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1. Základná charakteristika mesta Košice
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta : 48°43' severnej zemepisnej šírky
21°15' východnej zemepisnej dĺžky
Košice ako druhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline,
obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na severe a Volovskými vrchmi na západe.
Z východu ho obklopujú Slanské vrchy sopečného pôvodu. Ako samostatný právny subjekt sa
člení na 22 mestských častí.
Susedné mestá a obce : Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov
Celková rozloha mesta : 243,77 m2
Nadmorská výška : 255 m n. m.
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 1 146,2 obyvateľov/ km2
240 688 obyvateľov
Národnostná štruktúra : majoritný počet obyvateľov v meste je slovenskej národnosti,
z ostatných národností má väčšie zastúpenie národnosť maďarská, následne rómska. Ďalšie
národnosti obyvateľov s trvalým pobytom v meste sú: rusínska, česká, ukrajinská, nemecká,
ruská, moravská, poľská a iné.
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Graf č. 1: Národnostná štruktúra
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Vývoj počtu obyvateľov : Od roku 2001 počet obyvateľov v meste klesal až do roku 2008,
kedy začal mierny nárast. Ku koncu roka 2012 žilo v Košiciach 240 164 obyvateľov, oproti
roku 2011 ubudlo 524 obyvateľov. Prirodzený prírastok činil 229 obyvateľov. Celkový úbytok
obyvateľstva spôsobilo negatívne saldo sťahovania, pričom v roku 2012 sa do Košíc
prisťahovalo 3 852 obyvateľov a z Košíc sa vysťahovalo 4 605 obyvateľov.
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Graf č. 2: Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2012. Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

Najväčšou mestskou časťou podľa počtu obyvateľstva je mestská časť Západ (40 599),
nasleduje mestská časť Dargovských hrdinov (27 477), Nad jazerom (25 702), Sídlisko KVP
(25 335), Juh (23 477), Sídlisko Ťahanovce (23 250), Staré Mesto (20 592), Sever (20 368)
a ďalšie. Najmenšou mestskou časťou je Lorinčík (441).
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Graf č. 3: Najľudnatejšie mestské časti

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v meste : miera evidovanej nezamestnanosti za december 2012 na úrovni
10,50 %.
Nezamestnanosť v okrese : miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu roka 2012 v okrese
Košice I 11,27 %; v okrese Košice II 10,97 %; v okrese Košice III 10,17 % a v okrese Košice
IV 9,58 %.
Vývoj nezamestnanosti : miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2012 vzrástla oproti roku
2011 o 1,05 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v okrese Košice I.
Medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo k 31.12.2012 patrilo 114 203 osôb, k rovnakému
obdobiu minulého roka to bolo 115 100 osôb.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo k 31.12.2012 : v okrese Košice I 30 957, v okrese Košice II
37 460, v okrese Košice III 16 985 a v okrese Košice IV 28 801 obyvateľov.
Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2012: v okrese Košice I 3 490, v okrese
Košice II 4 111, v okrese Košice III 1 728 a v okrese Košice IV 2 758 uchádzačov.

1.4 Symboly mesta
Erb mesta:
Erb mesta Košice pochádza z roku 1369. Krásny anjel s heraldickými atribútmi
rozprestiera svoje anjelské krídla a ako ochranca drží košický erb vo svojich
rukách. Mestu ho udelil kráľ Ľudovít I. Veľký a ako prvé mesto v Európe
získalo erbovú listinu. Unikátom Košického erbu je, že mesto k nemu prijalo od
štyroch panovníkoch štyri erbové listiny.

Vlajka mesta:
Vlajka mesta Košice sa skladá z horného žltého a dolného modrého poľa (tieto
dve farby sú zároveň farbami mesta). V jej strede sa nachádza erb mesta Košice.
Pomer strán vlajky je 2:3.

Pečať mesta:
Pečať mesta Košice tvorí erb mesta Košice s kruhopisom MESTO KOŠICE,
oddeleným po stranách ľaliami. V minulosti sa používalo pečatidlo
so sv. Alžbetou, ktoré heraldici kladú do 13. storočia. Tejto pečati predchádzala
pečať s ľaliou na vetvičke. Zdrojom symbolu ľalie je predchádzajúce
predalžbetínske neznáme patrocínium v dobe, keď mesto ešte nemalo hradby,
ktoré na pečati so sv. Alžbetou sú naznačené ako veže.
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1.5 História mesta
Mesto Košice už v minulosti patrilo medzi najdôležitejšie obchodné križovatky vtedajšej
Európy. Vždy boli centrom Východného Slovenska, ktoré malo v rámci Uhorska významnú
pozíciu.
V stredoveku patrilo medzi územia s najvyššou hustotou mestského osídlenia v rámci
celého uhorského územia. V 13. storočí sa tu vytvorila asociácia 24 spišských miest, zväzok
5 najdôležitejších miest, takzv. Pentapolitana, asociácia 7 baníckych miest.
Prvá písomná zmienka o Košiciach je z roku 1230. Vďaka obchodne i strategicky
výhodnej polohe a udeľovaniu privilégií zaznamenalo mesto rýchly vzostup. Z roku 1307
sa zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine a v roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto
v Európe vlastný mestský erb. Od začiatku 15. storočia stáli na čele Pentapolitany. Od roku
1347 až do začiatku 18. storočia si po Budíne (dnes súčasť Budapešti) zachovali postavenie
druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému
významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita.
Historické centrum mesta bolo do 18.storočia opevnené hradbami. Dnes ho tvorí takmer
kilometer dlhá pešia zóna obkolesená skvostnými historickými budovami, ktoré obývali
stredovekí králi, grófi a významní predstavitelia šľachty. Centrum plné legiend a príbehov,
paláce bohatých šľachticov sa striedajú s domami remeselníkov, kostoly a kostolíky, námestia
a úzke uličky, ktoré si pýtajú uchvátené pohľady okoloidúcich. V tomto centre sídliace výstavy
odhaľujú obrovský kus histórie mesta, vedy, kultúry a umenia.

1.6 Pamiatky
Historické jadro Košíc tvorí najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Umelecky
a historicky najhodnotnejšie objekty sa nachádzajú okolo pôvodného stredovekého námestia dnes Hlavnej ulice.
Medzi významne pamiatky mesta patria:
 Dóm sv. Alžbety - postavený v slohu vrcholnej gotiky a bol zasvätený sv. Alžbete
Uhorskej (Durínskej). S jeho stavbou sa začalo okolo roku 1380, rozdelená bola
na viacero etáp a dokončená bola v roku 1508. Okrem impozantného exteriéru ukrýva
katedrála aj vzácny interiér. Upúta najmä oltár sv. Alžbety so 48 obrazmi, zavesená
plastika Immaculaty a neskorogotický krídlový oltár Navštívenia Panny Márie.
 Kaplnka sv. Michala - postavená na mieste bývalého mestského cintorína, ktorej
nadzemná časť bola vybudovaná v 14. storočí, slúžila spočiatku ako kostnica. Nad jej
vchodom je umiestnená socha archanjela Michala vážiaceho duše mŕtvych a sochy
apoštolov Petra a Pavla. Do múrov kaplnky je vsadených 18 náhrobných kameňov
pôvodne pochádzajúcich z Dómu sv. Alžbety a bývalého cintorína.
 Urbanova veža - postavená bola v prvej polovici 14. storočia a pôvodne slúžila ako
zvonica dómu. Pred vežou sa nachádza zrekonštruovaný zvon Urban, ktorý bol zničený
požiarom v roku 1966. V súčasnosti sa vo veži nachádza jedinečné Múzeum voskových
figurín, ktoré stvárňujú známe osobnosti spojené s históriou Košíc a Slovenska.
 Súsošie Immaculata - 14 metrov vysoký morový stĺp na kamennom podstavci postavený
v rokoch 1722 až 1723. Na jeho vrchole sa nachádza plastika Panny Márie, po bokoch sú
umiestnené plastiky Jozefa, Sebastiána a Ladislava. Postavený bol z podnetu poštového
správcu Viktorína Flachenfelda na mieste niekdajšieho popraviska, ako prejav vďaky
za zažehnanie morovej epidémie, vojen a hladu.
 Štátne divadlo
 Levočský dom
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Andrášiho palác
Župný dom
Stará radnica
Žobrákov dom
Biskupský palác
Jakabov palác
Pongrácovsko - Forgáčovský palác /budova Vedeckej knižnice/
Csáky - Dezıfiho palác /budova Ústavného súdu/
Kráľovský dom /budova bývalej Košickej univerzity/
Miklušova väznica
Kapitánsky palác /Slovenské technické múzeum/
Knižnica Jána Bocatia
Východoslovenské múzeum
Dolná brána – v archeologickom komplexe sa nachádzajú pozostatky pôvodných múrov
mestských hradieb, ktoré boli objavené počas rozsiahlej rekonštrukcie na Hlavnej ulici
prebiehajúcej v rokoch 1996-1997.

1.7 Významné osobnosti mesta
Sándor Márai - jedna z najvýznamnejších postáv európskej literatúry 20. storočia. Je
po ňom pomenovaná základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom
maďarským.
Gyula Kosice - jedným zo zakladateľov abstraktného nefiguratívneho umenia
v Latinskej Amerike. Ako prvý použil vodu a neón ako časť svojich umeleckých
diel. Používa aj iné moderné elementy ako napríklad svetlo a pohyb. Stal sa spoluzakladateľom hydrokinetizmu v modernom umení.
Ľudovít Oelschläger - autor mnohých kvalitných medzivojnových architektonických
realizácií v Košiciach, na východnom Slovensku, Ukrajine a v Maďarsku.

Béla Gerster - významný uhorský inžinier a staviteľ, košický rodák, autor projektu
Korintského prieplavu a spoluprojektant Panamského prieplavu.

1.8 Výchova a vzdelávanie
Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení v Slovenskej
republike. Rozvoj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti Mesta
Košice je jednou z priorít mestskej samosprávy.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice je v súčasnosti 238 škôl a školských
zariadení, z toho: 35 základných škôl, 1 základná škola s materskou školou, 56 materských
škôl, 5 základných umeleckých škôl, 3 jazykové školy, 1 centrum voľného času a 11 centier
voľného času pri základnej škole, 36 školských klubov detí, 89 školských jedální a 1 stredisko
služieb škole.
Počet žiakov navštevujúcich základné školy spolu 16 050, počet deti umiestnených
v materských školách 5 264. Centrum voľného času využilo 5 568 detí a žiakov, 2 487 žiakov
navštevovalo centrá voľného času pri 11 základných školách.
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Podnetom pri určovaní cieľov vzdelávania a spôsobov ich dosahovania boli aktuálne
zmeny a trendy vo vývoji celej spoločnosti, ktorých sme dennodenne svedkami. Pre fungovanie
modernej informačnej spoločnosti je rozhodujúce vzdelanie, ktoré má zabezpečiť, aby sa ľudia
vedeli orientovať v prívale informácií, rozumeli im, vedeli ich používať a najmä ich vytvárať.
Je potrebné rozvíjať záujem žiakov o učenie, ich schopnosť racionálne sa učiť po celý život
a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života.
Vedenie Mesta Košice si v plnej miere uvedomuje, že dnešný rodič je náročný, očakáva
od školy nadštandardné ponuky, variabilnosť, transparentnosť, ústretovosť a dobrú spoluprácu
s rodičmi.
V najbližšej budúcnosti bude potrebné prijať rozhodnutia v prospech ďalšieho
skvalitňovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Bude
potrebné prehodnotenie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Košice a prijatie optimalizačných a racionalizačných riešení, ktoré povedú k efektívnejšiemu
využitiu finančných prostriedkov.

1.9 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje :
- Fakultná nemocnica Louisa Pasteura Košice je druhou najväčšou nemocnicou
na Slovensku zložená z dvoch pracovísk, Starej nemocnice v mestskej časti Juh
a Novej nemocnice v mestskej časti Západ. Poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen
pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch pre celý
východoslovenský región.
- Detská fakultná nemocnica Košice je špecializovanou koncovou nemocnicou, ktorá
slúži deťom z Košického aj Prešovského kraja.
- Letecká vojenská nemocnica zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť tak
pre civilných pacientov ako aj príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru
SR.
- Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
- Nemocnica Košice-Šaca je jedinou súkromnou nemocnicou na Slovensku.
V meste sídlia s pôsobnosťou pre celé Východné Slovensko špecializované zariadenia
Východoslovenský onkologický ústav Košice, Východoslovenský ústav srdcových chorôb
Košice a Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Košice. V najväčších
mestských častiach existujú samostatné polikliniky, ktorých je dokopy jedenásť (z toho dve
súkromné).

1.10 Sociálne zabezpečenie
V roku 2012 v meste Košice zabezpečovali poskytovanie sociálnych služieb subjekty
zapísané do registra Košického samosprávneho kraja. Ide o verejných alebo neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb.
Sociálne služby poskytované občanom na základe posudku a rozhodnutia o odkázanosti:
Verejní poskytovatelia v roku 2012:
•
•
•

MČ Košice Sever – zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu a poskytuje sociálne služby
v zariadení opatrovateľskej služby na ulici Ťahanovské riadky (kapacita zariadenia 15)
MČ Košice Západ - zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu a poskytuje sociálne služby
v zariadení opatrovateľskej služby na ulici Laborecká (kapacita zariadenia 10)
MČ Košice Juh - zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu a poskytuje sociálne služby
v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici (kapacita zariadenia 16)
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•

MČ Košice Dargovských hrdinov - zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu a poskytovala
aj služby v zariadení opatrovateľskej služby na ulici Krosnianska s kapacitou 7. Z dôvodu
vysokých ekonomicky oprávnených nákladov a nízkej kapacity bolo toto zariadenie
opatrovateľskej služby k 30.6.2012 zrušené.

Okrem príslušných mestských častí je Mesto Košice zriaďovateľom Strediska sociálnej
pomoci, ktoré je tiež verejným poskytovateľom a poskytuje sociálne služby
•
•
•
•
•

v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici (kapacita 190)
v dennom stacionári na Garbiarskej ulici (kapacita 10)
v zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 (kapacita 12)
zabezpečuje prepravnú službu
a monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci.

Pobytové sociálne služby pre občanov bez domova v nocľahárni mesto zabezpečovalo
(podobne ako minulé roky) výlučne v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi (ADCH, Oáza
– Nádej pre nový život).
Ďalšie aktivity mesta v oblasti sociálnych vecí v roku 2012:
•
•
•
•
•
•

Poskytovalo finančný príspevok na stravný lístok transferom pre mestské časti, a to 0,83 Eur resp.
0,66 Eur v závislosti od výšky dôchodku stravníka.
V zmysle zákona č.305/2005 Z.z. tvorilo úspory pre deti v detských domovoch (42 detí).
Terénni komunitní pracovníci (celkom 10 pracovníkov) zabezpečovali v troch komunitných
centrách sociálne poradenstvo (rodinné, finančné, bytové, sociálnoprávna ochrana a.i.).
V zmysle zákona č.448/2008 Z.z. sociálni pracovníci vykonávali sociálno - posudkovú činnosť
na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Aj v roku 2012 zabezpečovalo mesto inštitút osobitného príjemcu a takým spôsobom uhrádzalo
časť nájomného v sociálnych bytoch.
Podľa prijatých pravidiel prenajímalo mesto sociálne byty sociálne odkázaným občanom mesta,
malometrážne byty pre dôchodcov a bezbariérové byty občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Rozvoj sociálnych služieb očakávame predovšetkým v oblasti zvyšovania kvality
pobytových sociálnych služieb a rozširovania sociálnych služieb poskytovaných v prirodzenom
prostredí odkázaného občana (opatrovateľská služba, prepravná služba, monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci a pod.)

1.11 Kultúra
Mesto Košice v minulom roku pripravilo takmer stovku podujatí všetkých žánrov
kultúrno-spoločenského spektra. V bohatej programovej ponuke v uvedenom období
dominovali najmä:
•

•

•

•

Medzi akciami roku 2012 boli v popredí dva originálne projekty. Veľkolepá rekonštrukcia Bitky
pri Rozhanovciach pri príležitosti jej 700. výročia 15. a 16. júna a celomestská Šarkaniáda
20. októbra. Na podporu rozvoja talentov počas celého roka prebiehal V. ročník projektu
Predstavujeme talenty.
XVIII. ročník osláv Dňa mesta Košice sa uskutočnil klasicky od 30. apríla do 8. mája 2012. Počas
týždňa bolo pripravených a uskutočnených 27 hlavných a 35 sprievodných podujatí, ktoré
prebiehali v rôznych častiach mesta.
Od 20. júna do 6. septembra 2012 počas Košického kultúrneho leta prebiehali kultúrne podujatia
spravidla každý piatok predovšetkým na pódiu Dolnej brány. Najvýznamnejšími boli koncert
súboru Filharmónie a Národnej opery Debrecín s programom Letom svetom, predstavenie
Vranovského chodúľového divadla „Obri v Košiciach“, temperamentný program divadla
Romathan, koncert Prešovského dixielandu a iné. Novinkou bol Malý filmový festival
československej komédie.
Príjemným zakončením Kultúrneho leta boli Košické slávnosti vína, ktoré v septembri už šiesty
rok ponúkali možnosť degustovať rôzne druhy vína od domácich aj zahraničných pestovateľov.

Výročná správa Mesta Košice 2012
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•
•

•
•

•

Duchovná kultúra rôzneho žánrového zamerania so sakrálnou tematikou sa dostala do popredia
najmä počas XXIII. ročníka Festivalu sakrálneho umenia v období od 11. do 25.novembra 2012.
Aktivity v oblasti historického dedičstva prezentovalo 7 pietnych aktov a spomienkových podujatí
(Výročie vzniku Slovenskej republiky, Oslobodenie mesta, 21. august 1968, výročie SNP, Deň
kvetov – pietny akt pripomenutia tragickej autobusovej nehody v Chorvátsku, ktorý sa už
v minulom roku „rozšíril“ ako Deň spomienky na tragicky zahynutých Košičanov, Deň boja
za slobodu a demokraciu. Po prvý krát sa mesto aktívnejšie zapojilo do Týždňa európskeho
kultúrneho dedičstva.
Seniorské podujatia prezentovali najmä Valentínske podujatie 10.februára, Gala večer úcty
k starším 4. októbra a predvianočné zábavno-spoločenské stretnutie 12. novembra.
Predvianočné a Vianočné obdobie i záver kalendárneho roka sa niesol v znamení projektu Košické
Rozprávkové Vianoce. V ňom bolo zrealizovaných 27 kultúrnych podujatí, ktoré dominovali
na pódiu pred Immaculatou a v Historickej radnici. Zároveň od 5. do 23. decembra na Hlavnej ulici
prebiehali tradičné Vianočné trhy. Ich súčasťou bolo aj podávanie Primátorského punču, ktorého
výťažok bol venovaný trom košickým charitatívnym organizáciám.
Mesto Košice počas roka zároveň v rámci prezentácie a propagácie mesta podporilo niekoľko
ďalších významných podujatí kultúrnych a spoločenských inštitúcií i umeleckých škôl. Medzi
najväčšie patrili: festivaly Zlatý žobrák, Cassovia Folkfest, Šengenský poludník, Bazzart; Košická
hudobná jar, Európsky Pony Express, ďalej Festival divadiel strednej Európy, Medzinárodný
plenér výtvarníkov, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, míting európskeho divadla
a kultúry Imaginácie, Medzinárodný festival scénického tanca – Art Dance, Medzinárodný jazzový
festival, Višegrádske dni, VIRVAR medzinárodný festival bábkových divadiel a hier pre rodiny,
Deň rodiny, Míľa pre mamu, Voľba študentského richtára a mnohé iné. Zo športových podujatí
mesto podporilo CEV Volleyball European League (Európska liga vo volejbale) a Európsku ligu
v basketbale.

Mesto sa podieľalo i na aktivitách
a Ekumenického spoločenstva cirkví.

v oblasti

kultúry národnostných

menšín

1.12 Hospodárstvo
V Košiciach má sídlo 10 z 200 najväčších podnikov Slovenska (podľa rebríčka TREND
Top 200 2012). Ide o firmy podnikajúce v odvetviach:
-

-

-

-

hutníctva:
• U.S. Steel Košice, s.r.o.;
energetiky a vodohospodárstva:
• Východoslovenská energetika, a.s.,
• RWE Gas Slovensko, s.r.o.,
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
• Tepláreň Košice, a.s.;
obchodu:
• Labaš, s.r.o.,
• Steelinvest, s.r.o.;
stavebníctva:
• Eurovia SK, a.s.,
• Inžinierske stavby, a.s.;
telekomunikácií a IT:
• T-Systems Slovakia, s.r.o.

Mesto Košice je členom združenia Košice IT Valley, ktorého cieľom je podpora aktivít
smerujúcich k transformácii východného Slovenska na región so znalostnou spoločnosťou
a ekonomikou, vytváranie komunikačnej platformy medzi IT priemyslom, verejnou správou
a vzdelávacími inštitúciami v regióne a podpora vedecko-výskumných projektov v oblasti IT.
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1.13 Organizačná štruktúra mesta
Primátor mesta:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

Námestník primátora mesta:

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Ing. Ján Jakubov

Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Hana Jakubíková

Mestské zastupiteľstvo:

50 poslancov

Komisie: • Finančná komisia
• Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
• Majetková komisia
• Sociálna a bytová komisia
• Komisia cirkví
• Komisia školstva, športu a mládeže
• Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
• Komisia dopravy a výstavby
• Legislatívno-právna komisia
• Komisia kultúry
• Komisia národnostných menšín
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
• Dočasná komisia pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy

Obrázok č. 1: Organizačná štruktúra Mesta Košice
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Obrázok č. 2: Organizačná schéma Magistrátu mesta Košice

Konsolidovaný celok mesta:
Materská účtovná jednotka
Dcérska účtovná jednotka

Spoločná účtovná jednotka
a jej dcérska účtovná
jednotka
Pridružená účtovná
jednotka

Mesto Košice
Knižnica pre mládež
Psychosociálne centrum
Správa mestskej zelene
Zoologická záhrada Košice
Stredisko sociálnej pomoci
60 školských zariadení
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Mestské lesy Košice, a.s.
Mestský futbalový klub Košice, a.s.
Košické futbalové a multifunkčné
centrum, a.s.
Kosit, a.s.

Obec
Príspevková organizácia
Príspevková organizácia
Príspevková organizácia
Príspevková organizácia
Rozpočtová organizácia
Rozpočtová organizácia
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
Obchodná spoločnosť
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Rozpočtové organizácie mesta:
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Hlavný predmet činnosti:
• poskytovanie starostlivosti občanom v rozsahu ust. § 24, ods. 2 Zákona NR SR č.195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov – Domov dôchodcov Garbiarska č. 4, Košice,
• poskytovanie starostlivosti občanovi podľa § 34 Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov – Zriadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda č. 23, Košice,
• zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45 ods. 1, 2
a § 62 Zákona č.305/2005Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – Krízové stredisko „Oceľová nádej“ Pollova č. 18, Košice.

Základná škola (40 objektov)
Hlavný predmet činnosti:
• poslanie základnej školy vychádza z platnej legislatívy, tzn., že poskytuje základné vzdelanie
všetkým deťom vo veku 6 až 15 rokov, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého
poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Pripravuje žiakov na ďalšie
štúdium na stredných školách.

Jazyková škola
Hlavný predmet činnosti:
poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a žiakov ako
harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na:
• rozvoj jazykových kompetencií,
• rozvoj talentovaných žiakov.

Materská škola (14 objektov)
Hlavný predmet činnosti:
• vytvárať čo najkvalitnejšie prostredie pre deti predškolského veku k rozvíjaniu jazykovej
gramotnosti detí, rozvíjať u detí komunikačné schopnosti a spôsobilosti,
• zamerať sa na výchovu detí predškolského veku:
- aby sa učili rešpektovať všeľudské etické hodnoty, vytvárali pravidlá a sociálne zručnosti,
- aby sa naučili chrániť svoje zdravie, využívali zdravú výživu, rozvíjali návyky súvisiace
so zdravým životným štýlom,
- aby sa naučili chrániť a vytvárať životné prostredie.

Školská jedáleň (3 objekty)
Hlavný predmet činnosti:
• zabezpečiť stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy,
• pestovať u detí a žiakov zdravý životný štýl.

Centrum voľného času
Hlavný predmet činnosti:
• zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, kultúrnej, záujmovej a relaxačnej činnosti,
• rozvoj záujmov, talentu, nadania a sebauvedomovania detí a mládeže,
• rozvoj mimoškolských aktivít.

Stredisko služieb škole
Hlavný predmet činnosti:
• pôsobí na území mesta, kde poskytuje služby školám a školským zariadeniam s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice,
• na zmluvnom základe zabezpečuje vybrané činnosti na úseku finančného účtovníctva, mzdového
účtovníctva a personálnej agendy.

Výročná správa Mesta Košice 2012
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Príspevkové organizácie mesta:
Správa mestskej zelene v Košiciach
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•

správa zelene,
správa detských ihrísk a parkových chodníkov, fontán, vodotryskov, potôčikov, studne,
správa hnuteľného a nehnuteľného majetku pre výkon činnosti,
pestovanie okrasných stromov, kríkov a kvetov,
realizácia geodetického zamerania pre spracovanie pasportizácie verejnej zelene,
vykonávanie projektovo – rozpočtovej a inžiniersko – investorskej činnosti na realizáciu
a rekonštrukciu zelene.

Zoologická záhrada Košice – Kavečany
Hlavný predmet činnosti:
• ochrana a rozvoj domácej a cudzokrajnej flóry a fauny,
• chov a rozmnožovanie zvierat,
• zabezpečovanie expozícií a špecializovaných kultúrno – výchovných foriem o živote pôvodnej
a cudzokrajnej fauny a flóry za účelom popularizácie zoológie a príbuzných prírodných vied,
• vydávanie informačných, populárno – náučných a propagačných materiálov súvisiacich s predmetom
činnosti,
• zabezpečovanie lektorských, obvodných a iných služieb v súlade s poslaním zoologickej záhrady,
• poskytovanie komplexných služieb v rámci rekreačno – oddychovej činnosti.

Knižnica pre mládež mesta Košice
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•

získavanie, budovanie, spracovávanie, sprístupňovanie a ochrana knižnično – informačného fondu,
zabezpečovanie knižnično – informačných služieb deťom a mládeži do 15 rokov,
poskytovanie knižničných služieb, organizovanie kultúrno – výchovných podujatí s knihou,
spolupráca s knižnicami a informačnými pracoviskami, školami a ostatnými kultúrnymi inštitúciami,
spolkami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta a regiónu.

Psychosociálne centrum
Hlavný predmet činnosti:
• zabezpečenie služieb denného stacionára pre psychicky ohrozených jedincov a ľudí v krízach
pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu,
• poskytovanie preventívnej pomoci pre ľudí ohrozených závislosťami na psychoaktívnych látkach,
poruchami v príjme potravy, problémami sexuálneho charakteru a pod.,
• poskytovanie poradenskej činnosti formou poradne zdravia za účelom aktívneho prístupu klientov
k vlastnému zdraviu.

Neziskové organizácie založené mestom:
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
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Košická aréna, občianske združenie
Hlavný predmet činnosti:
• zabezpečovanie a objednávanie dodávateľských prác a služieb na dostavbu zimného štadióna
„STEEL ARÉNA“ – Košický štadión L. Trojáka,
• propagácia STEEL ARÉNY a jej dostavby,
• propagácia telesnej kultúry, športu a ľadového hokeja,
• materiálno – technická podpora športovo nadaných detí a mládeže,
• podpora športových aktivít pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín,
• spolupráca s inými organizáciami rovnakého zamerania,
• vytváranie priestoru pre komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi, hospodárskeho
a spoločenského diania, štátnej správy a samosprávy v prospech napĺňania cieľov činnosti združenia.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Košice – Turizmus
Hlavný predmet činnosti:
• združovanie subjektov súkromného a verejného sektora aktívne v cestovnom ruchu na území mesta
Košice, ako aj okresu Košice – okolie,
• tvorba dobrého mena Košíc ako turistickej destinácie,
• koordinácia činnosti všetkých útvarov v rámci organizačnej štruktúry mesta Košice a mestských
inštitúcií, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu a tvorbu a realizáciu produktov cestovného
ruchu na území destinácie Košice,
• zastrešovanie a zabezpečenie koncepčného rozvoja mesta Košice ako turistickej destinácie na území
svojej pôsobnosti a v jej profesných záujmových oblastiach (ubytovacie zariadenia, stravovacie
zariadenia, doprava, atrakcie a podujatia, strategické rozvojové projekty mesta ako EHMK 2013,
činnosť sprievodcov cestovného ruchu kvalifikovaných podľa platných zákonov SR, cestovné
kancelárie a agentúry, donori z korporátnej oblasti, prevádzkovatelia kongresových a konferenčných
priestorov, akademická obec, zábava a iné.),
• zabezpečenie spoločnej propagácie mesta Košice a okolia pod jednotnou značkou na domácom trhu
a v zahraničí rôznymi formami marketingovej komunikácie.

Nadácia PRO CASSOVIA
Hlavný predmet činnosti:
• podpora ochrany životného prostredia, kultúry, ľudských práv,
• rozvoj duchovných hodnôt, aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií
v oblastiach rozvoja spolupráce a porozumenia medzi uvedenými subjektmi,
• vzdelávanie a výchova k zodpovednosti za kvalitu života najmä prostredníctvom poradenských,
publikačných, výchovno – osvetových, kultúrno – spoločenských a konkrétnych aktivít v uvedených
oblastiach,
• podpora záchrany a obnovy kultúrnych a historických pamiatok v meste Košice.

Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond
Hlavný predmet činnosti:
• združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo
individuálnej určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
• podpora všeobecne prospešných účelov najmä ochrana a tvorba životného prostredia,
• vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta, vytváranie podmienok
pre telesný a duševný rozvoj obyvateľov mesta,
• podpora vzdelávania k ochrane zdravia a životného prostredia, realizácia projektov na zlepšenie
životného prostredia mesta a podmienok života a práce jeho obyvateľov,
• podpora občianskej iniciatívy a zapojenie verejnosti do realizácie vyhlásených projektov fondu.
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Obchodné spoločnosti založené mestom:
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Účasť Mesta Košice:
100 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•

správa a údržba bytového a nebytového fondu,
obstaranie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
prenájom nehnuteľností,
prípravné práce k realizácii stavieb,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Mestské lesy Košice a. s.
Účasť Mesta Košice:
100 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•

zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov,
zabezpečenie hygieny lesných porastov, zabezpečenie dostatku kvalitného osiva a sadbového
materiálu,
výkon ťažby dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, expedícia a dodávky
sortimentov surového dreva,
výkon poľovného práva,
odborná správa lesov
zabezpečenie plnenia ostatných mimoprodukčných, verejnoprospešných funkcií lesa, najmä
vodoochrannej, pôdoochrannej a rekreačnej.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Účasť Mesta Košice:
100 %
Hlavný predmet činnosti:
•

•
•
•
•
•

poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej hromadnej
doprave v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a zákonom č. 514/2009 Z. z.
o doprave na dráhach - prevádzkovanie mestskej autobusovej, električkovej a trolejbusovej
dopravy,
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1 000 V,
výstavba, opravy a údržba električkových a trolejbusových tratí a dopravných zariadení,
prevádzkovanie nepravidelnej autobusovej dopravy,
prevádzkovanie autoškoly v rozsahu skupiny D,
oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení.

Správa majetku mesta Košice, s. r.o.
Účasť Mesta Košice:
100 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•

prenajímanie nebytových priestorov,
zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy budov vrátane zariadení,
zabezpečenie služieb výkonov, vyplývajúcich z povahy zvereného majetku,
rozvod plynu, elektriny, tepla a výroba tepla.
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
nákup a predaj nehnuteľností.

Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Účasť Mesta Košice:
100 %
Hlavný predmet činnosti:
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•
•
•

zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu pre účely ústredného vykurovania, prípravy
TÚV,
správa, prevádzka a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla,
montáž meracej a regulačnej techniky.

Mestský Futbalový Klub Košice, a. s.
Účasť Mesta Košice:
50 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•

realizácia amatérskeho a profesionálneho športu v oblasti futbalu,
prevádzkovanie športových zariadení na prípravu a vykonávanie športu v oblasti futbalu,
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.

KOSIT, a. s.
Účasť Mesta Košice:
34 %
Hlavným predmetom činnosti:
•
•
•
•

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /zber, odvoz, likvidácia/ a nebezpečnými odpadmi,
čistenie verejných komunikácií vrátane zimnej a letnej údržby,
výroba a rozvoz tepla,
výroba a oprava zberných nádob.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Účasť Mesta Košice:
19,46 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•

výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo,
kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obci,
vedľajšia činnosť na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií
a ČOV,
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc,
vodojemov, čistiarní odpadových vôd.

GEOTERM KOŠICE, a.s.
Účasť Mesta Košice:
0,08 %
Hlavný predmet činnosti:
•
•
•

komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely,
oprava a údržba nevyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. č. 74/1996 Z. z.,
výroba a dodávka elektriny.

2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia a plánovania finančných tokov
Mesta Košice. Rozpočet na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný a schválený mestským
zastupiteľstvom dňa 21.02.2012 uznesením č.236.
Rozpočet bol v roku 2012 zmenený trikrát :
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- prvá zmena schválená dňa 18.06.2012 uznesením č. 335,
- druhá zmena schválená dňa 17.09.2012 uznesením č. 378,
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2012 primátorom mesta.
Rozpočet mesta po poslednej zmene k 31.12.2012 v celých eurách:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet mesta za rok 2012

Rozpočet na
rok 2012

Rozpočet po
zmene 2012

schválený

upravený

149 184 365

150 775 713

120 381 779
4 651 000
21 675 813
2 475 773
149 184 365

120 131 885
18 940 000
8 578 074
3 125 754
150 775 713

87 890 522
21 920 549
4 054 423
35 318 871
0

86 607 226
21 357 287
6 204 423
36 606 777
0

152 000 000
150 000 000
148 000 000
146 000 000

schválený

144 000 000

upravený

142 000 000

plnenie

140 000 000
138 000 000
136 000 000

príjmy

výdavky

Graf č. 4: Schválený a upravený rozpočet roku 2012 v porovnaní s plnením k 31.12.2012

2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
Mesto
2.1.1 Bežné príjmy mesta
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách
2.1.2 Kapitálové príjmy mesta

v celých €
120 381 779
120 131 885
115 775 900
96,37
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Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
4 651 000
18 940 000
17 798 902
93,98

2.1.3 Príjmové finančné operácie mesta
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
21 675 813
8 578 074
5 516 847
64,31

Rozpočtové organizácie
2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
2 475 773
3 123 774
3 020 467
96,69

2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v celých €
0
1 980
1 980
100

Najväčším zdrojom príjmov do rozpočtu mesta boli v roku 2012 daňové príjmy vo výške
82 634 322 Eur, ktoré tvorili až 69,56 % všetkých príjmov mesta. Najväčšiu časť daňových
príjmov tvoril výnos z dane z príjmov fyzických osôb poskytnutý zo ŠR v celkovej výške
59 639 287 Eur, z toho odvod výnosu dane z príjmov pre MČ činil sumu 8 235 673 Eur , tzv.
podielová daň poukázaná Mestu Košice bola v roku 2012 na úrovni 51 403 614 Eur, čo je
62,21 % z daňových príjmov.
Dotácia na vzdelávanie poskytnutá zo ŠR SR tvorila objem finančných prostriedkov vo výške
22 219 559 Eur.

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
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Mesto
2.2.1 Bežné výdavky mesta
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
87 890 522
86 619 236
79 727 318
92,06

2.2.2 Kapitálové výdavky mesta
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
21 920 549
21 345 277
19 597 177
91,82

2.2.3 Výdavkové finančné operácie mesta
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
4 054 423
6 204 423
6 010 105
96,87

Rozpočtové organizácie
2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2012
% čerpania k rozpočtu po zmenách

v celých €
34 937 864
36 335 478
36 204 905
99,64

2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Výdavky celkom
v celých €
Schválený rozpočet
381 007
Rozpočet po zmenách
271 299
Skutočnosť k 31.12.2012
251 297
% čerpania k rozpočtu po zmenách
92,63
Najväčší podiel na výdavkoch tvorili výdavky realizované z programu 4. Školstvo v sume
48 464 335 Eur. Najnižší podiel bol realizovaný v programe 7. Služby občanom v sume
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1 040 037 Eur. Najvyššie čerpanie výdavkov bolo uskutočnené v programe 4. Školstvo, plnenie
na 99,14 % k upravenému rozpočtu vo výške 48 883 884 Eur a v programe 2. Mesto Kultúry,
plnenie na 98,50 % k upravenému rozpočtu vo výške 12 672 500 Eur.
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie

Skutočnosť
k 31.12.2012
142 114 096

Plán na rok
2013
187 288 072

Plán na rok
2014
106 478 342

Plán na rok
2015
109 229 841

118 796 367
17 800 882

125 971 342
50 899 723

104 727 342
1 251 000

107 938 841
1 191 000

5 516 847

10 417 007

500 000

100 000

Skutočnosť
k 31.12.2012
141 790 802

Plán na rok
2013
187 288 072

Plán na rok
2014
106 478 342

Plán na rok
2015
109 229 841

115 932 223
19 848 474

123 730 404
52 152 899

99 905 031
2 646 590

102 649 911
2 623 845

6 010 105

11 404 769

3 926 721

3 956 085

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. Na roky 2013-2015 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 10 programov,
vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu na roky 2012 - 2014.

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok
2012
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

150 775 713

142 114 096

120 131 885
18 940 000
8 578 074
3 125 754
150 775 713

115 775 900
17 798 902
5 516 847
3 022 447
141 790 802
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO
Rozpočet mesta za rok 2012

86 607 226
21 357 287
6 204 423
36 606 777
0

79 727 318
19 597 177
6 010 105
36 456 202
323 294

Mesto v roku 2012 hospodárilo s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 2 864 144 Eur
a so schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume 2 047 592 Eur. Celkové rozpočtové
hospodárenie mesta predstavovalo prebytok vo výške 816 552 Eur. Z uvedeného prebytku bolo
vylúčených 202 629 Eur ako účelovo určené prostriedky a časť finančných prostriedkov
v hodnote 493 258 Eur bola použitá na vykrytie výdavkových finančných operácií. Zostatok
prebytku rozpočtového hospodárenia podľa stavu finančných prostriedkov na základných
bežných účtoch vo výške 172 847 Eur bol rozdelený a odvedený nasledovne:
• do rezervného fondu v sume 93 697 Eur a
• do fondu rozvoja bývania v sume 79 150 Eur.

4. Bilancia aktív a pasív v celých Eur
a) Za materskú účtovnú jednotku
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Majetok spolu

686 779 713

725 900 075

Neobežný majetok spolu

565 373 476

603 470 017

273 027

152 084

Dlhodobý hmotný majetok

506 932 884

545 149 164

Dlhodobý finančný majetok

58 167 565

58 168 769

121 393 873

122 399 801

139 399

150 278

111 469 655

111 235 635

218

284

Krátkodobé pohľadávky

5 420 528

6 379 642

Finančné účty

3 914 968

4 264 007

0

0

449 105

369 955

12 364

30 257

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
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Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

686 779 713

725 900 075

Vlastné imanie

598 441 759

602 719 111

-5 196 920

-5 196 920

0

0

603 638 679

607 916 031

61 745 181

83 891 538

6 776 986

17 360 442

89 612

192 271

Dlhodobé záväzky

7 418 184

6 125 232

Krátkodobé záväzky

9 718 759

22 726 450

Bankové úvery a výpomoci

37 741 640

37 487 143

Časové rozlíšenie

26 592 773

39 289 426

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

b) Za konsolidovaný celok
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Majetok spolu

761 129 607

795 386 379

Neobežný majetok spolu

728 345 998

767 808 815

626 228

325 065

Dlhodobý hmotný majetok

674 539 579

714 302 355

Dlhodobý finančný majetok

53 180 191

53 181 395

Obežný majetok spolu

32 675 631

27 039 850

1 882 708

2 048 195

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

569 807

622 253

Dlhodobé pohľadávky

781 297

991 132

Krátkodobé pohľadávky

16 138 655

14 087 074

Finančné účty

13 303 164

9 291 196

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

107 978

537 714

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

761 129 607

795 386 379

Vlastné imanie

636 005 882

635 249 742

-4 775 260

-4 607 315

245 311

216 577

640 535 831

639 640 480

92 760 781

115 101 694

12 751 284

20 760 683

92 398

199 116

Dlhodobé záväzky

10 120 740

9 230 364

Krátkodobé záväzky

22 302 749

35 575 071

Bankové úvery a výpomoci

47 493 610

49 336 460

Časové rozlíšenie

32 362 944

45 034 943

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Celkové aktíva konsolidovaného celku vzrástli medziročne o 34 256 tis. Eur, čo
predstavuje 4,5 % navýšenie. Z neobežného majetku tvoria najvyššiu položku dlhodobého
hmotného majetku pozemky (69,74 %) a najväčší nárast oproti roku 2011, až o 26 323 tis. Eur,
čo je viac ako 2,5 násobné prevýšenie, predstavuje obstaranie DHM. Z pohľadu jednotlivých
účtovných jednotiek tento nárast spôsobila hlavne významná hodnota obstarania materskej
účtovnej jednotky. Obstaranie majetku tvoria najmä investičné akcie Mesta Košice v rámci
operačného programu „Európske hlavné mesto kultúry“ prevažne v podobe stavieb.
Pohľadávky konsolidovaného celku vykazujú z obežného majetku najvyššiu hodnotu,
z nich najvýraznejší podiel tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov Mesta Košice zahŕňajúce
najmä poplatky za priestupky, pokuty, poplatky za uloženie odpadu, pohľadávky z prenájmu
a z predaja majetku.
Hodnota krátkodobého finančného majetku je 9 291 tis. Eur, z toho najvyššiu sumu tvoria
bankové účty vedené v komerčných bankách. Na celkovej hodnote bankových účtov
konsolidovaného celku vo výške 9 177 tis. Eur sa podieľa najviac Mesto Košice (46,23 %)
a obchodná spoločnosť Mestské lesy, a. s. (15,25 %).
Najväčší podiel 42,86 % na celkových záväzkoch majú bankové úvery, kde najvyššiu
hodnotu v rámci konsolidovaného celku predstavujú bankové úvery Mesta Košice (76,46%)
a Dopravného podniku mesta Košice, a. s. (11,47 %). Významnou položkou sú aj záväzky
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z dodávateľsko – odberateľských vzťahov a z časového rozlíšenia pasív výnosy budúcich
období (98,48 %). V oboch položkách najvyššie hodnoty vykazuje Mesto Košice. Výnosy
budúcich období Mesta Košice predstavujú poskytnuté kapitálové transfery na obstaranie
dlhodobého majetku z cudzích zdrojov.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých Eur
a) Za materskú účtovnú jednotku
5.1 Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2011
3 182 932

Stav
k 31.12 2012
6 202 209

Pohľadávky po lehote splatnosti

8 404 842

6 782 104

Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2011
17 091 504

Stav
k 31.12 2012
28 442 272

Záväzky po lehote splatnosti

45 439

409 410

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2011
7 806 120

Stav
k 31.12 2012
12 805 413

Pohľadávky po lehote splatnosti

9 113 832

2 272 793

Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2011
31 984 876

Stav
k 31.12 2012
43 402 431

Záväzky po lehote splatnosti

438 613

1 403 004

Pohľadávky

5.2 Záväzky
Záväzky

b) Za konsolidovaný celok
5.1 Pohľadávky
Pohľadávky

5.2 Záväzky
Záväzky

Pohľadávky za konsolidovaný celok medziročne klesli o 1 841 tis. Eur. Najvýznamnejší
podiel na poklese pohľadávok predstavujú pohľadávky v správe Bytového podniku mesta
Košice, s. r. o. hlavne v dôsledku zmeny metodiky účtovania poskytnutých preddavkov
v súvislosti s nájmom obecného majetku. Z celkovej hodnoty pohľadávok (15 078 tis. Eur)
k 31.12.2012 konsolidovaného celku vykazuje najväčšie hodnoty Mesto Košice (41,50 %),
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. (25,95 %), Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. (13,68 %)
a Tepelné hospodárstvo s. r. o. (11,51%).
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Konsolidovaný celok eviduje po lehote splatnosti k 31.12.2012 celkom 2 272 tis. Eur
pohľadávok, z toho najvyšší podiel vykazuje Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., dôvodom je
nárast pohľadávok voči nájomníkom v spravovaných obecných bytoch. Táto obchodná
spoločnosť tvorila prvýkrát v roku 2012 opravné položky k pohľadávkam, čím dosiahla aj
najvyšší medziročný pokles z organizácií konsolidovaného celku.
Celkove záväzky konsolidovaného celku medziročne vzrástli o 12 381 tis. Eur. Najväčší
podiel na záväzkoch k 31.12.2012 z organizácií konsolidovaného celku dosiahlo Mesto Košice
(63,56 %) a Dopravný podnik mesta Košice, a. s. (14,74 %). Obe zaznamenali aj najväčší
medziročný nárast záväzkov, Mesto Košice až o 69,81 %. Výška záväzkov mesta je
ovplyvnená realizáciou a financovaním projektov z EÚ a ŠR prostredníctvom žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Z celkových záväzkov po lehote splatnosti vykazuje najvyššie hodnoty Dopravný podnik
mesta Košice, a. s. (35,74 %), Mesto Košice (28,60 %), Bytový podnik mesta Košice (21,19 %)
a Mestský futbalový klub, a. s. (13,72 %).

6. Výsledok hospodárenia v celých Eur
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011
112 701 960

Skutočnosť
k 31.12.2012
125 879 784

50 – Spotrebované nákupy

3 454 238

3 489 211

51 – Služby

24 552 726

24 871 393

52 – Osobné náklady

16 095 675

16 894 753

42 432

172 085

7 028 086

5 579 647

11 524 144

22 015 869

1 576 908

1 098 972

79 533

324

48 327 192

51 755 049

21 026

2 481

113 796 503

129 896 896

1 187 615

1 314 288

0

0

0

0

Náklady

53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
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63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

83 965 014

83 805 793

10 727 449

31 535 086

3 236 653

1 878 853

309 028

428 262

0

0

14 370 744

10 934 614

1 094 543

4 017 112

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2011
214 978 780

Skutočnosť
k 31.12.2012
230 005 078

50 – Spotrebované nákupy

61 908 124

64 355 092

51 – Služby

33 397 787

33 074 776

52 – Osobné náklady

71 867 328

72 785 791

424 319

541 009

7 923 177

9 299 580

24 865 898

33 955 609

2 144 241

1 857 228

78 624

54

12 155 262

13 889 547

214 020

246 392

213 405 918

231 633 442

76 334 529

76 723 004

-51 656

22 287

341 422

399 594

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /
b) Za konsolidovaný celok

Náklady

53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
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63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

83 729 905

83 571 383

11 460 508

32 328 825

6 138 056

6 403 858

325 175

270 732

3 379

12 202

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

35 124 600

31 901 557

Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

-1 572 862

1 628 364

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

Celkové náklady bez dane z príjmov konsolidovaného celku k 31.12.2012 dosiahli
hodnotu 229 758 tis. Eur. Oproti roku 2011 vzrástli o 6,98 %. Najvyššie hodnoty na celkových
nákladoch vykazuje Mesto Košice, ktorému výrazne oproti roku 2011 stúpla tvorba rezerv
z prevádzkovej činnosti, čo ale nemá v roku 2012 negatívny finančný dopad na organizáciu
a Tepelné hospodárstvo, s.r.o., u ktorého je medziročný nárast najmä z dôvodu vyšších cien
nakupovaného tepla a vody.
Z prevádzkových nákladov konsolidovaného celku najvyššiu hodnotu dosiahli osobné
náklady, z ktorých mzdové náklady činia (71,07 %). Zo spotrebovaných nákupov najvyššiu
hodnotu vykazuje Tepelné hospodárstvo, s. r. o., ktorého spotreba palív a energií predstavuje aj
hlavný podiel na jeho celkových čerpaných nákladoch. Vo všetkých ostatných organizáciách
konsolidovaného celku tvorí spotrebovaný materiál najvyššiu položku spotrebovaných nákupov
s výnimkou Správy majetku mesta Košice, s. r. o.
Výnosy konsolidovaného celku k 31.12.2012 dosiahli hodnotu 231 633 tis. Eur. Nárast
oproti roku 2011 predstavuje 8,54 %. Podstatný podiel na dosiahnutých výnosoch tvoria
podielové dane Mesta Košice a tržby za teplo a vodu na ohrev TUV Tepelného hospodárstva,
s. r. o. Najvyšší až trojnásobný medziročný nárast z jednotlivých výnosových položiek
predstavujú Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku. Z týchto tržieb až 97 % dosiahlo Mesto Košice.
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení oproti strate z minulého roka
je vykázaný vo výške 1 628 tis. Eur. Kladný výsledok hospodárenia Mesta Košice
najvýznamnejšie ovplyvnil zisk konsolidovaného celku. Naopak na jeho znížení sa podieľali
straty najmä Dopravného podniku mesta Košice, a. s., Mestského futbalového klubu, a. s.,
Správy majetku mesta Košice, s. r. o. a niektorých škôl a školských zariadení a konsolidačné
operácie, ktoré mali vplyv na výsledok hospodárenia bežného obdobia.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2012 Mestu Košice boli poskytnuté granty a transfery v celkovej výške 25 528 800
Eur. Z toho granty vo forme sponzorských príspevkov a iných príspevkov boli poskytnuté
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mestu vo výške 456 872 Eur. Transfery v rámci verejnej správy vo výške 25 071 928 Eur.
Najvyšší podiel bežných dotácií bol poskytnutý na vzdelávanie a to vo výške 22 219 559 Eur.
Kapitálové granty a transfery vo výške 14 722 574 Eur boli mestu poskytnuté z EÚ vrátane
spolufinancovania zo ŠR SR. Finančné prostriedky boli použité na projekty EHMK 2013,
rekultiváciu skládky Myslava a rekonštrukciu základných škôl.
Na projekt EÚ Rocer bol poskytnutý zahraničný grant vo výške 56 137 Eur.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2012 Mesto Košice poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle uznesenia MZ
č. 285 zo dňa 23.4.2012 na podporu športu a aktivity pre deti a mládež vo výške 428 745 Eur.
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
Mesto Košice v roku 2012 zrealizovalo investičné a neinvestičné projekty v objeme
8 005 tis. Eur. Projekty Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci,
Rekonštrukcia základných škôl, Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava boli
spolufinancované zo zdrojov EÚ a ŠR SR.
Ďalšie aktivity mesto realizovalo v rámci projektu EHMK 2013, ktorého cieľom je
vytvoriť zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít, rozšíriť a posilniť kultúrnu infraštruktúru
v meste Košice. Financovanie bolo naplnené z prostriedkov EÚ, ŠR SR a vlastných zdrojov
mesta. V roku 2012 prefinancovalo mesto na aktivity spojené s projektom EHMK 2013 takmer
10 miliónov Eur.
•

•

•

•

•

•

Kasárne/Kulturpark – transformácia areálu bývalých kasární kpt. Jaroša na multifunkčné
centrum kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre tvorbu, prezentáciu a podporu súčasnej
kultúry, aktivít umenia a využívania výstavných priestorov.
SPOTS – kultúrno - spoločenské centrá - rekonštrukcia objektov výmenníkových staníc
na kultúrne a spoločenské centrá. Výhodná poloha výmenníkov umožňuje ich aktívne zapojenie
sa do revitalizácie panelových sídlisk a predurčuje ich k využitiu na kultúrnospoločenské účely.
Cieľom je umožniť rozvoj kultúry a posilnenie komunitného života na sídliskách.
o Ľudová - podpora nových mestských kultúr, inline korčuľovanie, indoor skateing, hiphop, breakedance, súťaže a filmové predstavenia,
o Važecká - multimediálne tvorivé dielne, tanec, hudba, prvky alpinistickej subkultúry,
o Štítová - výtvarné a keramické dielne, výstavy, film, workshopy, semináre,
o Wuppertálska - tvorivé dielne, semináre, diskusné fóra, v oblasti kultúry, artgardening.
Ulička remesiel - dobudovanie turisticky atraktívneho, dobovo zameraného komplexu
na Hrnčiarskej ulici – hrnčiari, bylinkári, kováči, pekári, brašnári, kožušníci. Ide o úpravu
a revitalizáciu verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene,
rekonštrukciu a dobudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry.
Kunsthalle – rekonštrukcia starej krytej plavárne, vytvorenie moderného kultúrneho
a výstavného priestoru, ktorý bude zameraný na medzinárodné výstavy súčasného umenia,
objektov a nových médií. Zakomponovanie symbolu vody prostredníctvom tvorby
a prezentovanie inovatívnych a netradičných foriem.
Mestský park – urbanisticko - architektonické a sadovnícke riešenie obnovy parku,
rekonštrukcia komunikácií, osvetlenia, mobiliáru a objektov parkovej architektúry, revitalizácia
a obnova zelene ako aj výsadba nových drevín a krovín. Mestský park bude slúžiť aj ako
priestor pre organizovanie koncertov, divadelných predstavení, festivalov, pouličného umenia,
výstav a iných kultúrnych podujatí pod holým nebom.
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia verejnej zelene, prvkov drobnej
architektúry, zatraktívnenie parkového mobiliáru a vytvorenie oddychovej zóny, rekonštrukcia
chodníkov, vytvorenie cyklistického chodníka ako aj umiestnenie mobilnej architektúry.
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•

•

Košický hrad – archeologický skanzen - náznaková rekonštrukcia architektúry hradu,
konzervačné a rekonštrukčné práce odkrytých objektov, stavba rekonštrukcií stredovekých
objektov, informačný systém. Vytvorenie podmienok pre interakciu tradičných podôb umenia
s inovatívnou prezentáciou kultúry, histórie a umenia s dopadom na zvýšenie návštevnosti.
Amfiteáter - rekonštrukcia mestského amfiteátra s prekrytím javiska a hľadiska na centrum
kultúry pre filmové festivaly, koncerty, folklórne festivaly a pod. a úprava okolia.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Mesto Košice podalo žiadosť o NFP na realizáciu projektov:
• Rómske občianske hliadky na Luníku IX v Košiciach v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným cieľom projektu je posilniť ochranu
verejného poriadku na sídlisku Luník IX.
• Elektronizácia služieb mesta Košice. Cieľom projektu je rozvoj elektronických
služieb mesta Košice a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.
Projekty a aktivity realizované mestom v nadchádzajúcom období:
• realizácia projektu s názvom „Medzinárodná vedecká konferencia Košice
v súradniciach európskej histórie“ s podporou dotácie z Ministerstva kultúry.
Konferenciu organizuje v dňoch 19.-20.9. 2013 Archív mesta Košice,
• príprava a podanie projektu na rekonštrukciu Komunitného centra na Luníku IX.
v rámci Lokálnej stratégie Luník IX,
• prípravné projektové práce na podanie projektov na zabezpečenie infraštruktúry
Integrovaného dopravného systému v Košiciach, ktoré budú financované
z Operačného programu Doprava, a to nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie,
Územný generel dopravy,
Modernizácia električkových tratí, projektová dokumentácia a realizácia,
Modernizácia električkového depa, projektová dokumentácia.

• implementácia projektov z programov cezhraničnej spolupráce (Tokajská vínna
cesta, ATTAC, SPES),
• dokončenie rekonštrukcie ZŠ Kežmarská 30 (máj 2013),
• vybudovanie „Detského ihriska pre hendikepované deti – park Anička“ finančne
podporeného z grantu Karpatskej nadácie v hodnote 5999,34 Eur,
• vybudovanie „Detského ihriska Kurská 25, MČ Košice Dargovských hrdinov“
s finančným príspevkom v sume 14 800 Eur z Nadácie SPP.
7.5 Významné skutočnosti ovplyvňujúce hospodárenie mesta
Mesto Košice v roku 2012 hospodárilo s prebytkom rozpočtu v sume 816 552 Eur.
Uvedeným prebytkom bolo vykryté záporné saldo finančných operácií vo výške 493 258 Eur.
Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu sú podielové dane, ktoré v roku 2012 predstavovali sumu
51 403 614 Eur. V porovnaní s rokom 2011 došlo k miernemu poklesu príjmu z podielových
daní o 0,34 %, čo predstavuje výšku 173 443 Eur.
Mesto za rok 2012 vytvorilo ziskový hospodársky výsledok vo výške 4 017 112 Eur, čo
v porovnaní s rokom 2011 predstavuje 3,67 násobný nárast. Výška zisku bola ovplyvnená
bezodplatným prevodom neodpisovaného majetku a zároveň tvorbou rezerv na budúce možné
plnenia súvisiace so súdnymi spormi mesta.
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Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov definuje dlh mesta a spôsob určenia výšky dlhu mesta.
Účtovný dlh mesta bol k 31.12.2012 vo výške 40 182 410 Eur, čo je oproti roku 2011
pokles o 451 458 Eur.
Mesto nevstupuje do úverových vzťahov, ktoré by mohli narušiť vyrovnanosť rozpočtu
alebo ohroziť platobnú schopnosť mesta. Každá žiadosť o nový úver prechádza najskôr
schvaľovacím rokovaním mestského zastupiteľstva a až po následnom schválení je možné
predložiť žiadosť o úver na schválenie príslušnej banke. Mesto môže podľa zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
žiadať o nový úver len v tom prípade, keď suma celkového dlhu mesta neprekročí 60 %
skutočne naplnených bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných
splátok istiny a úrokov návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočné bežné príjmy k 31.12.2011
predstavovali 118 377 950 Eur a celková suma dlhu k 31.12.2012 bola na
úrovni
36 719 996 Eur. Celková suma dlhu mesta v roku 2012 predstavovala 31,02 % skutočných
bežných príjmov roku 2011 a suma ročných splátok istiny a úrokov návratných zdrojov
financovania predstavovala 5,76 % skutočných bežných príjmov roka 2011. Dodržiavanie
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy preveruje hlavný kontrolór mesta pred prijatím
úverových finančných prostriedkov.
7.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Významnou udalosťou, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2013 bolo zlúčenie spoločností
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., IČO: 44518684 a spoločnosti Správa majetku mesta
Košice, s.r.o., IČO: 31682421, pričom spoločnosť Správa majetku mesta Košice, s.r.o. zaniká
bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stáva Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
V Košiciach, dňa 01.10.2013

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

