Stanovisko
k financovaniu projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“
(k bodu 15. programu Zastupite stva KSK)
Financovanie projektu Košice – hlavné mesto kultúry 2013 v sú innosti s mestom Košice je
uvažované (v prípade III. alternatívy) v celkovej sume cca 290 mil. Sk, o predstavuje ro ne cca
58 mil. Sk v rokoch 2009 až 2013. Uvedené zdroje je možné zabezpe i týmito spôsobmi
financovania a to:
vlastnými zdrojmi KSK z rozpo tu príslušného roka
cudzími zdrojmi financovania (úver, emisia cenných papierov)
kombináciou predchádzajúcich foriem
Cudzie zdroje financovania:
Vzh adom na pripravované sprísnenie rozpo tových pravidiel pri posudzovaní miery zad ženia
(pripravovaná zmena Zákona . 583/2004 Z. z.) je nutné pristupova k erpaniu cudzích zdrojov
s maximálnou obozretnos ou. Konkrétne v období rokov 2009 – 2012 je možné uvažova len
s prípadnými krátkodobými zdrojmi, ktoré musia by splatené v najneskôr k ultimu roka
2012. Pri dlhšom období splácania môže by ohrozený ukazovate miery zad ženosti KSK.
Dlhodobé zdroje je možné na erpa bez kritického dopadu na mieru zad ženia až od roku
2013.
Na základe uvedeného je preto vhodné uvažova pri financovaní tohto projektu predovšetkým
s použitím vlastných rozpo tových prostriedkov, resp. - v prípade nevyhnutnosti s kombináciou oboch foriem financovania, maximálne však s krátkodobou lehotou splatnosti do
roku 2012.
Vlastné zdroje financovania:
V prípade financovania projektu z vlastných príjmov dá sa o akáva ve ké napätie pri tvorbe
rozpo tu na roky 2009 – 2013. Z vlastných príjmov KSK splátky úverov, úrokov z úverov
a dlhodobých záväzkov (PPP projekty, záväzky nemocníc, výkony vo verejnom záujme, a pod.)
už teraz predstavujú viac ako 12 %. V prípade III. alternatívy pribudne alší záväzok vo výške
58 mil. Sk ro ne, v dôsledku oho sa zníži možnos rozvoja organizácií v zria ovate skej
pôsobnosti KSK. Ich financovanie už v sú asnom období je na úrovni udržania
prevádzkyschopnosti.
Vzh adom na uvedené skuto nosti sa javí ako najprijate nejší ten variant, ktorý najmenej
za aží rozpo et KSK a riadenie dlhovej služby.
Košice 9. 6. 2008
M. Vajkunyová, ref. SIaF
M. Karafová, vedúca odboru financií
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