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1 ÚVOD 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta Košice na  

roky 2017 - 2019.  

 Návrh programového rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke mesta www.košice.sk 

v zákonom stanovej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) a je k dispozícií verejnosti aj 

v Kancelárii prvého kontaktu v sídle mesta Košice v súlade s ods. 2 § 9 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 Predložené stanovisko je spracované na základe posúdenia návrhu programového rozpočtu 

mesta Košice na roky 2017 – 2019, schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, rozpočtu 

verejnej správy na roky 2017 – 2019, prognóz makroekonomického vývoja Slovenskej republiky, 

ďalších verejne dostupných informácií a na základe vlastných zisťovaní v priebehu roka 2016.  

2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU MESTA 

 

Návrh predloženého programového rozpočtu mesta Košice je vypracovaný na základe 

legislatívnych východísk, ktorými sú zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 ide o krátkodobý rozpočet, ktorý formou 

programov určuje ciele, ktoré mesto Košice plánuje dosiahnuť v  rozpočtovom období 2017 

a v prípade viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2019 ide o strednodobý ekonomický nástroj 

finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mesta vyjadrené zámery rozvoja územia 

mesta a potrieb obyvateľov vo forme 10 programov. Pri zostavení návrhu rozpočtu bola použitá 

schválená rozpočtová klasifikácia Ministerstva financií SR. 

Návrh je z hľadiska obsahu členený na rozpočet príjmov, výdavkov a finančných operácií. 

Ako uvádzajú spracovatelia návrhu rozpočtu, východiskom pre jeho spracovanie bol Program 

rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo do roku 2025. 

 

Tab. 1 

Programový rozpočet 2017 – 2019 
 

   

(v EUR) 

 

2017 2018 2019             Porovnanie 2019/2016   

Názov položky návrh návrh návrh očakávanie 2016 Index 19/16 

Bežný rozpočet - výsledok 10833350 13076906 13054706 12407419 1,05 

Z toho: Bežné príjmy 149600818 154419546 159189546 146950486 1,08 

             Bežné výdavky 138767468 141342640 146134840 134543067 1,09 

Kapitálový rozpočet- výsledok -9206231 -8581525 -8287000 -14197322 0,58 

Z toho: Kapitálové príjmy 56129002 51987475 17074000 3691816 4,62 

             Kapitálové výdavky 65335233 60569000 25361000 17889138 1,42 

Finančné operácie - Príjmy 3525680 163000 53000 6891764 0,01 

Finančné operácie - Výdavky 5152799 4658381 4820706 5101861 0,94 

Finančné operácie - rozdiel -1627119 -4495381 -4767706 1789903 -2,66 

Príjmy rozpočtu celkom 209255500 206570021 176316546 157534066 1,12 

Výdavky rozpočtu celkom 209255500 206570021 176316546 157534066 1,12 

Rozpočet bez fin.operácií-výsledok 1627119 4495381 4767706 -1789903 -2,66 

Rozpočet vrátane fin.operácií - výsledok 0 0 0 0 0,00 

  

http://www.košice.sk/
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 Návrh rozpočtu (vrátane finančných operácií) na roky 2017 – 2019 je zostavený realisticky 

ako vyrovnaný s tým, že bežné rozpočty sú výrazne prebytkové (v roku 2017 + 10,8 mil. €) 

a prebytkom rozpočtu sú kryté schodky kapitálových rozpočtov. V kapitálovom rozpočte sa vo 

významnej miere uvažuje s využívaním finančných prostriedkov, ktoré majú byť získavané z fondov 

Európskej únie a iných finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru. Mesto 

v návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2019 predpokladá s bežnými a kapitálovými 

výdavkami na projekty financované z fondov EU a prostriedkov EHP vo výške viac ako 120 mil. € 

na cca 26 projektov. 

 Návrh rozpočtu na rok 2017 a programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 vytvára 

podmienky nielen na zabezpečenie plnenia samosprávnych funkcií mesta, plnenie úloh preneseného 

výkonu štátnej správy a na zabezpečovanie komunálnych služieb pre obyvateľov mesta na 

prijateľnej úrovni, ale vytvára tiež podmienky na ďalší rozvoj mesta.  

 

Tab. 2 

Príjmová časť rozpočtu        (v EUR) 

Rozpočet - rok 2014* 2015* 2016** 2017*** index 2017/2016 

Bežné príjmy 130 137 075 139 763 457 146 950 486 149 600 818 101,8 

Kapitálové príjmy 20 358 949 61 231 721 3 691 816 56 129 002 1520,4 

Finančné operácie - príjmy 12 697 850 25 846 784 6 891 764 3 525 680 51,2 

S p o l u 163 193 874 226 841 962 157 534 066 209 255 500 132,8 

* skutočnosť 

     
** očakávaná skutočnosť 

*** návrh 

 

     

 

 

    

     

     

     

     

     

      

Tab. 3 

Výdavková časť rozpočtu        (v EUR) 

Rozpočet - rok 2014* 2015* 2016** 2017*** index 2017/2016 

Bežné výdavky 124 910 819 128 242 566 134 543 067 138 767 468 103,1 

Kapitálové výdavky 13 402 648 70 857 644 17 889 138 65 335 233 365,2 

Finančné operácie - výdavky 11 667 824 19 455 047 5 101 861 5 152 799 101,0 

S p o l u 149 981 291 218 555 257 157 534 066 209 255 500 132,8 
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 Pri návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 a aj vo viacročnom rozpočte pozitívne hodnotím 

fakt, že na rozdiel od väčšiny miest v Slovenskej republike, je v ňom badať jednoznačný trend 

zvyšovania miery samofinancovania mesta. To znamená, že podiel súčtu daňových príjmov 

a bežných nedaňových príjmov ku bežným výdavkom sa postupne zvyšuje. Kým miera 

samofinancovania mesta v roku 2014 bola 82,42 %, v roku 2015 bola 86,8 %, v roku 2016 

očakávame 87,68 % a v roku 2017 bude miera samofinancovania vo výške 87,78 %. 

 Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 prerozdeľuje podielové dane pre mestské časti mesta 

Košice vo výške 9,048 mil. € a oproti roku 2016 ide o nárast o 0,2 mil. €. Okrem uvedených 

finančných prostriedkov mestské časti dostanú v rámci programu č. 7 Služby občanom formou 

bežných a kapitálových transferov 0,96 mil. €. 

 

3 PRÍJMOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTA 

 
 Tak ako pri rozpočte mesta na rok 2016, aj pre rok 2017 a ďalšie bude rozhodujúcim 

príjmom rozpočtu podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v zmysle zákona 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Tieto podielové dane budú predstavovať až 58 % z rozpočtovaných 

bežných príjmov mesta. Ďalšie príjmy pre mesto budú predstavovať ostatné miestne dane 

a poplatky, nedaňové príjmy vrátane kapitálových príjmov, granty a transfery zo štátneho rozpočtu 

(18,6 % z rozpočtu bežných príjmov) a finančné prostriedky z fondov Európskej únie a iných 

finančných mechanizmov (25,7 % z celkových príjmov rozpočtu).  

 

Tab. 4 

Daňové príjmy 2017         (v EUR) 

  
  Skutočnosť   Rozpočet Index  

Kategória Názov položky 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

110 Dane z príjmov 55838089 63519280 72133881 77551854 1,08 

120 Dane z majetku 20859513 21025447 20830000 19360000 0,93 

130 Dane z tovarov a služieb 15355548 16471405 14655220 14719970 1,004 

100 Daňové príjmy spolu 92053150 101016132 107619101 111631824 1,04 

 

 Návrh rozpočtu uvažuje  u dani z príjmov s jej nárastom o + 8 % oproti očakávaniu z roku 

2016. Vzhľadom k schválenému rozpočtu SR na rok 2017, prognózam rastu hrubého domáceho 

produktu a prognózam rastu zamestnanosti a priemernej mzdy v roku 2017 ho považujem za 

konzervatívny. Je možné počítať s podstatne väčším nárastom daňových príjmov oproti  

roku 2016 (min.+1 - 3 mil. € oproti návrhu). 
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 U dane z majetku je predpokladaný pokles z dôvodu výpadku dane z nehnuteľnosti v k. ú. 

Sokoľany vo výške 1,6 mil. €. Tento pokles je možné čiastočne eliminovať: 

- znížením daňových únikov pri dani z nehnuteľností, kde kontrolné zistenia z vykonanej 

kontroly Útvarom hlavného kontrolóra mesta Košice poukazujú na vysoký podiel 

obyvateľov, ktorí nepriznávajú daň z pozemkov alebo stavieb, 

- zvýšením príjmov z daní zo stavieb (priemerne 500 odovzdávaných nových bytov ročne) a 

poplatku za ubytovanie (stúpajúci rast prenocovaní v nasledujúcich rokoch) . 

 
Tab. 5  

Nedaňové príjmy 2017        (v EUR) 

  

  Skutočnosť   Rozpočet Index 

Kategória Názov položky 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

211 Dividendy 7000 0 275400 100000 0,36 

212 Príjmy z vlastníctva 4465505 4108510 3996740 4180338 1,05 

220 Administratívne poplatky 4208287 4212074 4703664 4724000 1,004 

240 Úroky 55023 78825 50000 35000 0,70 

290 Iné nedaňové príjmy 2094856 1899229 1314754 1251754 0,95 

200 Nedaňové príjmy Sa: 10893671 10298638 10340558 10191092 0,99 

  

 Aj napriek tomu, že v návrhu rozpočtu u nedaňových príjmov prakticky nedochádza ku 

zmene oproti očakávaniu za rok 2016, považujem za potrebné upozorniť na únik zdrojov príjmu 

mesta z nájmu mestského majetku. Potvrdzuje to skutočnosť, že pri predaji pozemkov, ktoré má vo 

vlastníctve mesto sa často uplatňuje inštitút vydania neoprávneného majetkového obohatenia 

v rozsahu nájomného za pozemok dva roky pozadu. Tým môže dochádzať k porušovaniu zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý v § 7 ukladá, že orgány obce a organizácie sú povinné 

hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. 

Tab. 6 

Kapitálové príjmy 2017        (v EUR) 

  

  Skutočnosť   Rozpočet Index 

Kategória Názov položky 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

230 Kapitálové príjmy 15394825 2200673 1880000 3251000 1,73 

231 Budovy, byty, priestory 5491678 782024 603000 501000 0,83 

233 Predaj pozemkov 9903147 1418649 1277000 2750000 2,15 

300 Granty a transfery 4964124 59031048 1811816 52878002 29,19 

  Kapitálové príjmy Sa: 20358949 61231721 3691816 56129002 15,20 

  

 U kapitálových príjmov, pokiaľ do nich nezapočítavame granty a transfery, je plánovaný 

príjem o 73 % vyšší ako je očakávaná skutočnosť oproti roku 2016. Tieto príjmy sa majú zvýšiť 

z dôvodu zvýšenia predaja pozemkov. Príjmy je možné zvýšiť aj v položke predaj budov, pretože 

v tejto položke nie je uvažované s opätovnými predajmi budov, napr. na Kováčskej 34, na Alžbetinej 

ul. alebo ďalších, pri predaji ktorých boli v minulosti obchodné súťaže neúspešné.  
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4 VÝDAVKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTA 

Tab. 7 

Výdavky rozpočtu 2017        (v EUR) 

Výdavky 
2014 

Skutočnosť 

2015 

 

2016 

Rozpočet 

2017 

Index výdavkov 

17/16 v tis. EUR 

Rozpočet 2017 

EÚ fondy 

Bežné výdavky 124910819 128242566 134543067 138767468 4224401 103,1 386807 

Kapitálové výdavky 13402648 70857644 17889138 65335233 47446095 365,2 55768853 

Finančné operácie - Výdavky 11667824 19455047 5101861 5152799 50938 101,0  

Výdavky rozpočtu celkom 149981291 218555257 157534066 209255500 51721434 132,8 56155660 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá, že celkové výdavky rozpočtu výdavkov vzrastú 

o 32,8 %. Je to spôsobené zvýšením kapitálových výdavkov, na ktoré budú v rozhodujúcej miere 

využívané finančné prostriedky, ktoré mesto získalo na realizáciu projektov financovaných z fondov 

EÚ príp. zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Kapitálové výdavky nad 0,5 mil. € budú vynaložené do 

nasledovných oblastí: 

- dopravná infraštruktúra (modernizácia električkových tratí vo výške 52,1 mil. €),  

- výstavba nájomných bytov formou obnovy a rekonštrukcie na Sládkovičovej ul. 3  

vo výške 1,85 mil. €, 

- zvýšenie energetickej efektívnosti budov (SMsZ, vybrané ZŠ) vo výške 1 mil. €, 

- digitalizácia archívnych fondov vo výške 0,6 mil. €. 

 

 Medzi najväčšie položky v oblasti bežných výdavkov patria, napr. : 

- príspevok na mestskú verejnú dopravu vo výške 17,2 mil. € (v príspevku je zahrnutý aj 

doplatok preukázanej straty v MHD vo výške 1,18 mil. €), 

- výdavky na MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ vo výške 17,1 mil. €, 

- výdavky na činnosti súvisiace s komunálnym odpadom vo výške 11,3 mil. €, 

- výdavky na školy a ŠZ, ktoré nemajú právnu subjektivitu vo výške 11,6 mil. €, 

- výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií mesta  

vo výške 10,9 mil. €. 

 Výdavky v rámci finančných operácií budú použité na splácanie istín z bežných úverov  

(4,9 mil. €) a istiny v Štátnom fonde rozvoja bývania (0,19 mil. €). 

 Na úhradu časti kapitálových výdavkov v oblastiach školstva a dopravy bude prevedených 

v rámci rozpočtu finančných operácií z Rezervného fondu 1,49 mil. €. Zostatok Rezervného fondu 

mesta k 30. 09. 2016 bol 6 143 057,63 €. Prevodom sa vykryje časť schodku kapitálového rozpočtu. 

 Vynaložené kapitálové výdavky na investície zvýšia majetkovú podstatu mesta. Podľa 

Záverečného účtu mesta Košice za rok 2015 bol neobežný majetok mesta vykazovaný v účtovnej 

hodnote 653 164 mil. € a oproti roku 2014 došlo k jeho zvýšeniu o 74,6 mil. €, t.j. o + 12,9 %.  
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5 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA 

 

 Programový rozpočet mesta Košice obsahuje 10 programov a 53 podprogramov. Pre lepšiu 

adresnosť sú podprogramy členené do prvkov. V zložení programov a podprogramov nedošlo 

v porovnaní s rokom 2015 ku zmenám. Návrh programového rozpočtu predpokladá čerpanie 

výdavkov (bežné výdavky a kapitálové výdavky) v týchto sumách:  

 

Tab. 8 

Programový rozpočet výdavkov mesta 2017      (v EUR) 

    Skutočnosť   Rozpočet Index 

P R O G R A M 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

      
Bežné výdavky spolu: 124 910 819 128 242 566 134 543 067 138 767 468 1,03 

 Program 1:   Sociálne mesto 4 873 549 4 838 300 5 185 276 5 654 626 1,09 

Program 2:   Mesto kultúry a športu 5 182 035 5 256 921 5 807 185 5 851 500 1,01 

 Program 3:  Životné prostredie 16 941 039 17 314 593 17 371 300 17 753 300 1,02 

 Program 4:  Vzdelávanie 52 475 242 55 152 849 57 914 296 60 672 431 1,05 

Program 5:   Doprava 22 817 827 24 062 206 24 966 680 24 767 173 0,99 

Program 6:   Bezpečnosť 7 885 099 8 282 415 8 857 340 9 173 040 1,04 

 Program 7:  Služby občanom 666 919 607 879 671 300 709 447 1,06 

Program 8:   Plánovanie, manažment a kontrola 1 179 268 1 238 723 1 277 990 1 293 200 1,01 

 Program 9:  Interné služby 4 352 221 2 843 091 2 848 000 3 088 400 1,08 

Program 10: Podporná činnosť 8 537 620 8 645 589 9 643 700 9 804 351 1,02 

            

Kapitálové výdavky spolu:  13 402 648 70 857 644 18 979 138 65 087 633 3,43 

 Program 1:  Sociálne mesto 411 590 714 754 1 128 700 1 998 730 1,77 

Program 2:   Mesto kultúry a športu 651 276 1 432 078 4 080 185 813 000 0,20 

 Program 3:  Životné prostredie 157 100 100 000 1 597 400 507 400 0,32 

 Program 4:  Vzdelávanie 573 236 1 064 732 1 412 973 1 819 750 1,29 

Program 5:   Doprava 6 780 040 62 926 783 7 642 400 55 630 000 7,28 

Program 6:   Bezpečnosť 225 354 695 887 533 300 217 000 0,41 

 Program 7:  Služby občanom 277 255 277 301 781 680 1 171 553 1,50 

Program 8:   Plánovanie, manažment a kontrola 1 101 552 2 638 754 899 300 719 300 0,80 

 Program 9:  Interné služby 3 198 305 875 682 828 200 2 135 900 2,58 

Program 10: Podporná činnosť 26 940 131 673 75 000 75 000 1,00 

 

 V návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2017 je uvažované so zvýšením bežných 

výdavkov na jednotlivé programy mesta o 3 %. V rámci jednotlivých programov mesta je potrebné 

počítať s krytím výdavkov na zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe o + 4 % a s ďalším 

zvýšením platov pedagogických zamestnancov škôl o 6 % od 01. 09. 2017. 
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 Pri podrobnejšej analýze jednotlivých programov v rozpočte považujem za vhodné 

upozorniť na nasledovné: 

 

 Program č. 1: Sociálne mesto 

 Mesto zvýšením bežných výdavkov o 9 % v roku 2017 reaguje na zvyšujúci sa rozsah 

poskytovaných sociálnych služieb. V programe sú zvýšené výdavky na terénnu službu, 

Psychosociálne centrum, Stredisko sociálnej služby. Pozitívne je zvýšenie výdavkov mesta na 

starostlivosť o bezdomovcov. Plánované výdavky na údržbu obecných bytov nie sú dostatočné. 

 

 Program č. 2: Mesto kultúry a športu 

 V rámci podprogramu 2/9 Podpora športu a mládeže sú rozpočtované kapitálové výdavky na 

rekonštrukciu športového ihriska a atletického oválu. V prípade získania disponibilných voľných 

zdrojov odporúčam začať riešiť opravami havarijný stav, ktorý je vo väčšine z 84 telocviční 

v základných školách. 

 

 Program č. 4: Vzdelávanie 

 V tomto programe sú nedostatočne kryté ostané prevádzkové výdavky škôl a školských 

zariadení, pretože finančné prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy kryjú mzdy 

a odvody, ale ostatné prevádzkové výdavky len čiastočne. Rozpočet v dostatočnom rozsahu 

neumožňuje riešiť údržbu a opravy školského majetku a zdroje získavané v rámci projektov 

financovaných z fondov EÚ nie sú dostatočné. V programe tiež nie sú pokryté výdavky, ktoré má 

v plnej výške znášať štát, príp. zriaďovateľ a v súčasnej dobe ich školy vyberajú od rodičov priamo 

alebo prostredníctvom občianskych združení formou skrytých poplatkov (ide napr. o úhradu 

schválených pracovných zošitov, vybavenie šatní, opravy školského majetku, poplatok za 

kopírovanie, technický fond a mnoho ďalších). 
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 Program č. 5: Doprava 

 Aj napriek zvýšeniu výdavkov na bežnú údržbu oproti roku 2015 o 2,2 mil. € ani naďalej 

nebude možné zabezpečiť údržbu komunikácií v plnom rozsahu. Na druhej strane je pozitívne, že 

v rozpočte je plánované s výrazným zvýšením objemu opráv dlažby. Vzhľadom k ručnému vedeniu 

technickej evidencie komunikácií považujem za nevyhnutné čo najskôr vyčleniť výdavky na 

zavedenie elektronickej evidencie mestských komunikácií. V programe je plánované dofinancovanie 

strát v MHD za predchádzajúce roky. Odporúčam pred dofinancovaním strát vykonať kontrolu 

vykázaných ekonomicky oprávnených nákladov a preukázanej straty z výkonov vo verejnej 

hromadnej doprave. 

 

 Program č. 7: Služby občanom 

 V tomto programe sa uvažuje s bežnými a kapitálovými transfermi pre mestské časti vo 

výške 0,96 mil. € a z toho bežné výdavky pre MČ Juh a MČ Staré mesto vo výške 0,41 mil. € 

a kapitálové výdavky vo výške 0,5 mil. €.  

 

 Program č. 8: Plánovanie, manažment a kontrola 

 V rámci programu je potrebné vyzdvihnúť, že mesto vyčleňuje dostatočné finančné 

prostriedky na prípravu nového územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice a na 

aktualizáciu územných plánov mestských častí a zón a tiež je v samostatnej položke uvažované 

s bežnými výdavkami na začatie debarierizácie verejných priestorov. Mesto vytvára v rozpočte 

priestor na prípravu rozvojových projektov z fondov EÚ vo výške 0,8 mil. €. 

 

6 ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE NÁVRHU ROZPOČTU MESTA 

 
 Záverom je možné konštatovať, že mesto pri návrhu rozpočtu vychádzalo z finančných 

možností mesta. Pri financovaní výdavkov mesta je s návratnými zdrojmi financovania uvažované 

len v minimálnom rozsahu. Takéto riešenie rozpočtu bolo použité tiež v rozpočte na rok 2016 

a umožnilo významne znížiť celkový dlh mesta, ktorý k 31. 10. 2016 klesol na 46,25 mil. € 

a v súčasnej dobe predstavuje 33,1 % z bežných príjmov za rok 205. 

 Za možné riziká budúceho rozpočtu môžno považovať riešenie investícií do spoločnosti 

Kosit a.s., obstarávanie koncesnej zmluvy na zabezpečenie verejného osvetlenia mesta, riešenie 

situácie s hroziacimi súdnymi spormi pri pozemkoch v Borovicovom háji a v k.ú. Ťahanovce, ďalej 

odďaľovanie spracovania nového územného plánu HSA mesta, zhoršovanie technického stavu 

budov a stavieb v majetku mesta, a to zvlášť školského majetku, ale aj úspešnosť v schvaľovaní 

projektov a získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

 V priebehu predchádzajúcich rokov bolo Mestským zastupiteľstvom v Košiciach 

schválených niekoľko dokumentov strategického významu pre mesto, ako sú Program rozvoja mesta 

Košice na roky 2015 – 2020, výhľadovo do roku 2025, Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti 

tepelnej energetiky, Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja funkčného 

územia mesta Košice, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice a pripravuje sa 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 – 2020 (2025). Tak ako pri zostave tohto 

programového rozpočtu, aj pri zostave rozpočtov v nasledujúcich rokoch je potrebné naďalej 

vychádzať z týchto strategických dokumentov. 

 Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019 spĺňa princípy 

programového rozpočtovania, pri spracovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná príslušná metodika MF 

SR a zo strany mesta Košice bola v súlade s príslušným zákonom splnená informačná povinnosť 

mesta. 
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 Predložený návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

 Stanovisko hlavného kontrolóra bolo zamerané na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so 

všeobecne záväznými predpismi, na identifikáciu prípadných rizík vyplývajúcich z návrhu rozpočtu 

a na prípadné rezervy v plnení rozpočtových príjmov a  rozpočtových výdavkov. 

 Po posúdení návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019 

konštatujem, že je spracovaný prehľadne, adresne a je reálny s tým, že zámery na rok 2017 sú 

podrobne rozpracované v programoch, podprogramoch a prvkoch. Dá sa dokonca predpokladať, že 

pri naplnení všetkých rozpočtových zámerov a dodržaní záväzkov štátu v oblasti preneseného 

výkonu štátnej správy rozpočet za rok 2017 skončí s prebytkom. 

 

 

 

Ing. Pavol Gallo 

        hlavný kontrolór mesta Košice 
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