Dôvodová správa
k Návrhu rozpo tu Košického samosprávneho kraja na roky 2009 - 2011
Návrh rozpo tu Košického samosprávneho kraja („ alej len KSK“) na roky 2009 až
2011 je spracovaný v súlade s Návrhom rozpo tu verejnej správy na roky 2009 až 2011, ktorý
vychádza z programového vyhlásenia vlády, v zmysle zákona . 523/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
. 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.
V zmysle vyššie uvedených zákonov je zostavený na tri rozpo tové roky. Záväznými
ukazovate mi rozpo tu sa však v súlade s § 4 ods. 2 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stávajú iba rozpo tované
príjmy a rozpo tované výdavky príslušného rozpo tového roku, t. j. roku 2009.
Zárove je Návrh rozpo tu KSK na roky 2009 - 2011 spracovaný v súlade so
Zásadami tvorby rozpo tu, rozpo tových opatrení a pravidiel rozpo tového hospodárenia
KSK a v súlade s platnou rozpo tovou klasifikáciou.
Návrh rozpo tu KSK na roky 2009 - 2011 je zostavený na princípe programového
rozpo tovania v zmysle novely zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.
Programové rozpo tovanie bude v nasledujúcich rokoch hlavným nástrojom na
zefektív ovanie verejných výdavkov a ich transparentnosti. Programová štruktúra KSK
vychádza z koncep ných materiálov schválených v Zastupite stve KSK, najmä s Plánom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, koncepciou rozvoja odborného vzdelávania na
školách v zria ovate skej pôsobnosti KSK, koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kraji,
koncepciou rozvoja športu, koncepciou starostlivosti o tradi nú udovú kultúru, stratégiou
rozvoja kultúry, stratégiou rozvoja cestovného ruchu a alších skuto ností.
Tvorba programových štruktúr sú asne zoh ad uje disponibilné zdroje KSK. To
znamená, že programová štruktúra je vytvorená tak, aby na jej rozli ných úrovniach
(programy, podprogramy a prvky) boli obsiahnuté len tie aktivity, ktoré sú kryté skuto nými
rozpo tovými zdrojmi.
Prechod na programové rozpo tovanie nepredstavuje len mechanické prerozdelenie
realizovaných inností a výdavkov do programov a ich astí, preto tento proces bude vo
verejnej správe prebieha ur itým vývojom, aby bol dosiahnutý želaný výsledok.
Programový rozpo et KSK obsahuje 8 programov, 35 podprogramov, 4 prvky a 14
projektov. Jednotlivé zámery vyjadrujú o akávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia
príslušných cie ov programov a ich astí.
Rozpo et KSK je zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpo et je schodkový,
pri om schodok je vyrovnaný príjmovými finan nými operáciami - prijatým úverom od
Európskej investi nej banky, splátkou návratnej finan nej výpomoci a úvermi na
financovanie projektov.
Príjmovú as rozpo tu KSK na rok 2009 tvoria najmä da ové príjmy, ktoré
pozostávajú z podielu dane z príjmov fyzických osôb a z dane z motorových vozidiel. Druhú
najvä šiu príjmovú as rozpo tu KSK tvoria dotácie zo štátneho rozpo tu na prenesený
výkon štátnej správy.
Na príjmovej strane rozpo tu KSK predpokladáme nárast finan ných prostriedkov
z fondov EÚ na investi né projekty. Kapitálové príjmy z predaja majetku KSK sú
nedostato né na krytie kapitálových výdavkov. Na plánované realizácie investi ných
projektov z fondov EÚ aj napriek nárastu príjmov musia by použité návratné zdroje
financovania - úver z EIB a iné úvery v súvislosti so schválením financovania projektov
v 2. programovom období formou refundácie.
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Výdavková as rozpo tu na rok 2009 zah a najmä dopad valorizácie platov
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenie výdavkov na tovary a služby
vzh adom na nárast cien v roku 2008 a predpokladaný rast inflácie v roku 2009, výdavky na
nevyhnutnú údržbu v organizáciách v zria ovate skej pôsobnosti KSK a na Úrade KSK,
splátky úrokov a záväzkov KSK, výdavky súvisiace s prijatím nových legislatívnych
predpisov (zákon o organizácii a podpore športu, školský zákon).
Splátky úrokov, úverov a zmluvných záväzkov KSK z vlastných príjmov predstavujú
iastku 11 187 tis. €, o predstavuje 13,42 %. Pre rok 2009 predstavujú výdavky na splátky a
záväzky tieto iastky:
•
•
•
•
•

úhrada záväzkov nemocníc
splácanie úrokov z úverov
splátky PPP projektov
splátky PPP projektov (kapitálový výdavok)
splácanie úveru za CT prístroje

3 274 tis. €
2 811 tis. €
4 321 tis. €
165 tis. €
616 tis. €

Príjmové finan né operácie vo výške 35 267 tis. € tvorí splátka návratnej finan nej
výpomoci vo výške 119 tis. €, úvery na financovanie projektov vo výške 19 060 tis. € a
zahrani ný úver z Európskej investi nej banky vo výške 16 088 tis. €.
Financovanie projektov z fondov EÚ v 2. programovom období je schválené formou
refundácie, z oho vyplýva, že projekty musia by predfinancované z vlastných zdrojov. Na
tento ú el predpokladáme prija krátkodobý úver, ktorý sa v zmysle zákona o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy . 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nezapo ítava
do dlhovej služby. Predpokladaný úver na predfinancovanie projektov sa bude v roku 2009
aktualizova pod a ich postupného schva ovania, nako ko v návrhu rozpo tu sa uvažuje
s maximálnou úspešnos ou podaných projektov.
Výdavkové finan né operácie vo výške 10 905 tis. € tvorí splácanie úveru na nákup
CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami vo výške 616 tis. € a splácanie úverov na
projekty vo výške 10 289 tis. €.
V súvislosti s rizikami vyplývajúcimi s prebiehajúcej finan nej krízy bol pri tvorbe
rozpo tu zoh adnený predpokladaný pokles da ových príjmov a ich dopad na hospodárenie
KSK. Vzh adom na to, že Inštitút finan nej politiky Ministerstva financií SR zatia
nezverejnil nový odhad dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s finan nou krízou, sme
v návrhu rozpo tu rozpo tovali túto da nižšiu o 3 320 tis. € ako vyplýva z odhadu inštitútu.
Pod a vývoja finan nej krízy v Slovenskej republike prijmeme potrebné opatrenia
v hospodárení Úradu KSK a v organizáciách v zria ovate skej pôsobnosti KSK. Zameriame
sa najmä na úsporný režim hospodárenia - realizova výdavky iba na nevyhnutné potreby,
rieši iba havarijné stavy, neprijíma nových zamestnancov, mimoriadny dôraz klás na
hospodárenie s majetkom KSK. Zárove finan né prostriedky naakumulované v rezervnom
fonde budú tvori zdroj prípadného alšieho výpadku dane .
Priebežne budeme prísne sledova vývoj príjmov a výdavkov KSK a v prípade
potreby operatívne prijíma alšie opatrenia.
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