Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa
28. apríla 2005
číslo: 716
Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2004
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
berie na vedomie
1.
2.
3.

Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2004
Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2004
Rozbor hospodárenia za rok 2004 – Oddelenie školstva

schvaľuje
1.

Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a k štátnym fondom SR,
ktoré bolo vykonané podľa „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho
rozpočtu SR k rozpočtu obcí za rok 2004“ určených Ministerstvom financií SR.
2. Záverečný účet mesta Košice za rok 2004 vo výške
89 770 829,85
bez výhrad
3. Prídel do fondu rozvoja bývania mesta Košice vo výške
41 876 517,90
4. Prídel do rezervného fondu mesta Košice vo výške
28 261 664,90
5. Prídel do sociálneho fondu vo výške
500 000,6. Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovej a príspevkovým organizáciám,
ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
A) Rozpočtových organizácií takto:
6.1. Finančné usporiadanie Domov dôchodcov Košice
a) dosiahnuté celkové príjmy vo výške
b) celkové výdavky vo výške
z toho: bežné
kapitálové

8 826 567,93
26 905 926,06
26 208 496,06
697 430,-

6.2. Finančné usporiadanie školských zariadení rozpočtových organizácií
a) dosiahnuté celkové príjmy vo výške
27 220 tis. Sk
b) celkové výdavky vo výške
998 231 tis. Sk
z toho: bežné
961 443 tis. Sk
kapitálové
36 788 tis. Sk
B) Príspevkových organizácií

6.3. Knižnica pre mládež – usporiadanie
a) straty z prevádzkovej činnosti vo výške
na ťarchu rezervného fondu mesta Košice
6.4. Zoologická záhrada – usporiadanie
a) straty z prevádzkovej činnosti vo výške
na ťarchu rezervného fondu mesta Košice
b) straty z investičnej činnosti vo výške
na ťarchu fondu reprodukcie ZOO Košice

- 318 231,63

- 1 279 665,14
- 3 471 344,50

6.5. Psychosociálne centrum – usporiadanie
a) stratu z prevádzkovej činnosti vo výške
na ťarchu organizácie

- 106 906,76

6.6. Bytový podnik mesta Košice – usporiadanie
a) zisk z prevádzkovej činnosti vo výške
v prospech rezervného fondu organizácie
b) straty z investičnej činnosti vo výške
na ťarchu fondu reprodukcie BPMK

1 092 130,38
- 1 882 881,-

6.7 Správa mestskej zelene – usporiadanie
a) straty z prevádzkovej činnosti vo výške
na ťarchu rezervného fondu mesta Košice
b) straty z investičnej činnosti vo výške
na ťarchu fondu reprodukcie SMZ vo výške
na ťarchu rezervného fondu mesta Košice

- 4 599 841,65
- 8 846 668,20
8 653 145,60
193 522,60

7. Stav fondov po finančnom usporiadaní vo výške nasledovne:
· rezervný fond
· fond rozvoja bývania
· cestný fond
· fond životného prostredia
· sociálny fond
· združené prostriedky
· účet cudzích prostriedkov

24 243 275,82
57 526 525,70
31 202,64
193 426,84
673 043,59
60 030,97
6 532 729,01

ukladá
l. Všetky návrhy na vyradenie majetku prejednať vo vyraďovacej komisii mesta a po jej
odsúhlasení a podpise štatutára majetok vyradiť
T: rok 2005
Z: predseda ÚIK
2. Ujednotiť kategorizáciu nehnuteľného majetku podľa požiadaviek konzorcia bánk
a túto zapracovať do technickej evidencie majetku. Zosúladiť evidenčný stav
nehnuteľného majetku mesta na evidenciu vedenú v Katastri nehnuteľností

a odsúhlasený evidenčný stav predložiť na ÚIK a po jej schválení na zúčtovanie do
účtovníctva mesta.
T: rok 2005
Z: riaditeľ MMK

JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa : 2.5.2005

Za správnosť :

Ing. Ondrej Bernát
JUDr. Melánia Kolesárová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská

