Dôvodová správa
k Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) na roky 2020 až 2022 je
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími legislatívnymi predpismi.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je návrh rozpočtu 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 roka, t. j. roka 2020.
Návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022 je spracovaný v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK a v súlade s platnou
ekonomickou klasifikáciou a je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery
a ciele KSK pre tri nasledujúce roky. V programovej štruktúre navrhujeme oproti roku 2019 zmenu
názvu podprogramu v programe Komunikácie z Cyklistická mobilita na Cyklistické komunikácie.
Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového
rozpočtu je schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného
rozpočtu príslušného roka, použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, zdrojmi
z predaja majetku KSK a úverovými zdrojmi v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Návrh hlavného príjmu KSK, dane z príjmov fyzických osôb, je rozpočtovaný v súlade s aktuálnou
prognózou výnosu tejto dane. Výnos dane predstavoval pre KSK pred zohľadnením legislatívnej
zmeny (zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane) čiastku takmer 135 mil. € a po zohľadnení
legislatívnej zmeny 129 mil. €, čo je menej o takmer 6 mil. €.
Návrh rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022 pokrýva v prvom rade výkon samosprávnych funkcií
kraja, splátky úverov a úrokov z nich, plnenie finančných záväzkov vyplývajúcich z uzavretých
zmlúv a financovanie prenesených kompetencií v súlade s platnými zákonmi. Investície na rozvoj
kraja sú plánované z vlastných príjmov KSK, z finančných prostriedkov z Európskej únie (ďalej
len „EÚ“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“), z úveru na spolufinancovanie a prefinancovanie
projektov z fondov EÚ a ŠR, z úveru z Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“)
a v minimálnom rozsahu z predaja majetku KSK.
Splátky úverov a úrokov k nim prislúchajúcich, ktoré sú financované z vlastných príjmov KSK
predstavujú sumu 2 710 706 €, čo je 1,25 % z rozpočtovaných vlastných bežných príjmov KSK
roku 2019. Ide o splátky úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR (okrem
preklenovacieho úveru splácaného z prijatých refundácií od riadiacich orgánov projektov) vo výške
899 969 € a splátky úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 810 737 €. Splátky úrokov
z týchto úverov predstavujú sumu 252 000 €.
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