
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

U z n e s e n i e 
z pokračovania XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
zo dňa 17. júna 2022       číslo: 1048 

 
 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 4 ods. 2 a § 36 písm. b) Štatútu mesta Košice 
 
schvaľuje 
 
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Košice za rok 2021 bez výhrad 
 

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)   222 753 847,29 €  
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)   222 553 325,86 €  
Rozdiel - prebytok               200 521,43 €  
 
Príjmy vrátane finančných operácií     252 128 193,55 €  
Výdavky vrátane finančných operácií     227 392 134,77 €  
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok      24 736 058,78 €  

 
2. Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške          349 090,12 €  
 
3. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR  
 
4. Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých 
    zriaďovateľom je Mesto Košice nasledovne:  
 

4.1. Finančné usporiadanie rozpočtovej organizácie  
- Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice  
celkové príjmy vo výške          742 532,71 €  
celkové výdavky vo výške      2 921 778,03 €  
celkové výnosy vo výške       3 782 215,89 €  
celkové náklady vo výške       3 784 974,01 €  
- hospodársky výsledok - účtovná strata vo výške          2 758,12 €  
  zaúčtovať na účet výsledku hospodárenia organizácie  
 
4.2. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií  
- škôl a školských zariadení  
celkové príjmy vo výške         6 955 534,67 €  
celkové výdavky vo výške (vrátane športu)    73 729 556,50 €  
celkové výnosy vo výške       74 757 611,94 €  
celkové náklady vo výške       74 961 615,28 €  
- hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške        204 003,34 €  
  zaúčtovať na účet výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení  
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- príspevkových organizácií:  

 
4.3. Knižnica pre mládež  
- hospodársky výsledok - zisk vo výške          910,33 €  
  zaúčtovať na účet organizácie Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 

 
4.4. Zoologická záhrada  
- hospodársky výsledok - zisk vo výške      39 549,38 €  
  zaúčtovať na účet organizácie Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  
 
4.5. Psychosociálne centrum  
- hospodársky výsledok - zisk vo výške      31 801,18 €  
  zaúčtovať na účet organizácie Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  
 
4.6. Správa mestskej zelene  
- hospodársky výsledok - zisk vo výške              296 900,51 €  
  zaúčtovať na účet organizácie Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  
 
4.7. K13 – Košické kultúrne centrá  
- hospodársky výsledok – strata vo výške      21 772,23 €  
  zaúčtovať na účet organizácie Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  

 
5. Finančné usporiadanie účelových finančných prostriedkov mesta pre mestské časti:  

- Verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a ostatné kapitálové výdavky vo výške 
1 499 020,85 €  

- Opatrovateľská služba terénna vo výške 1 517 775,- €  
- Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 323 164,80 €  

 
6. Stav fondov mesta po finančnom usporiadaní:  
- Rezervný fond       8 373 314,46 €  
- Fond rozvoja bývania         370 992,11 € 
 
 
 
 
 
  Ing. Jaroslav Polaček 
  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 27.06.2022 
 
 
 
 
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 
 
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová  


