Košický samosprávny kraj

Bod . 6

Úprava rozpo tu Košického samosprávneho kraja
na rok 2006

Predkladate : JUDr. Zdenko Trebu a
Predseda Košického samosprávneho kraja
Spracovate : Ing. Beáta Cimermannová
vedúca odboru financií

August 2006

Návrh na uznesenie
zo 7. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 28. 8. 2006 v Košiciach

k bodu . 6

Úprava rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Uznesenie

Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov

schva uje

1. Úpravu bežného rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:
zvýši bežné príjmy
zvýši bežné výdavky

o
o

28 330 tis. Sk
13 116 tis. Sk

2. Úpravu kapitálového rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
takto:
zvýši kapitálové príjmy
zvýši kapitálové výdavky

o
o

4 769 tis. Sk
17 983 tis. Sk

3. Úpravu finan ných operácií Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:
zvýši výdavkové finan né operácie

o

2 000 tis. Sk,

ktoré predstavujú poskytnutie návratnej finan nej výpomoci Agentúre na
podporu regionálneho rozvoja n.o. Košice s dobou návratnosti do jedného roka
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Dôvodová správa
k Úprave rozpo tu Košického samosprávneho kraja na rok 2006
Uznesením . 94/2006 zo d a 26. 6. 2006 Zastupite stvo Košického samosprávneho
kraja ( alej len „KSK“) schválilo na svojom 6. zasadnutí 1. úpravu rozpo tu KSK na rok
2006, po ktorej upravený rozpo et je nasledovný:
•
•
•
•
•
•

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finan né operácie
výdavkové finan né operácie

3 424 113 tis. Sk
3 196 086 tis. Sk
102 770 tis. Sk
391 078 tis. Sk
62 921 tis. Sk
2 640 tis. Sk

Na 7. zasadnutie Zastupite stva KSK predkladáme na schválenie
zmeny, ktoré sú zdokumentované v nasledujúcej asti tejto správy.

alšie navrhované

1. Úprava bežného rozpo tu na rok 2006
Príjmová as
V hlavnej kategórii 200 – Neda ové príjmy dochádza k celkovému zvýšeniu
finan ných prostriedkov o 2 893 tis. Sk.
V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku navrhujeme zvýšenie
o 3 562 tis. Sk, z ktorého iastka 2 179 tis. Sk predstavuje zvýšenie týchto príjmov v odvetví
školstva a iastka 1 383 tis. Sk predstavuje presun z kategórie 220 - Administratívne a iné
poplatky a platby tiež v tomto odvetví.
V kategórii 220 - Administratívne a iné poplatky a platby navrhujeme zníženie o
816 tis. Sk v dôsledku presunu iastky 1 383 tis. Sk do kategórie 210 – Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku a zvýšenia príjmov organizácií sociálneho zabezpe enia o 567 tis. Sk.
V kategórii 290 – Iné neda ové príjmy navrhujeme zvýšenie o 147 tis. Sk, z toho
iastka 126 tis. Sk predstavuje príjmy zo zisku z podnikate skej innosti škôl a školských
zariadení a iastka 21 tis. Sk alšie príjmy škôl a školských zariadení.
Všetky uvedené zmeny v tejto kategórii vyplynuli z dosiahnutej skuto nosti
k 30.6.2006 a v podstate ide o spresnenie pôvodne navrhovaných objemov.
V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu
rozpo tu o 25 437 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skuto nosti:
V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpo tu o 2 519 tis. Sk, pri om ide o
získané sponzorské príspevky v odvetví kultúry vo výške 200 tis. Sk, v odvetví školstva vo
výške 328 tis. Sk, v odvetví sociálneho zabezpe enia vo výške 239 tis. Sk a pre Úrad KSK vo
výške 125 tis. Sk, a to od U. S. Steel Košice, s. r. o. vo výške 100 tis a od EUROVIA – Cesty
3

a.s. vo výške 25 tis. Sk na náklady spojené so zabezpe ením mimoriadneho vlaku „Tokajský
expres“ v rámci IV. ro níka Tokajského festivalu. Na financovanie projektov z Európskeho
sociálneho fondu v odvetví školstva boli poskytnuté finan né prostriedky vo výške
1 627 tis. Sk.
V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 22 918 tis.
Sk na základe nasledovných skuto ností:
•

Krajský školský úrad v Košiciach listom .2006/00149 oznámil zvýšenie dotácie o
45 tis. Sk na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na
obce a samosprávne kraje pod a zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva
Úradu KSK,
• Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie vo výške 4 215 tis. Sk na financovanie
projektov a kultúrnych poukazov,
• Úrad vlády SR poskytol dotáciu vo výške 340 tis. Sk na sociálne a kultúrne potreby
rómskej menšiny,
• Krajský školský úrad ( alej len „KŠÚ“) listom . 2006/00498 oznámil úpravu
normatívnych finan ných prostriedkov pre školy na prenesené kompetencie vo výške
4 953 tis. Sk na základe výsledkov dohodovacieho konania,
• KŠÚ listom . 2006/00670 oznámil úpravu - zvýšenie normatívnych finan ných
prostriedkov pre školy na prenesené kompetencie vo výške 4 751 tis. Sk na úhradu
nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov, lenov maturitných
komisií a lenov skúšobných komisií,
• KŠÚ listom . 2006/00639 oznámil alšie zvýšenie finan ných prostriedkov pre rok
2006 ú elovo ur ených na projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní
regionálneho školstva vo výške 145 tis. Sk,
• Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR poskytlo dotáciu na financovanie
projektov „Digitálne Štúrovstvo“ pre školy a školské zariadenia vo výške 1 483 tis.
Sk,
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotácie vo výške 6 986 tis. Sk, z toho
iastka 6 968 tis. Sk je ur ená na komplexné výdavky v zmysle zákona . 305/2005
Z. z. pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti, iastka 12 tis. Sk je
ur ená na mzdy a odvody pre DD a DSS, Betliarska 18, Rož ava a iastka 6 tis. Sk
školám a školským zariadeniam pre deti v hmotnej núdzi.
Výdavková as
Vo funk nej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme celkové
zvýšenie výdavkov o 250 tis. Sk.
V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dochádza k zvýšeniu o 45 tis.
Sk, ktoré zah a výdavky na mzdy metodických pracovníkov odboru školstva.
V kategórii 620 - Poistné a príspevok do pois ovní navrhujeme presun finan ných
prostriedkov do kategórie 640 – Bežné transfery na nemocenské dávky pre metodických
pracovníkov odboru školstva.
V kategórii 630 – Tovary a služby dochádza k zníženiu rozpo tu o 5 055 tis. Sk,
z toho iastka 125 tis. Sk predstavuje zvýšenie na prepravné v súvislosti s plnením ú elovosti
sponzorského daru, iastka 420 tis. Sk predstavuje zvýšenie na prevádzkové výdavky Úradu
KSK a iastku 5 600 tis. Sk navrhujeme presunú z rezervy na financovanie projektov zo
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štrukturálnych fondov do výdavkových finan ných operácií na poskytnutie návratnej
finan nej výpomoci pre Agentúru regionálneho rozvoja na implementáciu regionálnych
projektov vo výške 2 000 tis. Sk a 3 600 tis. Sk presunú do kategórie 640 – Bežné transfery
na ú ely poskytovania dotácií pod a VZN . 3/2006.
V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zvýšenie o 5 270 tis. Sk. Toto zvýšenie
vyvolala potreba finan ných prostriedkov na:
• Podporu významných kultúrnych a spolo enských podujatí v okresoch KSK,
organizovaných kultúrnymi organizáciami, ktoré nie sú v zria ovate skej pôsobnosti
KSK a KSK ich chce pre ich význam podpori v súlade s VZN KSK . 3/2006 na
poskytovanie dotácií vo výške 3 000 tis. Sk. Ide o nasledovné podujatia:
Názov podujatia

Hlavný organizátor

1. Košická hudobná jar

Štátna filharmónia Košice

2. Cassovia folkfest 2006-medzinárodný folklórny
festival

Umelecká a reklamná agentúra
Kultobin Košice

3. "Zlatý žobrák" Medzinárodný festival lokálnych
televízií

Nadácia City TV

4. Festivalový míting európskych nezávislých divadiel

Združenie Staromestské
divadlo

5. Folklórne slávnosti s jarmokom a udovými remeslami Mesto Trebišov
6. MUSICA NOBILIS - medzinárodný hudobný festival
Spišská Nová Ves

Mestské kultúrne centrum

7. Folklórny festival Zemplína na Zemplínskej Šírave
Vinné

Správa cestovného ruchu

8. 23. Podvihorlatské slávnosti
okres Sobrance

OCÚ Poruba pod Vihorlatom

9. "Srdce ako dar" - regionálna prehliadka ZU
zdrav. postihnutých z okresov Michalovce a Sobrance

Okresná rada Zväzu zdrav.
postihnutých Michalovce

10. "MLYN" - Medzinárodné maliarske sympózium V4

Mesto Rož ava

11. Dni Medzibodrožia

MKS Krá ovský Chlmec

12. Celoslovenské kultúrne slávnosti v Gombaseku

OV Csemadok

13. Akcia „Medzinárodná letná univerzita“

Jasov

14. Stretnutie zástupcov miest Višegrádskej štvorky
- Dni mesta Moldava nad Bodvou
15. Košické ophalmologické dni /LF - UPJŠ/
/už 15. ro ník/

Mesto Moldava n/Bodvou
Košice
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Okrem toho navrhujeme zvýši objem finan ných prostriedkov ur ených na poskytovanie
dotácií pod a nariadenia o alších 3 000 tis. Sk vzh adom na zna nú po etnos podaných
žiadostí od žiadate ov.
•
•

Presun iastky 740 tis. Sk v zmysle vyššie spomínaného nariadenia VZN KSK
. 3/2006 do kategórie 720 - Kapitálové transfery.
Presun iastky 10 tis. Sk z kategórie 620 do kategórie 640 na nemocenské dávky pre
metodikov odboru školstva.

Vo funk nej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme presunú finan né prostriedky
vo výške 7 920 tis. Sk z rozpo tu bežných výdavkov do rozpo tu kapitálových výdavkov,
z toho iastka 4 500 tis. Sk predstavuje zníženie rozpo tu z PPP projektov z dôvodu
neukon enia diela v okrese Rož ava a iastka 3 420 tis. Sk z podielových daní schválených
pre Správu ciest KSK.
Vo funk nej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýši rozpo et
bežných výdavkov o 4 605 tis. Sk, z ktorých dotácie v sume 4 755 tis. Sk sú ur ené na
financovanie projektov, ktorých realizátormi sú kultúrne organizácie a iastku 150 tis. Sk
navrhujeme presunú do kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu hvezdárne v Michalovciach.
Vo funk nej klasifikácii 09 - Vzdelávanie navrhujeme zvýši
výdavky o 14 641 tis. Sk. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celkové bežné

realizácia rozpo tových opatrení z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe
ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 9 849 tis. Sk,
príspevky od sponzorov vo výške 328 tis. Sk,
zvýšenie bežných výdavkov o dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o 6 tis.
Sk,
financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 627 tis. Sk,
úhrada výdavkov na financovanie projektov „Digitálne Štúrovstvo“ vo výške
1 483 tis. Sk,
zvýšenie vlastných bežných príjmov o 2 200 tis. Sk,
zisk z podnikate skej innosti vo výške 126 tis. Sk,
presun finan ných prostriedkov zo zisku z podnikate skej innosti vo výške 40 tis. Sk
do kapitálových výdavkov,
presun finan ných prostriedkov na základe žiadostí Domova mládeže na Medickej ul.
Košice do kapitálových výdavkov vo výške 1 033 tis. Sk z prebytku bežných príjmov,
sú asne bol vykonaný presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo
výške 705 tis. Sk rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpo tových
opatrení KSK,
zvýšenie bežných výdavkov v objeme 800 tis. Sk na základe presunu z kapitálových
výdavkov už odsúhlasených investi ných akcií, ke že majú charakter bežných
výdavkov a budú realizované ako opravy. Ide o opravu komínov na SPŠ stavebnej
a geodetickej v Košiciach vo výške 300 tis. Sk a opravu elektroinštalácie na Gymnáziu
v Sobranciach vo výške 500 tis. Sk.

Vo funk nej klasifikácii 10 - Sociálne zabezpe enie dochádza k zvýšeniu bežných
výdavkov o 1 540 tis. Sk, z titulu zvýšenia bežných príjmov celkom o 7 219 tis. Sk, z toho zo
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získaných darov o 239 tis. Sk a transferov v rámci verejnej správy o 6 980 tis. Sk.
iastku 5 679 tis. Sk navrhujeme presunú do kapitálových výdavkov na realizáciu
investi ných akcií uvedených vo výdavkovej asti úpravy kapitálového rozpo tu.

2. Úprava kapitálového rozpo tu na rok 2006
Príjmová as
V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu
rozpo tu o 4 769 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skuto nosti:
V položke 321 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpo tu o 3 125 tis. Sk, pri om ide
o prostriedky z refundácie projektu „Zefektívnenie tepelného hospodárstva v NsP
Michalovce“ vo výške 2 820 tis. Sk, sponzorské príspevky v odvetví školstva vo výške 152
tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpe enia vo výške 153 tis. Sk.
V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy dochádza k zvýšeniu o 1 644 tis.
Sk. Túto iastku predstavujú dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov
kultúrnych organizácií vo výške 339 tis. Sk, dotácie z Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR na financovanie projektov „Digitálne Štúrovstvo“ v odvetví školstva vo
výške 674 tis. Sk, dotácia z Krajského školského úradu na financovanie projektov Infovek
vo výške 131 tis. Sk a dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zakúpenie
mikrobusu pre zdravotne postihnutých ob anov vo výške 500 tis. Sk.
Výdavková as
Vo funk nej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie
rozpo tu kapitálových výdavkov o iastku 740 tis. Sk v kategórii 720 – Kapitálové transfery
na základe presunu uvedenej iastky z bežných transferov. Ide o schválené dotácie pod a
VZN na akcie investi ného charakteru.
Vo funk nej klasifikácii
04.5 - Doprava – navrhujeme zvýši
kapitálových výdavkov o 7 920 tis. Sk, z ktorých bude použité:
• na rekonštrukciu mosta Parchovany - Bož ice 1 345 tis. Sk,
• na rekonštrukciu kotolne v SÚ Michalovce 600 tis. Sk,
• na výmenu zastaralej nefunk nej techniky za novú 775 tis. Sk,
• na nákup nového úžitkového motorového vozidla 700 tis. Sk.

rozpo et

Finan né prostriedky vo výške 4 500 tis. Sk navrhujeme použi na rekonštrukciu cesty
III/068002 na úseku Kecerovce – ižatice, ktorá je v havarijnom stave a v sú asnosti je
neprejazdná. Predpokladané náklady na jej rekonštrukciu sú približne 12 000 tis. Sk. So
stavebnými prácami spojenými s odstra ovaním zosuvu cesty a s následnou rekonštrukciou je
nutné za a o najskôr, preto navrhujeme, aby na rekonštrukciu cesty boli presunuté finan né
prostriedky vo výške 3 866 tis. Sk z úspor na rozostavaných stavbách v odvetví dopravy
a 1 134 tis. Sk z prostriedkov schválených na nákup strojov a zariadení v tomto odvetví.
Zostávajúcu as vo výške 2 500 tis. Sk navrhujeme rieši z prípadných zvýšených da ových,
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resp. neda ových príjmov. V prípade nepriaznivého vývoja týchto príjmov navrhujeme
dofinancovanie rekonštrukcie z rozpo tu v roku 2007.
Vo funk nej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýši rozpo et
kapitálových výdavkov o 489 tis. Sk, z ktorých dotácia v sume 50 tis. Sk je ur ená na
technické vybavenie Východoslovenského múzea Košice, dotácia vo výške 289 tis. Sk pre
Múzeum Spiša na akvizíciu minerálov, poplachový a kamerový zabezpe ovací systém
a iastka 150 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hvezdárne
v Michalovciach.
Zárove navrhujeme, aby finan né prostriedky vo výške 500 tis. Sk, ktoré boli
schválené na zasadnutí Zastupite stva Košického samosprávneho kraja d a 26.6.2006 na
investi nú akciu: „Rekonštrukcia strechy Východoslovenského múzea Košice“, boli použité
na financovanie projektu „Rekonštrukcia historickej ú elovej budovy – projektová
dokumentácia Východoslovenského múzea Košice“, na ktorého financovaní sa bude podie a
aj Ministerstvo kultúry SR dotáciou vo výške 1 000 tis. Sk.
Vo funk nej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo budú použité kapitálové príjmy
z refundácie projektu „Zefektívnenie tepelného hospodárstva v NsP Michalovce“ vo výške
2 820 tis. Sk na už schválené investi né akcie a da ové príjmy plánované na tieto investi né
akcie budú presunuté do bežných výdavkov Úradu KSK.
Vo funk nej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýši rozpo et kapitálových
výdavkov o 1 935 tis. Sk, z ktorých:
• dotácie vo výške 674 tis. Sk sú ur ené na financovanie projektov „Digitálne
Štúrovstvo“,
• úhrada výdavkov na financovanie projektov „Infovek“ vo výške 131 tis. Sk,
• príspevky od sponzorov vo výške 140 tis. Sk na dofinancovanie „Športového areálu
v Hotelovej akadémii v Košiciach“ a vo výške 12 tis. Sk na kofinancovanie projektu
„Digitálne Štúrovstvo“ na Gymnáziu v Rož ave,
• finan né prostriedky zo zisku z podnikate skej innosti vo výške 40 tis. Sk na
Rekonštrukciu sp ch v Domove mládeže v Združenej strednej škole v Trebišove,
• presun prostriedkov z prebytku bežných príjmov vo výške 1 033 tis. Sk na nákup
konvektomatu a rekonštrukciu vrátnice v Domove mládeže, Medická, Košice
• sú asne bol vykonaný presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo
výške 705 tis. Sk rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpo tových
opatrení KSK.
Zárove dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov v objeme 800 tis. Sk, ke že dve
investi né akcie majú charakter bežných výdavkov a budú realizované ako opravy. Ide o
opravu komínov na SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach vo výške 300 tis. Sk a opravu
elektroinštalácie na Gymnáziu v Sobranciach vo výške 500 tis. Sk.
Zastupite stvo KSK schválilo na svojom zasadnutí d a 26.6.2006 iastku 510 tis. Sk
na Rekonštrukciu dielní v SOUP Strážske. Pre zrealizovanie rekonštrukcie teplovodnej
kotolne je potrebné vykona plynovú inštaláciu, elektroinštaláciu a reguláciu a tým sa cena
diela zvýši, preto navrhujeme presunú z rozpo tu strojov a zariadení pre odvetvie školstva
iastku 184 tis. Sk.
Vo funk nej klasifikácii 10 - Sociálne zabezpe enie navrhujeme zvýši rozpo et
kapitálových výdavkov o 6 899 tis. Sk na nasledujúce investi né akcie:
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•
•
•
•

•
-

dotáciu vo výške 500 tis. Sk z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na
zakúpenie mikrobusu pre zdravotne postihnutých v DSS Prakovce,
príspevky od sponzorov vo výške 153 tis. Sk na vybudovanie bazéna pre DSS
Prakovce,
presun prostriedkov z prebytku bežných príjmov vo výške 500 tis. Sk, ktoré sú ur ené
na nákup 2 ks zdvíhacích zariadení s vakom pre klientov DD a DSS, Skladná 4,
Košice,
sú asne bol vykonaný presun prostriedkov z prebytku bežných príjmov do
kapitálových výdavkov vo výške 67 tis. Sk na zakúpenie dverí pre dvojgaráž pre DSS,
ul. Mládeže 1, Strážske rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad
rozpo tových opatrení KSK.
presun bežných výdavkov do kapitálových výdavky vo výške 5 679 tis. Sk vzh adom
na naliehavé potreby zariadení sociálnych služieb, a to:
pre DD a DSS Rož ava na dofinancovanie rekonštrukcie útulku – 2 127 tis. Sk,
pre DSS Matilda Huta na dofinancovanie výstavby Všešportového areálu pre klientov
– 500 tis. Sk,
pre DD a DSS, Skladná, Košice na nákup 5 ks antidekubitných matracov a 7 ks
polohovate ných postelí a financovanie asti zdvíhacích zariadení s vakom pre
klientov – 612 tis. Sk,
pre DSS, Matilda Huta, Prakovce na doplnenie financií na kúpu osobného automobilu
pre klientov zariadenia – 150 tis. Sk,
pre DSS Amália, Rož ava na zateplenie strechy budovy – 300 tis. Sk,
pre DD a DSS, Rož ava na spolufinancovanie projektu „Relaxácia zdravotne
postihnutých obyvate ov na erstvom vzduchu – zrealizovanie prístrešku nad
oddychovou zónou“ - 11 tis. Sk,
pre DD a DSS Strážske, Nám. A. Dub eka na výmenu okien a balkónových dverí –
1 000 tis. Sk,
pre DSS Rakovec nad Ondavou na iasto nú rekonštrukciu kotolne – 979 tis. Sk.

3. Výdavkové finan né operácie v roku 2006
Vo výdavkových finan ných operáciách navrhujeme zvýšenie rozpo tu o 2 000 tis. Sk
na poskytnutie návratnej finan nej výpomoci pre Agentúru regionálneho rozvoja na
implementáciu regionálnych projektov. Agentúra regionálneho rozvoja v sú asnosti
implementuje 8 národných a nadnárodných projektov, z toho 6 je financovaných refundáciou
oprávnených výdavkov. Agentúra regionálneho rozvoja plánuje v roku 2006 uhradi celkovú
iastku 4 512 tis. Sk a vzh adom na o akávanú periodicitu refundácie nákladov potrebuje
návratnú finan nú výpomoc vo výške 2 000 tis. Sk na dobu 12 mesiacov.

V Košiciach d a 10. augusta 2006
Spracovali: pracovníci referátu rozpo tu odboru financií
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