179
154 871

64 921
720

402 200
2 200

525 620
2 200

500 000

10

48 661
720

-25 620
-2 200

11

0

43 181

9 409

-9 409

12

47 941

21 020
400 000

22 849
35 162
456 000

500 000

-22 849
-35 162
44 000

0

587

18 667

18 080

18 667

0
-587
18 667

2
3
4 (5+6)
5
6

8 (3-6)
9 10 až
13

13
14
15 16
až 18
16
17
18

0
2 023

4 640

363
1 660

2 000
2 640

587

Príjmy rozpo tu Košického samosprávneho kraja dosiahli v roku 2005 sumu
3 271 884 tis. Sk (po zarátaní príjmových finan ných operácií sumu 3 320 545 tis. Sk).
V roku 2006 boli príjmy naplnené v sume 3 476 705 tis. Sk (po zarátaní príjmových
finan ných operácií v sume 3 541 626 tis. Sk), o v porovnaní so skuto nos ou za rok 2005
predstavovalo zvýšenie príjmov o 204 821 tis. Sk (po zoh adnení príjmových finan ných
operácií o 221 081 tis. Sk). Ku d u zostavenia návrhu rozpo tu boli rozpo tované príjmy
v roku 2007 upravené (upravený rozpo et 2007) na sumu 3 668 610 tis. Sk, o v porovnaní
so skuto nos ou za rok 2006 predstavuje nárast o 191 905 tis. Sk a v porovnaní
so schváleným rozpo tom na rok 2007 nárast o 254 460 tis. Sk.
Výdavky rozpo tu Košického samosprávneho kraja dosiahli v roku 2005 sumu
3 260 728 tis. Sk. V roku 2006 predstavovali výdavky sumu 3 496 189 tis. Sk, o v porovnaní
so skuto nos ou za rok 2005 predstavuje nárast o 235 461 tis. Sk. Výdavky upraveného
rozpo tu roku 2007 boli rozpo tované v sume 4 178 635 tis. Sk, o v porovnaní
so skuto nos ou za rok 2006 predstavuje nárast o 682 446 tis. Sk a v porovnaní
so schváleným rozpo tom na rok 2007 nárast o 364 575 tis. Sk.
Medziro ný vývoj príjmov v tis. Sk pod a návrhu rozpo tu na rok 2007, upraveného
rozpo tu na rok 2007 a návrhu rozpo tu na rok 2008 je uvedený v nasledujúcej tabu ke:
Názov ukazovate a

Príjmy rozpo tu celkom
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery
Bežné príjmy
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery
Kapitálové príjmy
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery

Návrh
rozpo tu
2007
3 414 150
1 833 091
200 842
1 380 217
3 342 070
1 833 091
140 842
1 368 137
72 080
0
60 000
12 080

Podiel na
príjmoch
v%
100,0
53,7
5,9
40,4
100
54,8
4,2
40,9
100
0,0
83,2
16,8

Upravený
rozpo et
2007
3 668 610
1 817 800
207 950
1 642 860
3 546 598
1 817 800
147 950
1 580 848
122 012
0
60 000
62 012

Podiel na
príjmoch
v%
100,0
49,6
5,7
44,8
100
51,3
4,2
44,6
100
0,0
49,2
50,8

Návrh
rozpo tu
2008
4 052 036
2 002 647
291 726
1 757 663
3 631 348
2 002 647
171 726
1 456 975
420 688
0
120 000
300 688

Podiel na
príjmoch
v%
100,0
49,4
7,2
43,4
100
55,1
4,7
40,1
100
0,0
28,5
71,5

V návrhu rozpo tu na rok 2008 sa príjmy rozpo tujú v sume 4 052 036 tis. Sk (v tom
bežné príjmy 3 631 348 tis. Sk a kapitálové príjmy 420 688 tis. Sk). V porovnaní
so schváleným rozpo tom na rok 2007 ide o nárast v absolútnych íslach o 637 886 tis. Sk
(v tom nárast bežných príjmov o 289 278 tis. Sk a kapitálových príjmov o 348 608 tis. Sk).
Oproti upravenému rozpo tu v roku 2007 predstavuje návrh rozpo tu nárast rozpo tovaných
príjmov o sumu 383 426 tis. Sk (v tom nárast bežných príjmov o 84 750 tis. Sk a kapitálových
príjmov o 298 676 tis. Sk.
Z uvedenej analýzy vývoja príjmov vyplýva, že na celkovom náraste príjmov
sa v najvä šej miere podie a nárast rozpo tovaných kapitálových príjmov v hlavnej kategórii
300 Granty a transfery (predpokladané erpania prostriedkov ŠR SR a EÚ na vypracované
projekty) a v asti bežných príjmov v hlavnej kategórii 100 Da ové príjmy (nárast
na podielovej dani - da z príjmov fyzických osôb).
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Návrh príjmov viacro ného rozpo tu v tis. Sk je uvedený v nasledujúcej tabu ke:
Názov ukazovate a

Návrh
rozpo tu
2008

Príjmy rozpo tu celkom
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery
Bežné príjmy
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery
Kapitálové príjmy
da ové príjmy
neda ové príjmy
granty a transfery

Podiel na
príjmoch
v%

4 052 036
2 002 647
291 726
1 757 663
3 631 348
2 002 647
171 726
1 456 975
420 688
0
120 000
300 688

100,0
49,4
7,2
43,4
100
55,1
4,7
40,1
100
0,0
28,5
71,5

Návrh
rozpo tu
2009
4 193 970
2 141 684
174 872
1 837 454
3 849 085
2 141 684
174 832
1 532 569
344 885
0
40 000
304 885

Podiel na
príjmoch
v%
100,0
51,1
5,1
43,8
100
55,6
4,5
39,8
100
0,0
11,6
88,4

Návrh
rozpo tu
2010

Podiel na
príjmoch
v%

4 249 290
2 298 633
178 485
1 772 172
4 105 350
2 298 633
178 485
1 628 232
143 940
0
0
143 940

100,0
54,1
4,2
41,7
100
56,0
4,3
39,7
100
0,0
0,0
100,0

Štruktúru príjmov návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2008 a ich
podiel na celkových príjmoch návrhu rozpo tu zobrazuje nasledujúci graf:
Štruktúra príjmov návrhu rozpo tu KSK na rok 2008

granty a transfery
43,4 %

da ové príjmy
49,4 %

da ové príj my
neda ové príjm y
granty a transfery

neda ové príjmy
7,2 %

Vývoj výdavkov pod a návrhu rozpo tu na rok 2007, upraveného rozpo tu na rok
2007 a návrhu rozpo tu na rok 2008, ich podiel na celkových výdavkoch je uvedený
v nasledujúcej tabu ke:
Názov ukazovate a

Výdavky rozpo tu celkom
bežné výdavky
kapitálové výdavky

Návrh
Podiel na
rozpo tu
výdavkoch
2007
v%
v tis. Sk
3 814 150
100,0
3 268 593
85,7
545 557
14,3

Upravený
Podiel na
rozpo et
výdavkoch
2007
v%
v tis. Sk
4 178 635
100,0
3 421 844
81,9
756 791
18,1

Návrh
Podiel na
rozpo tu
výdavkoch
2008
v%
v tis. Sk
4 496 369
100,0
3 595 773
80,0
900 596
20,0

V návrhu rozpo tu na rok 2008 sa výdavky rozpo tujú v sume 4 496 369 tis. Sk (v tom
bežné výdavky 3 595 773 tis. Sk a kapitálové výdavky 900 596 tis. Sk). V porovnaní
so schváleným rozpo tom na rok 2007 ide o nárast v absolútnych íslach o 682 219 tis. Sk
(v tom nárast bežných výdavkov o 327 180 tis. Sk a kapitálových výdavkov o 355 039 tis.
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Sk). Oproti upravenému rozpo tu v roku 2007 predstavuje návrh rozpo tu nárast
rozpo tovaných výdavkov o sumu 317 734 tis. Sk (v tom nárast bežných výdavkov o 173 929
tis. Sk a kapitálových výdavkov o 143 805 tis. Sk).
Uvedený nárast rozpo tovaných výdavkov je ovplyvnený vyššími bežnými výdavkami
rozpo tovanými na Úrade KSK a kapitálovými výdavkami v odvetví vzdelávania na projekty
zo štrukturálnych fondov, ako aj vyššími kapitálovými výdavkami z dôvodu predpokladaného
vyššieho medziro ného erpania tranží z úveru EIB (o 100 tis. Sk vyššie ako v roku 2007),
z ktorého sú financované dohodnuté investi né akcie.
Návrh výdavkov viacro ného rozpo tu v tis. Sk je uvedený v nasledujúcej tabu ke:
Názov ukazovate a

Výdavky rozpo tu celkom
bežné výdavky
kapitálové výdavky

Návrh
rozpo tu
2008
4 496 369
3 595 773
900 596

Podiel na
výdavkoch
v%
100,0
80,0
20,0

Návrh
rozpo tu
2009
4 637 303
3 789 483
847 820

Podiel na
výdavkoch
v%
100,0
81,7
18,3

Návrh
rozpo tu
2010
4 143 771
3 956 287
187 484

Podiel na
výdavkoch
v%
100,0
95,5
4,5

Štruktúru výdavkov návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2007
a ich podiel na celkových výdavkoch návrhu rozpo tu zobrazuje nasledujúci graf:
Štruktúra výdavkov návrhu rozpo tu KSK na rok 2008
kapitálové
výdavky
20,0 %

bežné výdavky
kapit álové výdavky

bežné výdavky
80,0 %

V oblasti finan ných operácií vo viacro nom rozpo te sú rozpo tované príjmové
finan né operácie aj výdavkové finan né operácie.
Príjmové finan né operácie tvoria prijaté úvery v roku 2008 v sume 500 000 tis. Sk
a v roku 2009 v sume 500 000 tis. Sk. Uvedené príjmové finan né operácie vo forme prijatia
úveru od Európskej investi nej banky sú rozpo tované na základe rámcovej úverovej zmluvy
a predpokladaných erpaní jednotlivých tranží z otvorenej úverovej linky v sume 1 400 000
tis. Sk. Na rok 2007 bol rozpo tovaný príjem úveru od EIB v sume 400 000 tis. Sk.
Výdavkové finan né operácie sú rozpo tované na úrovni splácania istín prijatých
úverov. Na rok 2008 v sume 18 667 tis. Sk a na rok 2009 tiež v sume 18 667 tis. Sk splátka
istín úveru na financovanie nákupu CT prístrojov pre NsP v pôsobnosti KSK. V roku 2010 je
rozpo tovaných 70 519 tis. Sk na splátky istín úverov, z toho na splátku istiny úveru
na financovanie nákupu CT prístrojov v sume 18 667 tis. Sk a istiny úveru od EIB v sume
51 852 tis. Sk.
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Preh ad rozpo tovaných finan ných operácií viacro ného rozpo tu v tis. Sk
je uvedený v nasledujúcej tabu ke:
Názov ukazovate a

Návrh rozpo tu Návrh rozpo tu Návrh rozpo tu
2008
2009
2010
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
500 000
0
18 667
18 557
70 519
0
0
0
0
0
0
18 667
18 667
70 519

Príjmové finan né operácie
splátka z návratnej fin. výpomoci
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
prevod prostriedkov z pe ažných fondov
prijaté úvery (EIB)
Výdavkové finan né operácia
poskytnutie návratnej fin. výpomoci
ú as na majetku
splácanie istiny úveru

2. Súlad návrhu rozpo tu so zákonom o rozpo tových pravidlách
a internými zásadami na zostavenie rozpo tu
Predkladaný návrh rozpo tu na roky 2008 – 2010 (viacro ný rozpo et) je zostavený
na obdobie troch rozpo tových rokov v súlade s § 9 ods. 1 zákona . 583/2004 Z.z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( alej len “zákon o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy”). Sú as ou viacro ného rozpo tu je rozpo et na rok 2008 - zostavený na
obdobie jedného rozpo tového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. V alších
astiach tohto stanoviska je posudzovaný rozpo et na príslušný rozpo tový rok (rozpo et na
rok 2008) z dôvodu nezáväznosti príjmov a výdavkov rozpo tov na roky 2009 a 2010 (§ 9
ods. 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy).
Pri zostavovaní návrhu rozpo tu bola dodržaná platná rozpo tová klasifikácia
ustanovená Ministerstvom financií Slovenskej republiky (Opatrenie MF SR
. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organiza ná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpo tovej klasifikácie v platnom znení).
Návrh rozpo tu sa v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy vnútorne lení na bežný rozpo et, na kapitálový rozpo et a na finan né operácie.
Bežný rozpo et roku 2008 je zostavený ako prebytkový v sume 35 575 tis. Sk
a obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky. Bežné príjmy pod a § 6 ods. 1 zákona
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a pod a platnej rozpo tovej klasifikácie
tvoria da ové príjmy (podiel na výnose z dane z príjmov fyzických osôb a výnos dane
z motorových vozidiel), neda ové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku,
administratívne a iné poplatky, úroky z vkladov a iné neda ové príjmy) a granty a transfery
(granty a transfery v rámci verejnej správy). Bežné výdavky pod a § 8 ods. 1 zákona
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpo tovou
klasifikáciou tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
poistné a príspevok do pois ovní, tovary a služby a bežné transfery. Okrem uvedených
kategórií bežných výdavkov je v rámci Úradu KSK (oddiel 0.1.1.1.7.) sú as ou bežných
výdavkov aj kategória 650 Splácanie úrokov z úverov.
Prebytok bežného rozpo tu roku 2008 v sume 35 575 tis. Sk je sú as ou celkového
prebytku hospodárenia.
Kapitálový rozpo et je zostavený ako schodkový v sume 479 908 tis. Sk. Obsahuje
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Kapitálové príjmy pod a § 6 ods. 1 zákona
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a pod a platnej rozpo tovej klasifikácie
tvoria neda ové príjmy (príjmy z predaja majetku) a granty a transfery (granty a transfery
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v rámci verejnej správy). Kapitálové výdavky pod a § 8 ods. 1 zákona o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpo tovou klasifikáciou
sú rozpo tované na úrovni hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky, pri om limity
výdavkov na jednotlivé investi né akcie sú uvedené v prílohe rozpo tu a v súlade
so Zásadami tvorby rozpo tu, rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia
KSK ( alej len „Zásady tvorby rozpo tu KSK“) sú záväznými ukazovate mi.
Vykázaný schodok kapitálového rozpo tu je plne krytý prijatím úveru od EIB
( erpanie alších tranží) v sume 500 000 tis. Sk. Prostriedky z úveru EIB sú ur ené
na investi né akcie dohodnuté v úverovej zmluve s EIB (dohodnuté projekty), teda
kapitálové výdavky rozpo tované v sume 500 000 tis. Sk v jednotlivých odvetviach sú plne
financované z uvedeného úverového zdroja. Po zoh adnení (odpo ítaní) kapitálových
výdavkov financovaných z úveru je kapitálový rozpo et prebytkový v sume 20 092 tis. Sk
(kapitálové príjmy v sume 420 688 tis. Sk – 400 596 tis. Sk kapitálové výdavky bez výdavkov
financovaných z úveru).
Celkový prebytok hospodárenia po eliminácii výdavkov realizovaných z príjmových
finan ných operácií (z prijatého úveru od EIB) je v sume 55 667 tis. Sk, v tom prebytok
bežného rozpo tu v sume 35 575 tis. Sk a prebytok kapitálového rozpo tu v sume 20 092
tis. Sk.
V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy ak je
bežný rozpo et alebo kapitálový rozpo et zostavený ako prebytkový, možno prebytok
príslušného rozpo tu použi na úhradu návratných zdrojov financovania.
V súlade s vyššie citovaným ustanovením je možné uvedený prebytok hospodárenia
použi na úhradu istiny úveru na financovanie nákupu CT prístrojov v sume 18 667 tis. Sk.
Realizáciou úhrady istiny úveru (použitie asti prebytku na splatenie istiny) je zostatok
prebytku hospodárenia na rok 2008 rozpo tovaný v sume 37 000 tis. Sk (55 667 tis. Sk –
18 667 tis. Sk).
Finan né operácie sú sú as ou návrhu rozpo tu roku 2008 a prostredníctvom nich
sa v súlade s § 10 ods. 6 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a pod a
platnej rozpo tovej klasifikácie vykonáva príjem návratného zdroja financovania a jeho
splácanie (splátka istiny úverov). Príjmové finan né operácie sú tvorené prijatým úverom
od EIB. Výdavkové finan né operácie sú rozpo tované v položke splácania istiny tuzemského
bankového úveru (úver na financovanie nákupu CT prístrojov).
Miera podrobnosti spracovania návrhu rozpo tu je ur ená výberom z ekonomickej
klasifikácie na úrovni jednotlivých rozpo tovaných odvetví pod a Zásad tvorby rozpo tu
KSK.
Pre odvetvia 01.1.1.7 Vyššie územné celky (Úrad KSK a Správa záväzkov
a poh adávok KSK), 04.5 Doprava, 07 Zdravotníctvo, 08.2 Kultúrne služby, 09. Vzdelávanie, 10 Sociálne zabezpe enie je návrh rozpo tu zostavený v štruktúre a na úrovni výberu
ekonomickej klasifikácie ur enej v Zásadách tvorby rozpo tu KSK.
Predložený návrh rozpo tu obsahuje záväzné ukazovatele rozpo tu ur ené pod a
Zásad tvorby rozpo tu KSK a to:
- príjem rozpo tu – rozpo tovaný na úrove hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpo tovej klasifikácie a je v návrhu rozpo tu uvedený v prílohe . 2 a . 5 tabu kovej
asti,
- limit výdavkov – rozpo tovaný pre všetky odvetvia na úrove hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpo tovej klasifikácie, v návrhu rozpo tu uvedený v prílohe
. 3, . 4, a . 5 tabu kovej asti a rozpo tovaný pre odvetvia 01.1.1.7 Vyššie územné celky
(Úrad KSK a Správa záväzkov a poh adávok KSK), 04.5 Doprava, 08.2 Kultúrne služby,
10 Sociálne zabezpe enie na úrove kategórie ekonomickej klasifikácie rozpo tovej
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klasifikácie 610 Mzdy platy, služobné príjmy ... a je v návrhu rozpo tu uvedený v prílohe
. 6 a . 8 pre 01.1.1.7 Vyššie územné celky, prílohe . 8 pre 04.5 Doprava, prílohe . 9 pre
08.2 Kultúrne služby a prílohe . 11 pre 10 Sociálne zabezpe enie,
- limit výdavkov na jednotlivé investi né akcie – rozpo tovaný pre všetky odvetvia pod a
jednotlivých investi ných akcií a je uvedený v prílohe . 12 pre 01.1.1.7 Vyššie územné
celky (Úrad KSK a Správa záväzkov a poh adávok KSK), prílohe . 13 pre 04.5 Doprava,
prílohe . 14 pre 07 Zdravotníctvo, prílohe . 15 pre 08.2 Kultúrne služby, prílohe . 16
pre 09. Vzdelávanie, prílohe . 17 pre 10 Sociálne zabezpe enie.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že Návrh rozpo tu Košického
samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010 je zostavený v súlade s §§ 9 a 10 zákona
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so Zásadami tvorby rozpo tu
KSK.
3. Posúdenie príjmovej asti návrhu rozpo tu
V návrhu rozpo tu na rok 2008 sa celkové príjmy rozpo tujú v sume 4 052 036 tis. Sk,
ktoré tvoria da ové príjmy v sume 2 002 647 tis. Sk, neda ové príjmy v sume 291 726 tis. Sk
a granty a transfery v sume 1 757 663 tis. Sk.
Z h adiska medziro ného vývoja rokov 2007 (upravený rozpo et) a 2008 (návrh
rozpo tu) v kategórii da ových príjmov, v položke da z príjmov fyzických osôb
je navrhovaný nárast o 181 847 tis. Sk. V položke dane z motorových vozidiel je navrhovaný
nárast o 3 000 tis. Sk.
V kategórii neda ových príjmov je navrhovaný nárast v sume 23 776 tis. Sk, ktorý je
ovplyvnený na jednej strane nárastom príjmov na Úrade KSK z dôvodu prijímania nájomného
z majetku, ktorého správu vykonáva Správa majetku KSK, s.r.o. v sume 30 182 tis. Sk a na
druhej strane poklesom príjmov v odvetví vzdelávania (realizácia racionalizácie škôl
z dôvodu znižovania po tu žiakov) a sociálneho zabezpe enia (znižovanie kapacity lôžok
v súvislosti s vytváraním kvalitatívne lepších podmienok bývania klientov).
Porovnávanie údajov v kategórii grantov a transferov upraveného rozpo tu, (v ktorom
sú zapracované zmeny v rozpo te na základe reálneho získania príjmov) a údajov návrhu
rozpo tu nasledujúceho rozpo tového roku nemá z h adiska právnej nenárokovate nosti
niektorých dotácií a grantov vypovedaciu schopnos .
Da ové príjmy rozpo tované na rok 2008 v sume 2 002 647 tis. Sk sú tvorené z dane
z príjmov fyzických osôb v sume 1 642 647 tis. Sk a z dane z motorových vozidiel v sume
360 000 tis. Sk.
Pri posudzovaní reálnosti rozpo tovania príjmov z dane z príjmov fyzických osôb boli
použité výsledky makroekonomických prognóz Inštitútu finan nej politiky (MF SR), lenov
výboru pre makroekonomické prognózovanie, ako aj údaje MF SR z východísk rozpo tu
verejnej správy a návrhov rozpo tu verejnej správy.
Už vo východiskách pre zostavenie rozpo tu verejnej správy na roky 2008 až 2010 pri
zadefinovaní makroekonomických rámcov zostavenia návrhu rozpo tu bolo uvedené,
že aktualizované predikcie vývoja ekonomiky SR v roku 2007 nazna ovali, že vývoj
viacerých indikátorov ekonomiky môže by lepší, ako sa o akávalo pri zostavovaní rozpo tu
v roku 2007. Oproti predpokladom rozpo tu na roky 2007 – 2009 by mal by v roku 2008
vyšší reálny rast HDP a tým aj nominálny HDP v celom prognózovanom období.
Aktualizovaná prognóza (zverejnená v návrhu rozpo tu verejnej správy na roky 2008 až
2010) do roku 2010 potvrdzuje pozitívne trendy makroekonomického vývoja, a to najmä už
uvedený rast HDP, spomalenie miery inflácie, rast štrukturálnej zamestnanosti a alšie
postupné znižovanie miery nezamestnanosti.
7

Vývoj makroekonomického prostredia prezentovaný v prílohe „Návrhu rozpo tu
verejnej správy na roky 2008 až 2010“ uvádza prognózy makroekonomických ukazovate ov:
rast reálnych miezd na rok 2008 v hodnote 4,5 % (prognóza MF SR) a 4,8 % (prognóza
Výboru pre makroekonomické prognózy), rast zamestnanosti na rok 2008 v hodnote 1,6 %
(prognóza MF SR) a 1,3 % (prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy). Uvedené
makroekonomické ukazovatele v najvä šej miere ovplyv ujú výnos dane z príjmu zo závislej
innosti.
Pod a návrhu rozpo tu verejnej správy je podiel na výnose dane z príjmov fyzických
osôb pre VÚC prognózovaný na rok 2008 v sume 11 868 000 tis. Sk. Vzh adom na doterajšie
realistické prognózy MF SR, potvrdené aj Výborom pre makroekonomické prognózovanie,
je možné hodnoti predikciu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za realistickú.
Na výpo et odhadu podielovej dane (da z príjmov fyzických osôb) boli použité
vyššie uvedené údaje o odhade výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre VÚC a štatistické
údaje k 01.01.2007. Na základe vykonaného výpo tu pod a Nariadenia vlády SR . 668/2004
Z.z. o rozde ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve je odhadovaný da ový príjem
z dane s príjmov fyzických osôb pre KSK v sume 1 647 220 tis. Sk. V návrhu rozpo tu
je odhadovaný príjem z dane z príjmov fyzických osôb v sume 1 642 647 tis. Sk, o je možno
vzh adom na nepodstatný rozdiel v odhade hodnoti ako realistický odhad.
Pozitívne vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb by mala ovplyvni progresivita
uvedenej dane cez zavedenie klesajúcej odpo ítate nej položky.
Predpokladané riziká z prijatých legislatívnych zmien, najmä novela zákona
o sociálnom poistení, ktorou sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ (zníženie dane cez
pokles základu dane fyzických osôb) boli v da ových prognózach MF SR premietnuté.
Negatívny dopad, ktorý je ažko odhadnute ný, môže ma vä šie využívanie možnosti
zasielania 2 % daní na verejnoprospešný ú el.
Príjmy z dane z motorových vozidiel sú rozpo tované oproti roku 2007 (upravený
rozpo et) s nárastom o 3 000 tis. Sk. Na rozdiel od da ového príjmu z dane z príjmov
fyzických osôb (podielová da ), je da z motorových vozidiel da ou fakultatívnou, o ktorej
rozhoduje samosprávny kraj prijatím VZN a tým aj reálne môže ovplyv ova jej výber.
Vzh adom na vyššie skuto né plnenie dane z motorových vozidiel, ako aj upravený
rozpo et na rok 2007 a pozitívny vývoj v oblasti hospodárskeho rastu (investície v podnikaní)
je možné predpoklad dosiahnutia príjmu z dane z motorových vozidiel v roku 2008 na úrovni
360 000 tis. Sk hodnoti ako reálny až mierne konzervatívny.
Neda ové príjmy sú rozpo tované na rok 2008 v sume 291 726 tis. Sk. V tom bežné
príjmy v sume 171 726 tis. Sk (nárast oproti návrhu rozpo tu na rok 2007 o 23 776 tis. Sk)
a kapitálové príjmy v sume 120 000 tis. Sk (nárast oproti návrhu rozpo tu na rok 2007
o 60 000 tis. Sk). Predpokladaný nárast bežných neda ových príjmov je ovplyvnený prijatím
nájomného z majetku, ktorý bol v minulosti v správe príspevkovej organizácie (príjmy neboli
sú as ou príjmu KSK). Vzh adom na doterajší vývoj plnenia bežných neda ových
príjmov, zoh adnených predpokladaných výpadkoch príjmov v školstve a zariadeniach
sociálnej pomoci a vzh adom na použitie zásady opatrnosti pri rozpo tovaní bežných
neda ových príjmov je možné považova odhad bežných neda ových príjmov za reálny.
Riziko nenaplnenia neda ových príjmov nebude ma vplyv na vykázanie výsledku
hospodárenia KSK, pretože v prípade nenaplnenia príjmov zo strany rozpo tových
organizácií (príjmy budú ma rozpísané ako záväzný ukazovate ) sú povinné v zmysle zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy v sume nenaplnených príjmov viaza výdavky.
Kapitálové neda ové príjmy závisia od sumy predaja prebyto ného majetku KSK,
ktorý nebol v návrhu rozpo tu definovaný. Reálnos rozpo tovaných príjmov závisí
od skuto nej realizácie predaja prebyto ného majetku, o je vzh adom na doterajší vývoj
najrizikovejším faktorom.
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Hlavná kategória granty a transfery v sume 1 757 663 tis. Sk je tvorená z bežných
transferov a grantov v sumách 1 520 tis. Sk pre pracovníkov Odboru školstva Úradu KSK,
1 425 518 tis. Sk na prenesený výkon štátnej správy v školstve, 29 937 tis. Sk na financovanie
zo štrukturálnych fondov a z kapitálových grantov a transferov v sume 300 688 tis. Sk
na financovanie projektov zo zdroja ŠR SR a EÚ.
Prostriedky na financovanie z prostriedkov EÚ a ŠR SR je možné rozpo tova
na základe už schválených projektov a predpokladu úspešnosti predkladaných projektov.
Dotácie v oblasti školstva na prenesené kompetencie je možné rozpo tova na základe
predpokladaných normatívov a východísk ŠR SR pre rok 2008. Granty v podobe prijatých
dobrovo ných príspevkov od darcov a sponzorov je ažké odhadnú a preto sa
vo všeobecnosti nerozpo tujú.
Najvýznamnejšiu as príjmov z hlavnej kategórie Granty a transfery predstavuje
transfer pre školy v sume 1 425 518 tis. Sk, ktorý je rozpo tovaný na krytie bežných
výdavkov pre oblas školstva na prenesené kompetencie v sume 1 436 166 tis. Sk, pri om sú
rozpo tované aj vlastné príjmy škôl z prenesených kompetencií v sume 10 648 tis. Sk.
Vzh adom na doterajší vývoj týchto príjmov a akceptácii zásady opatrnosti je možné hodnoti
uvedenú sumu za realistickú až mierne konzervatívnu.
4. Posúdenie výdavkovej asti návrhu rozpo tu
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 01.1.1.7 Vyššie územné celky (Úrad KSK)
sú rozpo tované v sume 378 830 tis. Sk, o oproti upravenému rozpo tu roku 2007
predstavuje nárast o 99 291 tis. Sk. V bežných výdavkoch Úradu KSK sú okrem výdavkov,
ktoré sú spojené s innos ou a chodom úradu zahrnuté aj výdavky na splácanie úrokov
z úverov a výdavky na správu majetku. Vyššie uvedený nárast bežných výdavkov je
v rozhodujúcej miere ovplyvnený nárastom výdavkov na splácanie úrokov z úverov o 30 726
tis. Sk oproti upravenému rozpo tu roku 2007 a zahrnutím výdavkov na správu majetku
do bežných výdavkov Úradu KSK v sume 30 182 tis. Sk. Výdavky na správu majetku súvisia
s výkonom správy majetku KSK prostredníctvom obchodnej spolo nosti Správa majetku
KSK, s.r.o., ktorá poskytuje služby výkonu správy. Uvedené výdavky sú kryté príjmami KSK
v asti neda ových príjmov z nájomného. Z h adiska medziro nej porovnate nosti
je potrebné tieto rozdiely v náraste príjmov na jednej strane a v náraste výdavkov na druhej
strane eliminova , pretože v ase existencie Správy zdravotníckych zariadení ako
príspevkovej organizácie príjmy z prenájmu neboli sú as ou príjmu KSK (nájomne nebolo
odvádzané na KSK) a ani príspevková organizácia nefakturovala za vykonávanie správy
na základe zmluvy o výkone správy, ale majetok jej bol zverený do správy. Z h adiská
globálneho posúdenia výsledku rozpo tového hospodárenia výkon správy nemá vplyv
na výsledok, pretože výdavky na správu sú kryté príjmom z nájomného.
Výdavky v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a v kategórii 620
Poistné a príspevok do pois ovní sú rozpo tované na základe predpokladanej valorizácie
platov a na základe predpokladaného naplnenia stavov zamestnancov vyplývajúcich
zo schválenej zmeny organiza nej štruktúry na Úrade KSK – zriadenie dvoch odborov
SORO. Medziro né zvýšenie rozpo tovaných prostriedkov na mzdy a odvody okrem
valorizácie aj o predpokladané mzdy pracovníkov odboru SORO je možné z h adiska opatrnej
rozpo tovej politiky (zásada opatrnosti) akceptova z dôvodu, že ešte stále nie je vymedzená
spolupráca medzi riadiacim orgánom (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)
a sprostredkovate ským orgánom (SORO) za leneným v rámci organiza nej štruktúry KSK Odbor implementácie SORO a Odbor kontroly SORO. V prípade uzatvorenia zmluvy
o spolupráci medzi riadiacim orgánom a KSK, ak mzda zamestnancov KSK zaradených
na odboroch SORO bude hradená z technickej pomoci, bude treba pristúpi v priebehu
rozpo tového roka k úprave rozpo tu v kategórii 610 Mzdy, platy ... .
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Kategória 630 Tovary a služby je rozpo tovaná v sume 134 461 tis. Sk, o oproti
upravenému rozpo tu roku 2007 predstavuje nárast o 25 451 tis. Sk. Medziro ný nárast medzi
upraveným rozpo tom roku 2007 a skuto nos ou roku 2006 predstavoval sumu 52 494 tis.
Sk.
Nárast rozpo tovaných bežných výdavkov oproti upravenému rozpo tu roka 2007
v rozhodujúcej miere ovplyv uje nárast v položkách 633 Materiál o sumu 3 152 tis. Sk a 637
Služby o sumu 20 347 tis. Sk.
Vyššie uvedené nárasty sú zdôvodnené z h adiska nárastu cenovej hladiny, novými
aktivitami odboru cestovného ruchu, interiérovým vybavením nových priestorov,
vypracovaním štúdií a konceptov pre cestovných ruch a regionálny rozvoj a špeciálnymi
auditmi (nemocnice).
Výdavky v kategórii 640 Bežné transfery sú rozpo tované v sume 21 075 tis. Sk,
o oproti upravenému rozpo tu na rok 2007 predstavuje nárast o 5 080 tis. Sk. Pod a návrhu
rozpo tu sú v sume 21 075 tis. Sk zahrnuté výdavky na dotácie poskytované Košickým
samosprávnym krajom pod a VZN v sume 13 600 tis. Sk, o predstavuje najpodstatnejší
nárast oproti predchádzajúcemu roku. V tejto položke je rozpo tovaný aj transfer pre
Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. (ARR) v sume 5 000,- tis. Sk (dotácia
poskytnutá na základe zmluvy v zmysle ktorej plní úlohy v oblasti regionálneho rozvoja – sú
dohodnuté innosti, ktoré ARR je povinná vyú tova KSK). Rovnaká suma 5 000 tis. Sk bola
poskytnutá aj v roku 2007 pri om pod a rozpo tu ARR na rok 2007 má by uvedená dotácia
použitá na implementáciu projektov pre Úrad KSK v sume 267 tis. Sk (5,34 % podiel
z dotácie), na návrh a prípravu projektov pre Úrad KSK a subjekty v jeho zria ovate skej
pôsobnosti v sume 2 236 tis. Sk (44,72 % podiel z dotácie) a na inštitucionálny rozvoj – na
novoprijatých zamestnancov, interné školenia, s ahovanie priestorov a pod v sume 2 497 tis.
Sk (49,94 % podiel z dotácie). Zostatok prostriedkov v tejto kategórii je rozpo tovaný
na lenské príspevky v záujmových organizáciách, na verejné ocenenia, odchodné
a nemocenské dávky.
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 01.1.1.7 Vyššie územné celky (Správa
záväzkov a poh adávok) sú rozpo tované pre novozriadenú rozpo tovú organizáciu Správa
záväzkov a poh adávok KSK v sume 32 122 tis. Sk. Z uvedenej sumy je rozpo tovaných
29 000 tis. Sk na úhradu záväzkov delimitovaných od zrušených príspevkových organizácií –
NsP. Suma 1 555 tis. Sk je pod a zdôvodnenia rozpo tovaná v kategórii miezd pre 5
zamestnancov Správy záväzkov a poh adávok KSK. V prípade nenaplnenia po tu
zamestnancov bude potrebné pristúpi k úprave rozpo tu v záväznom ukazovateli 610 Mzdy,
platy ... .
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 04.5 Doprava sú rozpo tované v sume
690 238 tis. Sk, o oproti upravenému rozpo tu roku 2007 predstavuje nárast o 94 135 tis. Sk.
Pre Správu ciest KSK sú rozpo tované bežné výdavky v sume 295 080 tis. Sk. Transfery pre
dopravcov sú rozpo tované v sume 257 000 tis. Sk, splácanie záväzkov za stavebné úpravy
ciest (PPP projekty) v sume 130 158 tis. Sk a rezerva na nepredvídané udalosti v sume 8 000
tis. Sk.
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 07 Zdravotníctva sú rozpo tované v kategórii
bežné transfery v sume 6 000 tis. Sk, o predstavuje sumu ur enú ako prípevok
pre príspevkovú organizáciu NsP Spišská Nová Ves na úhradu záväzkov z predchádzajúcich
rokov.
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 08.2 Kultúrne služby sú rozpo tované
v sume 181 339 tis. Sk, o oproti upravenému rozpo tu roku 2007 predstavuje nárast
o 5 613 tis. Sk. Pre rozpo tové organizácie sú rozpo tované prostriedky v sume 62 175 tis. Sk
a pre príspevkové organizácie je rozpo tovaný príspevok v sume 112 998 tis. Sk. V návrhu
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rozpo tu je rozpo tovaná aj vysoká rezerva v sume 6 166 tis. Sk. Táto má by až na základe
výsledkov platových inventúr rozpísaná na rozpo tové organizácie.
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 09 Vzdelávanie sú rozpo tované v sume
1 664 481 tis. Sk, o oproti upravenému rozpo tu roku 2007 predstavuje pokles o 81 949
tis. Sk. V oblasti samosprávnych kompetencií sa navrhuje nárast prostriedkov o 9 029 tis. Sk
a v oblasti prenesených kompetencií pokles o 105 756 tis. Sk. Rezerva je rozpo tovaná
na úrovni 14 778 tis. Sk z podielových daní, ktorá bude prerozdelená po prerokovaní rozpo tu
s organizáciami. V rozpo te ur ené výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú limitované
naplnením príjmov z bežných transferov (dotácia zo ŠR SR), ktoré sú postavené
na normatívnom financovaní. V súvislosti s racionalizáciou školstva vyplývajúcou okrem
iného aj z poklesu po tu žiakov dochádza aj k poklesu príjmov zo ŠR SR, o sa premieta aj
v znižovaní výdavkov na prenesené kompetencie. Vyššie uvedené opatrné rezpo tovanie
príjmovej stránky v položke transferov pre školstvo na prenesené kompetencie je potvrdené aj
v asti bežných výdavkov v návrhu rozpo tu, kde je predpokladané vytvorenie rezervy
po pridelení normatívnych finan ných prostriedkov. Ke že ide o transfery zo ŠR SR, ktoré sú
ú elovo ur ené, v prípade vyššie plnenia príjmov budú použité na financovanie prenesených
kompetencií v školstve.
Bežné výdavky vo funk nej klasifikácii 10 Sociálne zabezpe enie sú rozpo tované
v sume 642 763 tis. Sk, o oproti upravenému rozpo tu roku 2007 predstavuje nárast o 29 365
tis. Sk. Pre rozpo tové organizácie sú rozpo tované bežné výdavky v sume 430 918 tis. Sk,
o v porovnaní s ostatnými odvetviami predstavuje najvyšší nárast (najmä v položke miezd
a odvodov).
Posúdenie rozpo tovaných výdavkov z h adiska vplyvu inflácie (predpokladaný rast
cenovej úrovne vyjadrený 2,0 až 2,3 % prognózovaným rastom spotrebite ských cien)
a predpokladaného rastu miezd, resp. valorizácie platov vo verejnej sfére v jednotlivých
kategóriách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 Poistné a príspevok do pois ovní
a 630 Tovary a služby v rámci funk nej klasifikácie 04.5 Doprava, 08.2 Kultúrne služby, 09
Vzdelávanie a 10 Sociálne zabezpe enie je možné hodnoti z globálneho h adiska
za primerané.
Z h adiska primeranosti bežných výdavkov je nutné upozorni na odvetvie 04.5
Doprava a 10 Sociálne zabezpe enie. Zdôvodnenie reštrikcie v odvetví dopravy z dôvodou
organiza ných zmien, nižžších nákladov na zimnú údržbu v sezóne 2006/2007, realizácia PPP
a investície do techniky je možné akceptova , ale z h adiska optimalizácie rozpo tovania
výdavkov na Správu ciest KSK je vhodné vykona analýzu potrieb bežných výdavkov.
Taktiež s výh adom na rozpo tovanie bežných výdavkov na nasledujúce rozpo tové
roky z dôvodu zníženia kapacít lôžok v DD a DSS (v dôsledku vytvárania kvalitnejších
podmienok bývania pre klientov), avšak pri náraste rozpo tovaných bežných výdavkov,
je vhodné vykona analýzu potrieb bežných výdavkov, najmä položky miezd (vykona
platovú inventúru).
V návrhu rozpo tu na rok 2008 sú rozpo tované kapitálové výdavky v sume 900 596
tis. Sk, o je oproti upravenému rozpo tu v roku 2007 viac o 143 805 tis. Sk, a oproti
skuto nému erpaniu v roku 2006 viac o 621 516 tis. Sk. Z vyššie uvedenej sumy
kapitálových výdavkov sú výdavky v sume 500 000 tis. Sk kryté financovaním z úveru
od EIB.
Vzh adom na potreby investi ných akcií a obmedzené kapitálové zdroje financovania
nie sú identifikované rezervy v alokácii kapitálových zdrojov.
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5. Zhodnotenie finan ných operácií
Finan né operácie sú sú as ou návrhu rozpo tu na rok 2008 a sú rozpo tované
v príjmovej aj vo výdavkovej asti. Príjmové finan né operácie sú rozpo tované v sume
500 000 tis. Sk a výdavkové finan né operácie v sume 18 667 tis. Sk. Vzájomné medziro né
porovnanie finan ných operácií nemá vypovedaciu schopnos , pretože ide o nepravidelné
príjmy a výdavky.
Príjmové finan né operácie sú rozpo tované v jednej položke a to prijatie návratného
zdroja financovania – úveru od EIB v sume 500 000 tis. Sk. Úver ( erpanie tranží) v sume
500 000 tis. Sk je v návrhu rozpo tu na príslušný rozpo tový rok 2008 rozpo tovaný
na použitie kapitálových výdavkov (krytie rozpo tovaného schodku kapitálového rozpo tu).
Z dôvodu potreby kapitálových zdrojov je možné predpoklada , že tak ako
v predchádzajúcich rozpo tových rokoch, tak aj po as roka 2008 budú vykonané úpravy
rozpo tu v asti finan ných operácií (prevod z pe ažných fondov a použitie prípadného
prebytku hospodárenia z roku 2007 v príjmových finan ných operáciách). V prípade
nevrátenia návratnej finan nej výpomoci v sume 2 000 tis. Sk Agentúrou na podporu
regionálneho rozvoja Košice n.o. v roku 2007, ale až v roku 2008 bude jej príjem
rozpo tovaný v príjmových finan ných operáciách.
6. Zverejnenie návrhu rozpo tu
D a 23.11.2007 bol v súlade s § 9 ods. 3. zákona 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov „Návrh
rozpo tu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 – 2010“ zverejnený, ím bola
dodržaná povinnos , aby návrh rozpo tu samosprávneho kraja bol verejne prístupný pred jeho
schválením najmenej 15 dní.
Návrh rozpo tu bol v súlade s as ou 1 písm. a) ods. 13 Zásad tvorby rozpo tu KSK
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená v sídle Úradu KSK, Námestie
Maratónu mieru . 1, Košice a na internetovej stránke Košického samosprávneho kraja.
7. Záver
Stanovisko Hlavného kontrolóra KSK k rozpo tu na roky 2008 - 2010 je zamerané
najmä na posúdenie súladu návrhu rozpo tu so zákonom o rozpo tových pravidlách,
Zásadami tvorby rozpo tu KSK, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia
rozpo tovaných príjmov a rozpo tovaných výdavkov, ako aj hospodárnos a efektívnos
rozpo tovaných finan ných prostriedkov.
Splnenie rozpo tu príjmov v oblasti neda ových kapitálových príjmov je závislé
od naplnenia predpokladov predaja prebyto ného majetku, o vzh adom na medziro ný
nárast rozpo tovanej sumy a najmä vzh adom na doterajší vývoj v nap aní príjmov z predaja
majetku možno klasifikova ako vysoko rizikový faktor. V prípade neplnenia kapitálových
neda ových príjmov je potrebné v priebehu rozpo tového roka pružne reagova a zabezpe i
viazanie kapitálových výdavkov, resp. na úhradu využi prebytok bežného rozpo tu
po odrátaní potrebných prostriedkov na vytvorenie rezervy v súvislosti s plnením úverovej
zmluvy s EIB.
Vo výdavkovej asti je vhodné z h adiska optimalizácie rozpo tovania výdavkov
organizácií KSK v odvetví 04.5 Dopravy a 10 Sociálneho zabezpe enia vykona analýzu
potrieb bežných výdavkov.
V rámci bežných transferov na Úrade KSK je okrem iného rozpo tovaná dotácia
pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) v sume 5 000,- tis. Sk.
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Rovnaká suma bola poskytnutá aj v tomto rozpo tovom roku, pri om 50,06 % z dotácie má
by použitých na implementáciu projektov pre Úrad KSK, na návrh a prípravu projektov pre
Úrad KSK a subjekty v jeho zria ovate skej pôsobnosti a až 49,94 % z dotácie má by
použitých na inštitucionálny rozvoj – na novoprijatých zamestnancov, interné školenia,
s ahovanie priestorov a pod. V súvislosti s poskytovaním dotácie na vyššie uvedené innosti
by bolo vhodné prehodnoti , i nie je vhodnejšie pre KSK zabezpe ova tieto innosti
vo forme poskytovania služieb, na základe konkrétnych zákaziek a nie vopred garantovanej
ro nej dotácie.
Vzh adom na zámery a dôvody pri schválení založenia ARR (dôvodová správy
k založeniu ARR na 11. zasadnutí Zastupite stva KSK konaného d a 14.04.2003), ako aj
sú asný stav, kedy projektová innos je aj na ARR aj na Odbore regionálneho rozvoja Úradu
KSK je vhodné rozdeli
innosti a presne zadefinova pôsobnosti ARR a Odboru
regionálneho rozvoja Úradu KSK.
Posúdením štruktúry a dodržania podmienok pre vykázanie prebytku, vyrovnanosti,
resp. schodku a miery podrobnosti spracovania návrhu rozpo tu konštatujem, že Návrh
rozpo tu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010 je zostavený v súlade s §§ 9
a 10 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami tvorby
rozpo tu KSK.
Odporú am využi závery z tohto stanoviska k návrhu rozpo tu Úradom KSK
v rozpo tovom hospodárení - v procese rozpisu rozpo tu a úprav rozpo tu, ako aj v procese
zostavovania rozpo tu na nasledujúce rozpo tové roky.
Predkladaný návrh rozpo tu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010
odporú am schváli
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