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Manažérsky súhrn  
 
 
Dokument nadväzuje na materiál „Analýza súčasného stavu rozdelenia kompetencií 
medzi magistrátom mesta Košice a jeho mestskými časťami a ich financovanie“, ktorý 
bol odovzdaný Magistrátu mesta v novembri 2008. Dokument slúži ako podklad k zmene 
štatútu mesta Košice, v ktorom by sa malo vyjasniť delenie niektorých kompetencií 
medzi mesto a jeho mestské časti a zároveň sprehľadniť financovanie týchto 
kompetencií. 
 
Časť A. popisuje súčasný stav v rozložení a financovaní kompetencií na úrovni 
mestských častí. Ide o analytický súhrn, ktorý nadväzuje na už spracované analýzy 
„Usporiadanie kompetencií v meste Košice medzi mesto a mestské časti na základe 
rozdelenia v štatúte mesta“ a „Financovanie kompetencií v meste Košice, rozdelenie 
finančných tokov medzi mesto a mestské časti“.  
 
Časť B. popisuje návrh nového usporiadania kompetencií medzi mestom Košice 
a jednotlivými mestskými časťami. Odporúča sa zriadenie tzv. centrálnej mestskej zóny 
(v podstate ide o súčasné veľké mestské časti), v ktorej by aj naďalej niektoré zo služieb 
zabezpečoval magistrát (správa verejnej zelene, verejného osvetlenia). Všetky miestne 
komunikácie s výnimkou tých, po ktorých premáva MHD, sa navrhujú zveriť do správy 
mestských častí. Kultúrne a športové zariadenie celomestského významu sa navrhujú 
zjednotiť pod správu magistrátu, rovnako ako všetky kompetencie v sociálnych službách 
(s výnimkou poskytovania stravy dôchodcom) a zriaďovateľská pôsobnosť v školstve. 
Naopak správa detských ihrísk, pieskovísk a športovísk lokálneho významu sa navrhuje 
ponechať na mestských častiach. 
 
Časť C. sa zameriava na mechanizmus financovania navrhovaného rozloženia 
kompetencií. Odporúča sa ponechať výnos dane z pozemkov, bytov a stavieb určených 
na bývanie v rozpočtoch mestských častí s cieľom finančne ich motivovať k rozvoju 
svojho územia. Ďalej sa navrhuje zaviesť normatívny spôsob financovania kompetencií 
mestských častí, ktorý by bol rozčlenený na 3 zložky. Prvou je normatív na údržbu 
komunikácií, ktorý v sebe zahŕňa i financovanie verejného osvetlenia pre mestské časti 
mimo centrálnej mestskej zóny a odvíja sa od plochy spravovaných komunikácií. Druhou 
je normatív na údržbu zelene, ktorý sa týka len mestských častí mimo centrálnej 
mestskej zóny a vychádza z rozlohy verejnej zelene v jednotlivých mestských častiach. 
Treťou zložkou je generálny normatív, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov mestských 
častí a slúži na pokrytie všetkých ostatných finančných potrieb. Navrhuje sa tiež zriadiť 
fond rozvoja mestských častí, kam by smerovalo 10% prostriedkov z normatívov. 
Magistrát do fondu ročne prispeje 5-násobkom tejto sumy. Prostriedky z fondu sa budú 
na základe dohody starostov na prioritách rozvoja mesta používať na financovanie 
investičných projektov v mestských častiach. 
 
V prílohe 1 sa nachádza vzorec na výpočet normatívu pre jednotlivé mestské časti, ako 
i zhodnotenie dopadov zavedenia nového spôsobu financovania na ich rozpočty. Príloha 
2 obsahuje zoznam použitých skratiek a v prílohe 3 sú sumarizované podklady, 
z ktorých sa vychádzalo pri prepočtoch nového systému financovania. 
 
Vzhľadom na sledovanie údajov za obdobie od roku 2006, ako aj z dôvodu, že ide najmä 
o návrh systémovej zmeny, používame pre účely tohto dokumentu údaje v slovenských 
korunách.
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A. Analýza sú časného stavu 
 
 
Mestské časti v Košiciach majú v súčasnosti k dispozícií balík cca 350 mil. Sk ročne (na 
základe rozpočtu na rok 2009). Nad rámec tejto sumy im magistrát každoročne 
poskytuje dotácie a transfery na špecifické služby z mestského rozpočtu, resp. financuje 
a zabezpečuje na ich území služby, ktoré si ostatné mestské časti financujú z vlastných 
zdrojov a vykonávajú vo vlastnej réžii. 
 
Hlavným zdrojom príjmov mestských častí je podiel na dani z príjmu fyzických osôb, 
ktorý na rok 2009 predstavuje 280 mil. Sk. Na jednotlivé mestské časti je rozdeľovaný 
paušálnou sumou na obyvateľa. Táto suma sa každoročne upravuje, no pre valorizáciu 
neexistujú jasne stanovené pravidlá. O jej výške rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pre 
rok 2009 dostávajú malé mestské časti1 podiel na dani z príjmov vo výške 4.000 Sk na 
obyvateľa, pričom zo svojich rozpočtov zabezpečujú vyšší rozsah služieb v porovnaní 
s veľkými mestskými časťami (starostlivosť o komunikácie a zeleň, verejné osvetlenie). 
Veľké mestské časti2 dostávajú z dane z príjmov 800 Sk na obyvateľa, pričom 
spomínané služby im zabezpečuje priamo magistrát. Výnimkou je mestská časť Sídlisko 
KVP, ktorá dostáva 1.038 Sk na obyvateľa a plní funkcie malých mestských častí. 
 
Ďalšou významnou príjmovou položkou mestských častí sú účelové dotácie a transfery 
z rozpočtu mesta. Malé mestské časti dostávajú z mestského rozpočtu paušálne po 1,5 
mil. Sk a veľké mestské časti po 2,5 mil. Sk ročne. Spolu tento bezúčelový transfer pre 
rok 2009 predstavuje 41 mil. Sk. Jeho výška sa oproti predchádzajúcemu roku nemenila.  
 
Nad rámec bezúčelových transferov sa z rozpočtu mesta zabezpečuje prostredníctvom 
účelových dotácií prevádza niektorých zariadení celomestského významu. Celkovo ide 
o prostriedky v objeme 17,5 mil. Sk, pričom dotované zariadenia sa nachádzajú v správe 
2 mestských častí (Staré Mesto a Juh). Účelovými dotáciami sú podporované i vybrané 
investície, a to pre rok 2009 v objeme 7 mil. Sk. Tieto prostriedky takisto smerujú 
do dvoch mestských častí (Vyšné Opátske a Juh).  
 
Transfery mesto poskytuje mestským častiam aj na zabezpečovanie terénnej 
opatrovateľskej služby. V roku 2009 na to vyčlenený objem prostriedkov predstavuje 24 
mil. Sk, ktoré smerujú do 4 mestských častí (Sever, Západ, Juh, Dargovských hrdinov). 
Tieto mestské časti slúžia ako spádové, t.j. zabezpečujú opatrovateľskú starostlivosť 
i pre občanov z okolitých mestských častí. Pre mestské časti je v mestskom rozpočte 
vyčlenený ešte transfer na stravovanie dôchodcov v objeme 2,5 mil. Sk. O tieto peniaze 
sa delí celkovo 14 mestských častí. 
 
Dve mestské časti – Šaca a Staré Mesto – si vo svojej pôsobnosti zabezpečujú 
i starostlivosť o deti predškolskom veku prostredníctvom zriaďovateľskej pôsobnosti 
k materským školám. V Šaci ide o jedno zariadenie so 155 deťmi, v Starom Meste o 6 
zariadení s celkovým počtom detí 681. Na prevádzku týchto zariadení je v mestskom 
rozpočte vyčlenená pre rok 2009 dotácia vo výške 43,1 mil. Sk (suma vrátane jedální pri 
MŠ). 
 

                                                           
1 Lorinčík, Ďzungľa, Šebastovce, Kavečany, Poľov, Pereš, Vyšné Opátske, Myslava, Ťahanovce, Košická 
Nová Ves, Barca, Krásna, Šaca a Luník IX. 
2 Sever, Staré Mesto, Sídlisko Ťahanovce, Juh, Nad Jazerom, KVP, Dargovských hrdinov a Západ. 
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Nad rámec finančných prostriedkov, ktoré sú buď priamo alebo prostredníctvom 
mestského rozpočtu smerované mestským častiam, zabezpečuje mesto pre veľké 
mestské časti služby starostlivosti o komunikácie a zeleň, ako i prevádzku verejného 
osvetlenia. Na opravy, čistenie a zimnú údržbu miestnych komunikácií nachádzajúcich 
sa na území 7 veľkých mestských častí (výnimku prestavuje KVP) vynaloží mesto zo 
svojho rozpočtu ročne v priemere 33,4 mil. Sk. Ide o také komunikácie, chodníky 
a parkoviská, na ktorých nepremáva MHD. 
 
Osvetlenie mesto zabezpečuje pre všetkých 8 veľkých mestských častí, pričom má 
podpísanú zmluvu so súkromnou spoločnosťou ELTODO, ktorá spravuje jednotlivé 
svetelné body na území centrálnej mestskej zóny. V roku 2008 mesto vynaložilo na 
verejné osvetlenie 79,6 mil. Sk. Starostlivosť o zeleň na území 7 veľkých mestských 
častí (s výnimkou KVP) zabezpečuje mestský podnik Správa mestskej zelene, ktorého 
výkony hradí zo svojho rozpočtu magistrát. Na túto činnosť sa vynaloží v priemere 30 
mil. Sk ročne. Okrem starostlivosti o zeleň zabezpečuje SMsZ i údržbu a správu 
detských ihrísk na území 7 veľkých mestských častí. Táto činnosť mesto stojí v priemere 
8,1 mil. Sk ročne. 
 
Celkovo, na základe údajov dostupných v prvom polroku 2009, či už priamo alebo 
sprostredkovane, do mestských častí prúdi ročne až 565 miliónov korún. 
 
 
Z hľadiska zabezpečovania a financovania jednotlivých kompetencií mestom 
a mestskými časťami by sa súčasný stav dal zhrnúť nasledovne: 
 
Súčasný stav rozloženia komp etencií  
 Magistrát  Veľká MČ Malá MČ 
Komunikácie  VÚC a 7 veľkých MČ nie (iba KVP) áno (bez trás MHD) 
Verejné 
osvetlenie 

pre všetky veľké MČ nie áno 

Starostlivos ť o 
zeleň 

pre 7 veľkých MČ nie (iba KVP) áno 

Kultúra a  šport  lokálne v 7 veľ. MČ celomestské v 2 MČ lokálne 
Sociálne veci  1 ZSS ZOS v 4 MČ nie 
Školstvo  sieť MŠ a ZŠ Staré Mesto (6 MŠ) Šaca (1 MŠ) 
 
Kompetencia je financovaná z vlastných zdrojov 
Kompetencia je čiastočne financovaná z vlastných zdrojov 
Kompetencia je financovaná iným subjektom 
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B. Návrh nového prerozdelenia kompetencií medzi mag istrátom 
a mestskými časťami 
 
 
Namiesto súčasného delenia kompetencií medzi mesto a mestské časti na historickom 
základe navrhujeme mierne prerozdelenie kompetencií tak, aby sa k spôsobu ich 
prerozdelenia dalo jasne a jednoducho nastaviť i financovanie. Nejde o zásadné zmeny, 
len o zjednotenie spôsobu delenia kompetencií medzi mesto a mestské časti 
a sprehľadnenie delenia mestských častí na veľké a malé zavedením pojmu centrálna 
mestská zóna. Eliminuje sa tým súčasný stav, kedy v prípade Luníku IX a KVP nie je pri 
rôznych kompetenciách jednotne zaužívané, do ktorej kategórie mestských častí patria 
za účelom ich výkonu. 
 
 
B.1. Miestne komunikácie 
 
Mesto Košice spravuje štátne cesty 2. a 3. triedy na svojom území, a to aj bez 
osobitného nároku na podiel na dani z motorových vozidiel zo strany Košického 
samosprávneho kraja. Mesto tiež spravuje miestne komunikácie, ktoré sú ďalej členené 
do 4 tried podľa ich významu pre dopravu v meste. Údržbu a opravy komunikácií v 7 
veľkých mestských častiach (s výnimkou KVP) zabezpečuje magistrát prostredníctvom 
svojej organizácie Správa komunikácií Košice. Správa komunikácií Košice sa tiež stará 
o komunikácie, po ktorých premáva MHD bez ohľadu na to v ktorej mestskej časti sa 
nachádzajú. Malé mestské časti a KVP si údržbu a opravy miestnych komunikácií, s 
výnimkou tých po ktorých premáva MHD, zabezpečujú z vlastných rozpočtov. 
 
Navrhujeme zjednotiť starostlivosť o miestne komunikácie vo všetkých mestských 
častiach, bez ohľadu na ich veľkosť, nasledovne: štátne cesty a cesty na ktorých 
premáva MHD ostanú v správe magistrátu (SKK), miestne komunikácie všetkých tried, 
chodníky a parkoviská (s výnimkou trás MHD) budú spravovať3 jednotlivé mestské časti. 
Mestské časti dostanú na túto činnosť pridelené finančné prostriedky na základe 
priemerných výdavkov vynakladaných na údržbu a opravy komunikácií z mestského 
rozpočtu vo forme normatívu na rozlohu miestnych komunikácií na území mestských 
častí v m2. Mestské časti si následne môžu údržbu komunikácií objednať u Správy 
komunikácií Košice, alebo ju môžu zabezpečovať inou formou (dodávateľsky, vlastnými 
silami). 
 
Osobitne budú spravované prostriedky na investície do rozvoja miestnych komunikácií. 
Zriadi sa fond rozvoja mestských častí, v ktorom sa bude každoročne kumulovať presne 
určená suma finančných prostriedkov zo zdrojov mestských častí i magistrátu. Z tohto 
fondu by mali byť následne hradené investičné projekty v mestských častiach. Bližší 
popis fungovania tohto mechanizmu sa nachádza v časti C.5. 
 
 
B.2. Verejné osvetlenie 
 
Správu a údržbu verejného osvetlenia vo všetkých 8 veľkých mestských častiach 
(vrátane KVP), a taktiež v malých mestských častiach pozdĺž miestnych komunikácií na 

                                                           
3 Pod správou sa tu rozumie údržba a bežné opravy, čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií. 
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ktorých premáva MHD, vykonáva magistrát prostredníctvom svojej organizácie Správa 
komunikácií Košice. Tá uzatvára zmluvu so súkromným dodávateľom, spoločnosťou 
ELTODO, ktorý zabezpečuje správu a údržbu jednotlivých svetelných bodov. Na túto 
činnosť smeruje ročne 77,5 mil. Sk (rozpočet na rok 2009, skutočnosť v roku 2008 bola 
vyššia). Mesto si vedie podrobnú evidenciu, na základe ktorej je možné náklady na 
verejné osvetlenie prepočítať na jeden svetelný bod. Malé mestské časti si spravujú 
verejné osvetlenie vo vlastnej réžií, magistrát im prispieva z mestského rozpočtu na 
spotrebu elektrickej energie (vo výške 2,6 mil. Sk ročne) a na údržbu osvetlenia (v 
rozpočte na rok 2009 je vyčlenených 0,7 mil. Sk). Potreba výdavkov na verejné 
osvetlenie je v okrajových častiach mesta objektívne nižšia ako v centrálnej mestskej 
zóne4. 
 
Navrhujeme ponechať verejné osvetlenie v centrálnej mestskej zóne a pozdĺž 
komunikácií na ktorých premáva MHD v správe magistrátu (SKK) a zohľadniť potrebu 
financovania osvetlenia v malých mestských častiach v normatíve na údržbu 
komunikácií. Mestské časti si budú môcť túto službu objednať u SKK, u iného 
zmluvného dodávateľa, alebo si ju zabezpečiť vo vlastnej réžii. Takýto spôsob 
financovania zlučuje v sebe pozitívny aspekt úspor z rozsahu (centrálna mestská zóna), 
ako i kontrolu cien centrálneho dodávateľa vplyvom konkurencie (malé mestské časti). 
 
 
B.3. Starostlivos ť o zeleň 
 
V meste Košice je v súčasnosti zavedený dvojaký režim spravovania verejnej zelene. 
V 7 veľkých mestských častiach (s výnimkou KVP) túto kompetenciu vykonáva magistrát 
prostredníctvom mestskej spoločnosti Správa mestskej zelene. Ostatné mestské časti sa 
o zeleň starajú vlastnými silami, resp. zo svojich rozpočtov si túto činnosť zabezpečujú 
dodávateľsky. Správa mestskej zelene okrem údržby zelene vykonáva aj správu 
a údržbu chodníkov a zariadení (lavice, vázy, sochy a pod.) nachádzajúcich sa v tejto 
zeleni, ako i údržbu detských ihrísk, pieskovísk a športovísk nachádzajúcich sa na území 
spravovaných 7 veľkých mestských častí5. SMsZ sa tiež stará o čistotu spravovaných 
plôch (zber odpadkov). 
 
Údržbu mestskej zelene v centrálnej mestskej zóne navrhujeme ponechať v správe 
magistrátu. V tejto súvislosti je potrebné doriešiť definíciu centrálnej mestskej zóny 
(najmä postavenie KVP v rámci nej). Zvyšná časť rozlohy mestskej zelene môže ostať 
v správe mestských častí, pričom prostriedky im budú prideľované normatívnym 
spôsobom na základe rozlohy verejnej zelene v príslušnej mestskej časti6. 
 
Navrhujeme delimitovať správu a údržbu infraštruktúry lokálneho významu (detské 
ihriská, pieskoviská, športoviská), o ktorú sa momentálne stará SMsZ, na jednotlivé 
mestské časti. Spolu s touto kompetenciou by im mali byť odovzdané i finančné 
prostriedky na túto činnosť. Osobitný normatív však vzhľadom na to že ide o pomerne 

                                                           
4 Vyplýva to z nutnosti celonočného svietenia v centrálnej mestskej zóne, vedúceho k vyššej spotrebe 
elektrickej energie a rýchlejšiemu opotrebeniu svietidiel. 
5 Vzniká tým nezdravá tendencia mestských častí zháňať finančné prostriedky (či už od sponzorov alebo 
z mestského rozpočtu) na vybudovanie ihrísk a športovísk a následne odovzdať ich nie práve lacnú údržbu 
a prevádzku magistrátu.  
6 Bude to znamenať motiváciu mestských častí mimo centrálnej mestskej zóny rozširovať plochu verejnej 
zelene na svojom území, čo sa dá považovať za pozitívny trend. 
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malú čiastku nie je opodstatnený, postačuje financovanie ako súčasť generálneho 
normatívu alebo výnosu dane z nehnuteľností. 
 
 
B.4. Kultúra a šport 
 
Z rozpočtu mesta sa poskytuje transfer dvom mestským častiam na chod zariadení 
celomestského významu. Ide o krytú plaváreň a múzeum V. Lofflera v Starom Meste (v 
rozpočte na rok 2009 je vyčlenených dokopy 9 mil. Sk) a športovo-zábavný areál, 
spoločenské relax centrum, stredisko VPP a kúpalisko Triton na Juhu (8,5 mil. Sk pre 
rok 2009). I ďalšie mestské časti majú v správe kultúrne a športové zariadenia lokálneho 
významu, ktorých prevádzku si však financujú sami. 
 
Navrhujeme definovať kultúrne a  športové zariadenia, ktoré majú celomestský 
charakter. Tie by bolo následne vhodné centralizovať a spravovať i financovať priamo z 
magistrátu. Zvyšok zariadení lokálneho významu navrhujeme delimitovať do správy 
mestských častí. Financovanie takýchto zariadení by malo byť zabezpečené 
prostredníctvom generálneho normatívu resp. výnosu dane z nehnuteľností. 
 
Investície do kultúrnych a športových zariadení lokálneho významu (vrátane ihrísk 
a športovísk spomínaných vyššie) sú predovšetkým v záujme samotných mestských 
častí. Mesto by malo na ne prispievať z fondu rozvoja mestských častí, no hlavný zdroj 
ich financovania by mali byť príspevky mestských častí resp. sponzorov. 
 
 
B.5. Sociálne veci 
 
Sociálne služby pre seniorov sú v Košiciach poskytované prostredníctvom piatich 
zariadení opatrovateľských služieb, z toho 1 je v správe magistrátu a 4 sú v správe 
mestských častí (Sever, Západ, Juh, Dargovských hrdinov). Mestské časti v ktorých sa 
zariadenia opatrovateľských služieb nachádzajú dostávajú z mestského rozpočtu 
transfer na terénnu opatrovateľskú službu. Jeho celková výška je 24 mil. Sk ročne (na 
základe rozpočtu na rok 2009). Financovanie opatrovateľskej služby je momentálne 
nastavené na existujúcu kapacitu, nie dopyt po týchto službách. Mestské časti v ktorých 
sa ZOS nachádzajú majú definované spádové oblasti, t.j. službu by mali poskytovať aj 
pre klientov z ostatných mestských častí. V praxi však len 8,1% klientov je z iných 
mestských častí ako tých ktoré dostávajú dotáciu na opatrovanie z magistrátu. Magistrát 
zo svojho rozpočtu financuje i neštátne subjekty poskytujúce opatrovateľské služby, a to 
v objeme 8 mil. Sk ročne (na základe rozpočtu 2009). Magistrát tiež poskytuje transfer 
mestským častiam na stravovanie dôchodcov vo výške 2,5 mil. Sk ročne. Túto možnosť 
využíva 14 mestských častí, ktoré peniaze prideľujú podľa počtu záujemcov vo forme 
stravných lístkov. Klientov tejto služby je v Košiciach spolu 353, z toho najviac 
záujemcov je z veľkých mestských častí. 
 
Navrhujeme sociálne služby centralizovať na úrovni magistrátu. Podľa nového zákona 
o sociálnych službách je za výkon tejto agendy zodpovedná obec – v tomto prípade 
mesto Košice, nie jednotlivé mestské časti. Kapacity sú pomerne koncentrované, čo 
vytvára predpoklad pre nerovnosti medzi mestskými časťami. Výhľadovo – v horizonte 
do roku 2013 kedy vstúpia do platnosti nové ustanovenia ohľadne povinnosti zabezpečiť 
sociálne služby pre svojich občanov – sa tiež predpokladá potreba rozsiahlych investícií 
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do rozvoja kapacít v tejto oblasti, čo mestské časti nebudú schopné zvládať jednotlivo. 
Stravovanie dôchodcov navrhujeme decentralizovať na úroveň mestských častí, pričom 
zdroje nebudú podliehať osobitnému normatívu, nakoľko ide o veľmi malú sumu. 
O spomínaných 2,5 mil. Sk sa zvýši objem prostriedkov smerujúcich na mestské časti 
prostredníctvom generálneho normatívu. 
 
 
B.6. Školstvo 
 
V súčasnosti je regionálne školstvo v meste centralizované. Výnimku tvorí 7 materských 
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti dvoch mestských častí – Staré Mesto (6) 
a Šaca (1). Zvyšný počet materských škôl (celkom 57), vrátane k nim prislúchajúcich 
jedální, je v zriaďovateľskej pôsobnosti a správe magistrátu. Pôvodne boli i ostatné 
materské školy v správe mestských častí, no ich kapacita a finančné prostriedky boli 
pomerne obmedzené, a tak previedli túto pôsobnosť na magistrát. 
 
Rovnako všetkých 37 základných škôl, vrátane k nim prislúchajúcich jedální, je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti a správe magistrátu. Na 10 základných školách funguje aj 
organizovaná záujmová činnosť. Magistrát okrem toho spravuje 5 základných 
umeleckých škôl, 5 centier voľného času a 1 jazykovú školu. Mesto prostredníctvom 
svojho rozpočtu financuje aj neštátne školské zariadenia bez právnej subjektivity. 
Ekonomický a technický servis pre školské zariadenia v správe mesta je zabezpečovaný 
centralizovane prostredníctvom strediska služieb škole. Toto považujeme za dobré 
riešenie vzhľadom na ľahkú dostupnosť informácií a úspory nákladov vyplývajúce 
z rozsahu poskytovaných služieb. 
 
Administratívu spojenú s výkonom školskej agendy hradí štát ako prenesený výkon 
štátnej správy, no poskytuje zdroje maximálne na 5 zamestnancov (v prípade ak je 
v školskom obvode viac ako 5.000 žiakov). Týmto ustanovením Košice strácajú, nakoľko 
počet žiakov v ich obvode je viac ako 20.000. Z právneho hľadiska sme analyzovali 
možnosť vytvorenia 4-5 správnych obvodov v rámci mesta, čo by umožnilo 
niekoľkonásobne zvýšiť zdroje na administratívu školskej agendy bez požiadaviek na 
rozpočet mesta. Preverovali sme možnosť delegovať zriaďovateľskú pôsobnosť 
k jednotlivým školským zariadeniam na organizačné zložky magistrátu alebo priamo na 
mestské časti.  
 
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve hovorí, že zriaďovateľom škôl 
je obec. Podľa § 7 je školským úradom obec, ktorá je zriaďovateľom škôl s celkovým 
počtom najmenej 1.000 žiakov, čo je v prípade Košíc splnené. Obcou je však v tomto 
prípade samotné mesto Košice, z čoho vyplýva že školský úrad (obec) síce môže svoje 
školy rozdeliť do viacerých obvodov (§ 8), ale funkciu zriaďovateľa k nim stále vykonáva 
iba ako jedna obec (mesto Košice). Rovnako sa nedá zriaďovateľská pôsobnosť ku 
školám delegovať štatútom na mestské časti a následne vytvoriť 4-5 spoločných 
obecných úradov. Dôvodom je, že z hľadiska zákona o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve mestská časť nie je obcou. I keby to tak bolo, školskými úradmi 
by boli len mestské časti, ktoré by splnili podmienku zriaďovania škôl s počtom žiakov 
aspoň 1.000. Spoločný obecný úrad by potom bol len servisným pracoviskom, nemal by 
však právomoc vydávať rozhodnutia a pod. 
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Z uvedených dôvodov navrhujeme ponechať školstvo centralizované na úrovni 
magistrátu. Materské školy spravované mestskými časťami Staré Mesto a Šaca 
navrhujeme previesť do správy magistrátu po dohode s týmito mestskými časťami.  
 
 
Prehľad o nami navrhovanom rozdelení kompetencií medzi mesto a mestské časti ako aj 
ich financovaní dáva nasledovná tabuľka: 
 
Navrhovaný stav rozloženia kompetencií  

 Magistrát  Centrálna mest. 
zóna 

Ostatné MČ 

Komunikácie  VÚC a trasy MHD áno (bez trás MHD) áno (bez trás MHD) 
Verejné osvetlenie  centrálna mest. 

zóna 
nie áno (bez trás MHD) 

Starostlivos ť o 
zeleň 

centrálna mest. 
zóna 

nie áno 

Kultúra a  šport  celomestské lokálne lokálne 
Sociálne veci  sieť ZSS a ZOS nie nie 
Školstvo  sieť MŠ a ZŠ nie nie 
 
Kompetencia je financovaná z vlastných zdrojov 
Kompetencia je čiastočne financovaná z vlastných zdrojov 
Kompetencia je financovaná iným subjektom 
 



  10 

C. Návrh modelu financovania mestských častí 
 
 
Návrh finančného zabezpečenia výkonu kompetencií mestských častí vychádza 
z rozpočtu mesta Košice na rok 2009, ako aj objektívne vynakladaných prostriedkov 
mesta na výkon niektorých kompetencií, ktoré sa navrhujú delimitovať do správy 
jednotlivých mestských častí7. Financovanie mestských častí by malo byť dvojzložkové, 
postavené na určení vlastných daňových príjmov mestských častí (vybrané položky 
dane z nehnuteľností) a nastavení viacprvkového normatívu vychádzajúceho 
z objektívne merateľných ukazovateľov. Mal by tiež vzniknúť nový fond rozvoja 
mestských častí určený na financovanie investičných projektov. 
 
 
C.1. Určenie výnosu daní z pozemkov a stavieb ur čených na 
bývanie 
 
V súčasnosti plynie celý výnos daní z nehnuteľností do rozpočtu mesta. Jednotlivé 
mestské časti tak nie sú finančne zainteresované na rozvoji svojho územia, nakoľko 
zmena bonity a funkčného využitia pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa v ich katastri 
sa nijak neprejaví na rozpočte mestských častí. Naopak, v súčasnosti poberajú menej 
rozvinuté mestské časti štedrejšie transfery a dotácie z mestského rozpočtu ako 
rozvinuté mestské časti. Takýto systém financovania nemotivuje mestské časti k aktivite 
smerom k rozvoju. 
 
Navrhujeme, aby celý výnos dane z pozemkov, ako aj dane z bytov a zo stavieb 
určených na bývanie bol príjmom jednotlivých mestských častí, v ktorých sa táto daň 
vyberie. V praxi to bude znamenať vyššiu zainteresovanosť mestských častí na rozvoji 
svojho územia, nakoľko v prípade zhodnotenia pozemku alebo postavenia nových 
bytových jednotiek na území mestskej časti budú do jej rozpočtu prúdiť dodatočné 
prostriedky z daní. 
 
Mesto má vedie podrobnú evidenciu o výbere jednotlivých druhov dane z nehnuteľností 
na území mestských častí, preto rozdelenie výnosu medzi ne nebude problémom. 
Správa a výber týchto daní by však mali i naďalej ostať centralizované na úrovni 
magistrátu, a to najmä z dôvodu vyššej efektivity a lepšej kontroly v prípade existencie 
jednotnej databázy. 
 
 
 
Druhou zložkou financovania mestských častí je normatívne financovanie. Normatívny 
spôsob financovania si vyžaduje stanovenie jasných, objektívnych a merateľných kritérií, 
na základe ktorých sa bude prerozdeľovať čiastka určená pre finančné zabezpečenie 
výkonu kompetencií. Vzhľadom na celkový objem prostriedkov plynúcich do rozpočtu 
mestských častí v súčasnosti navrhujeme túto čiastku stanoviť na úrovni 12,8% 
celkových ročných výnosov mesta z podielu na dani z príjmu fyzických osôb. Táto suma 
sa následne bude prostredníctvom vzorca prerozdeľovať na financovanie 

                                                           
7
 Podklady pre účely výpočtu finančného zabezpečenia výkonu jednotlivých kompetencií poskytol magistrát mesta 

v spolupráci s mestskými časťami. 
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decentralizovaných kompetencií a následne bude na základe zvolených kritérií 
prerozdelená medzi mestské časti. 
 
Aby bol vzorec na určenie financovania mestských častí prostredníctvom normatívov 
aktuálny, bude potrebná každoročná revízia v ňom obsiahnutých indikátorov, a to 
každoročne k 30.9. Za zber a vyhodnotenie údajov bude zodpovedný magistrát, no 
mestské časti mu budú za týmto účelom povinné poskytnúť všetky potrebné informácie 
a príslušné podklady. 
 
 
C.2. Normatív na údržbu komunikácií  
 
Správa a údržba miestnych komunikácií, s výnimkou trás MHD, sa navrhuje v plnej 
miere decentralizovať na mestské časti. Z tohto dôvodu sa javí ako žiaduce nastaviť 
normatívne financovanie výkonu týchto kompetencií, a to v závislosti od rozlohy 
miestnych komunikácií nachádzajúcich sa v správe jednotlivých mestských častí. 
Kompetenciou úzko spojenou so správou komunikácií je aj prevádzka verejného 
osvetlenia. Svetelné body sa spravidla nachádzajú na komunikáciách a rovnako ako 
v prípade miestnych komunikácií, i ich správa by mala byť decentralizovaná na mestské 
časti. Výnimku tvorí centrálna mestská zóna (veľké mestské časti), v ktorej by výkon 
tejto kompetencie mal zabezpečovať magistrát. 
 
Pri nastavení normatívu sa vychádzalo z dostupných údajov o skutočne vynaložených 
nákladoch na údržbu a opravy, čistenie a zimnú údržbu miestnych komunikácií 
v jednotlivých mestských častiach, poskytnutých Správou komunikácií Košice. Pri určení 
normatívu na správu verejného osvetlenia sa vychádzalo z priemerných nákladov na 
svetelný bod v správe magistrátu, nakoľko takéto údaje neboli dostupné pre mestské 
časti v ktorých osvetlenie nespravuje magistrát, a táto suma sa následne premietla do 
výšky normatívu pre mestské časti mimo centrálnej zóny. 
 
Celkové náklady na zabezpečenie oboch týchto kompetencií – správy miestnych 
komunikácií i verejného osvetlenia – predstavujú 23% prostriedkov rozdeľovaných 
prostredníctvom normatívneho spôsobu financovania na mestské časti. Vzhľadom 
k tomu, že o verejné osvetlenie sa okrem magistrátu budú starať len mestské časti 
nachádzajúce sa mimo centrálnej mestskej zóny (ide prakticky o malé mestské časti), 
navrhujeme po prepočte na základe použitých údajov sumu normatívu v ich prípade 
stanoviť ako 2,8-násobok sumy normatívu pre mestské časti nachádzajúce v centrálnej 
mestskej zóne.  
 
Za týmto účelom bude potrebné do vzorca zaviesť nový indikátor, tzv. prepočítanú 
rozlohu miestnych komunikácií v správe mestských častí. Tá sa určí tak, že rozloha 
miestnych komunikácií v mestských častiach mimo centrálnej mestskej zóny sa 
vynásobí koeficientom 2,8, pričom rozloha miestnych komunikácií v mestských častiach 
nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne sa zahrnie do vzorca v pôvodnej výške. 
Normatív na financovanie výkonu týchto kompetencií sa potom vypočíta ako podiel 
prepočítanej rozlohy miestnych komunikácií v správe danej mestskej časti a celkovej 
prepočítanej rozlohe miestnych komunikácií v správe všetkých mestských častí Košíc. 
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C.3. Normatív na údržbu zelene  
 
Obdobne ako v prípade verejného osvetlenia, i starostlivosť o zeleň bude 
zabezpečovaná iba mestskými časťami, ktoré sa nachádzajú mimo centrálnej mestskej 
zóny. Nakoľko však existuje pomerne presná evidencia o rozlohe verejnej zelene 
v jednotlivých mestských častiach, navrhujeme pre financovanie údržby verejnej zelene 
zaviesť samostatný normatív. 
 
Použitým indikátorom bude v tomto prípade rozloha verejnej zelene v jednotlivých 
mestských častiach nachádzajúcich sa mimo centrálnej mestskej zóny. Celkové výdavky 
na zabezpečenie tejto kompetencie predstavujú na základe dostupných údajov 2% 
prostriedkov rozdeľovaných prostredníctvom normatívneho spôsobu financovania na 
mestské časti. Samotný normatív sa vypočíta ako podiel rozlohy verejnej zelene 
v príslušnej mestskej časti a celkovej rozlohy verejnej zelene v mestských častiach 
nachádzajúcich sa mimo centrálnej mestskej zóny. 
 
 
C.4. Generálny normatív  
 
Na zabezpečenie všetkých ostatných kompetencií, ktoré sú rozsahom príliš malé na to 
aby sa im venovala samostatná pozornosť, alebo ich financovanie sa odvíja od počtu 
obyvateľov v mestských častiach, by mal slúžiť generálny normatív. Prostredníctvom 
neho budú zabezpečované služby ako napríklad stravovanie dôchodcov či starostlivosť 
o detské ihriská, pieskoviská a športoviská. Základom pre jeho výpočet bude počet 
obyvateľov s trvalým pobytom v jednotlivých mestských častiach Košíc. 
 
Aby bola zachovaná výška prostriedkov plynúca z rozpočtu mesta na mestské časti, 
objem generálneho normatívu sa určil ako 65% všetkých prostriedkov rozdeľovaných 
prostredníctvom normatívneho spôsobu financovania. Na jednotlivé mestské časti budú 
tieto prostriedky rozdeľované na základe podielu počtu obyvateľov s trvalým pobytom 
v príslušnej mestskej časti a celkového počtu obyvateľov mesta Košice. 
 
 
C.5. Fond rozvoja mestských častí  
 
Finančné prostriedky smerované jednotlivým mestským častiam prostredníctvom výnosu 
dane z nehnuteľností a prostredníctvom normatívov budú postačovať na zabezpečenie 
bežných prevádzkových činností, akými sú údržba a opravy komunikácií, starostlivosť 
o zeleň, prevádzka verejného osvetlenia, kultúrnych zariadení a športovísk či 
poskytovanie vybraných sociálnych služieb. V žiadnom prípade však tieto prostriedky 
nebudú postačovať na investičný výstavbu dopravnej či občianskej infraštruktúry 
v mestských častiach. 
 
Z toho dôvodu navrhujeme zriadiť fond rozvoja mestských častí, v ktorom sa bude 
každoročne kumulovať suma finančných prostriedkov rovnajúca sa 10% celkovej čiastky 
určenej na prerozdelenie medzi mestské časti prostredníctvom normatívov. Magistrát 
mesta Košice do fondu každoročne prispeje päťnásobkom sumy, ktorá sa vo fonde 
nazbiera pridelením prostriedkov z jednotlivých mestských častí. V praxi to bude 
znamenať, že fond rozvoja mestských častí bude z 80% tvorený z mestského rozpočtu 
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a 20% bude predstavovať spolufinancovanie z prostriedkov mestských častí, ktoré však 
budú združené vo fonde. 
 
Mestské časti budú identifikovať svoje potreby v oblasti investičného rozvoja a tieto budú 
postupne z fondu rozvoja mestských častí uspokojované. Poradie dôležitosti jednotlivých 
projektov sa určí na základe dohody starostov mestských častí, ktorí budú konať na 
základe uznesenia zastupiteľstiev mestských častí. V prípade nedohody určí poradie 
dôležitosti investičných projektov MsZ na základe návrhu primátora mesta Košice. Fond 
rozvoja mestských častí by mal umožniť financovanie aj iných investičných potrieb 
mestských častí, ako sú uvedené v časti B. Môže ísť napríklad o projekty zásobovania 
vodou či budovanie kanalizácií a čističiek odpadových vôd a podobne. 
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Príloha 1  
Výpo čet normatívu a dopady návrhu na rozpo čty jednotlivých mestských 
častí 
 
Podiel MČ mimo centrálnej mestskej zóny = 12,8%*D*(23%*Kx/K+2%*Zx/Z+65%*Ox/O) 

 
Podiel MČ v centrálnej mestskej zóne = 12,8%*D*(23%*Kx/K+65%*Ox/O) 

 
Fond rozvoja mestských častí = 12,8%*D*10% 

 
D – výška podielu mesta Košice na dani z príjmov fyzických osôb 
Kx – prepočítaná rozloha mestských komunikácií na území príslušnej mestskej časti 
(rozloha miestnych komunikácií v mestských častiach mimo centrálnej mestskej zóny sa 
násobí koeficientom 2,8) 
K – celková prepočítaná rozloha miestnych komunikácií na území mesta Košice 
Ox – počet obyvateľov s trvalým pobytom v príslušnej mestskej časti 
O – celkový počet obyvateľov mesta Košice 
Zx – výmera zelene v príslušnej mestskej časti 
Z – celková výmera zelene v mestských častiach mimo centrálnej mestskej zóny 
 
 
Porovnanie objemu finančných prostriedkov mestských častí pred a po zavedení nového 
systému financovania vychádza z údajov, ktoré sú uvedené v schválenom rozpočte 
mesta Košice na rok 2009 a v niektorých prípadoch i zo skutočne vynaložených 
výdavkov za obdobie predchádzajúcich 3 rokov. Zdroje použitých údajov sú uvedené 
v prílohe č. 3. 
 

Názov MČ 
Počet 

obyvateľov 

Prepočítaná 
plocha 

komunikácií 

Rozloha 
zelene 

Dane z 
nehnuteľností 

Normatív na 
komunikácie 

Normatív 
na zeleň 

Generálny 
normatív 

Fond 
rozvoja MČ 

SPOLU 
SPOLU na 
obyvateľa 

Zmena 
oproti 

pôvodnému 

Lorinčík 396 11 047 2 270 593 458 180 833 17 464 294 474 45 304 1 131 532 2 857 -63,3% 

Džungľa 530 43 884 43 184 362 451 718 321 332 228 394 119 60 634 1 867 753 3 524 -48,8% 

Šebastovce 619 37 430 13 644 708 933 612 690 104 968 460 302 70 816 1 957 708 3 163 -50,8% 

Kavečany 1 116 26 927 12 771 1 118 030 440 763 98 251 829 882 127 674 2 614 600 2 343 -56,2% 

Poľov 1 077 61 740 26 030 1 237 314 1 010 609 200 257 800 880 123 212 3 372 273 3 131 -42,2% 

Pereš 1 281 73 934 20 506 1 880 538 1 210 210 157 759 952 579 146 551 4 347 637 3 394 -34,4% 

Vyšné Opátske 1 599 186 529 77 572 1 881 634 3 053 259 596 785 1 189 051 182 931 6 903 661 4 317 -42,0% 

Myslava 1 904 93 479 4 780 1 545 105 1 530 145 36 774 1 415 856 217 824 4 745 703 2 492 -48,0% 

Ťahanovce 2 074 87 503 71 049 1 466 893 1 432 324 546 602 1 542 271 237 272 5 225 363 2 519 -46,7% 

Košická Nová Ves 2 522 127 456 4 760 1 581 010 2 086 306 36 620 1 875 414 288 525 5 867 875 2 327 -49,4% 

Barca 3 281 290 886 81 382 4 012 437 4 761 450 626 097 2 439 822 375 357 12 215 164 3 723 -16,6% 

Krásna  3 754 161 815 68 000 3 530 090 2 648 713 523 145 2 791 555 429 470 9 922 974 2 643 -40,0% 

Šaca 5 297 191 640 146 019 15 647 577 3 136 922 1 123 369 3 938 964 605 994 24 452 827 4 616 7,6% 

Luník IX 5 718 51 685 124 677 90 244 846 024 959 179 4 252 028 654 158 6 801 634 1 190 -36,1% 

Sever 19 824 355 213  9 943 664 5 814 413 0 14 741 555 2 267 931 32 767 563 1 653 28,4% 

Staré mesto 20 622 502 834  9 609 428 8 230 787 0 15 334 965 2 359 225 35 534 405 1 723 37,3% 

Sídl. Ťahanovce 23 482 69 533  4 239 512 1 138 171 0 17 461 722 2 686 419 25 525 825 1 087 9,5% 

Juh 22 355 407 984  12 395 466 6 678 206 0 16 623 661 2 557 486 38 254 819 1 711 28,8% 

Nad Jazerom 24 552 162 611  5 537 998 2 661 751 0 18 257 398 2 808 830 29 265 977 1 192 7,4% 

KVP 25 294 161 896  4 290 148 2 650 037 0 18 809 165 2 893 718 28 643 068 1 132 -0,5% 

Darg. hrdinov 27 431 238 652  5 520 336 3 906 441 0 20 398 284 3 138 198 32 963 259 1 202 10,5% 

Západ 39 509 420 670  10 004 030 6 885 852 0 29 379 746 4 519 961 50 789 589 1 286 15,1% 

SPOLU 234 237 3 765 350 696 644 97 196 296 61 634 230 5 359 498 174 183 693 26 797 491 365 171 208 1 559 -1,4% 
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Graf 1  
Porovnanie objemu finan čných prostriedkov jednotlivých M Č na obyvate ľa pred 
a po zavedení nového systému financovania 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Lo
ri

n
čí

k

D
žu

n
gľ

a

Še
b

as
to

vc
e

K
av

eč
an

y

P
o

ľo
v

P
er

eš

V
yš

n
é 

O
p

át
sk

e

M
ys

la
va

Ťa
h

a
n

o
vc

e

K
o

ši
ck

á
 N

o
vá

 V
es

B
ar

ca

K
rá

sn
a 

Ša
ca

Lu
n

ík
 I

X

Se
ve

r

St
ar

é 
m

es
to

Sí
d

l.
 Ť

ah
a

n
o

vc
e

Ju
h

N
ad

 J
az

er
o

m

K
V

P

D
ar

g.
 h

rd
in

o
v

Zá
p

ad

 
 
Graf 2 
Porovnanie celkového objemu finan čných prostriedkov jednotlivých M Č pred a po 
zavedení nového systému financovania 
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Príloha 2 
Zoznam použitých skratiek 
 
 
CVČ centrum voľného času 
FO fyzická osoba 
KE  Košice 
MHD mestská hromadná doprava 
MI merateľný indikátor 
MK miestne komunikácie 
MŠ materská škola 
MČ mestská časť 
PO právnická osoba 
SKK Správa komunikácií Košice 
SMsZ Správa mestskej zelene 
VÚC vyšší územný celok 
ZOS zariadenie opatrovateľských služieb 
ZŠ základná škola 
ZUŠ základná umelecká škola 
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Príloha 3  
Podkladové materiály 
 
 
 
Prehľad čerpania finan čných prostriedkov na zimnú údržbu (Sk) 
      
      
      Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Trasy MHD+štát. cesty + 
CMZ 35 241 521 13 770 064 26 852 173 
MČ Staré mesto   399 666 245 115 281 809 
MČ Juh   1 256 890 177 370 890 368 
MČ Západ     1 037 279 224 922 826 074 
MČ Sever   864 395 256 912 404 072 
MČ Nad Jazerom   336 766 97 518 208 463 
MČ Dargovských hrdinov 952 563 255 798 692 277 
MČ sídlisko Ťahanovce 437 219 72 492 329 561 
      

   

 
 
   

      
Prehľad čerpania finan čných prostriedkov na čistenie komunikácií (Sk) 

      
      
      Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Trasy MHD+št. cesty+CMZ 18 446 471 18 686 243 19 952 742 
MČ Staré mesto   1 295 740 1 132 540 1 102 341 
MČ Juh   2 172 855 1 732 662 1 614 144 
MČ Západ     2 569 929 2 120 405 2 147 077 
MČ Sever   2 850 620 2 231 014 2 180 728 
MČ Nad Jazerom   1 215 405 1 183 431 1 055 663 
MČ Dargovských hrdinov 1 943 250 1 660 774 1 531 445 
MČ sídlisko Ťahanovce 907 550 857 030 503 234 
      
 
 
      
Spracoval : Olšakovský    
Dňa 23.4.2009     
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Prehľad čerpania financií za roky 2006, 2007, 2008 na staveb nú údržbu ostatných 
komunikácií  (sídliskových), rozdelené pod ľa mestských častí. 
 
 
 2006 2007 2008 

Staré mesto 
vozovka 1.480.389,40 

Sk 
5.656.691,30 

Sk 
1.388.518,60 

Sk 

chodník 169.177,80 Sk 242.606,30 Sk 1.174.790,00 
Sk 

Juh vozovka 2.574.015,40 
Sk 

1.422.413,00 
Sk 

1.752.935,00 
Sk 

chodník 239.125,20 Sk 40.981,80 Sk 310.033,70 Sk 

Západ 
vozovka 3.510.805,70 

Sk 
4.443.150,30 

Sk 
3.094.723,60 

Sk 

chodník 647.101,80 Sk 1.824.289,40 
Sk 

2.336.964,80 
Sk 

Sever vozovka 
3.080.243,40 

Sk 
3.043.988,10 

Sk 
1.764.592,70 

Sk 
chodník 28.832,00 Sk 564.471,80 Sk 455.997,30 Sk 

Nad jazero vozovka 
2.696.987,40 

Sk 
3.120.209,40 

Sk 608.755,80 Sk 

chodník 899.093,70 Sk 77.409,50 Sk 18.477,80 Sk 

Dargovských 
hrdinov 

vozovka 
1.794.810,30 

Sk 
3.210.718,60 

Sk 660.979,50 Sk 

chodník 14.376,70 Sk 0,00 Sk 45.101,70 Sk 

Sídlisko 
Ťahanovce 

vozovka 1.388.935,70 
Sk 

107.173,80 Sk 32.998,70 Sk 

chodník 0,00 Sk 0,00 Sk 61.796,70 Sk 
Sumy sú vrátane DPH. 
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Počet svetelných bodov /SB/ v roku 2006 
    
Názov   Počet SB 
MČ Dargovských hrdinov 1633 
MČ Juh   2455 
MČ KVP   941 
MČ Nad Jazerom  1542 
MČ Sever   2525 
MČ Staré mesto  3088 
MČ Ťahanovce - sídlisko 594 
MČ Západ   3663 
Spolu :   16 441 
    
Fakturácia 50 000 004,- Sk : 16441 SB = 3 041,- Sk 
za 1 SB 
    
Počet svetelných bodov ´/SB/ v roku 2007 
    
Názov   Počet SB 
MČ Dargovských hrdinov 1633 
MČ Juh   2465 
MČ KVP   941 
MČ Nad Jazerom  1542 
MČ Sever   2535 
MČ Staré mesto  3110 
MČ Ťahanovce - sídlisko 594 
MČ Západ   3663 
Spolu :   16 483 
    
Fakturácia 79 554 980,- Sk : 16483 SB = 4827,- Sk za 
1 SB 

 
 
Počet svetelných bodov ´/SB/ v roku 2008  
    
Názov   Počet SB 
MČ Dargovských hrdinov 1654 
MČ Juh   2513 
MČ KVP   941 
MČ Nad Jazerom  1584 
MČ Sever   2535 
MČ Staré mesto  3110 
MČ Ťahanovce - sídlisko 594 
MČ Západ   3680 
Spolu :   16 611 
    
Fakturácia 75 973 717,- Sk : 16611 SB = 4574,- Sk za 
1 SB 
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Prehľad kapitálových výdavkov na rekonštrukciu detských ihrísk a bežných 
výdavkov na údržbu detských ihrísk za obdobie 2006 - 2008 
 
Rekonštrukcie detských ihrísk 
 
Rok 2006: 
Kapitálový transfer mesta Košice  12,357.462,60 Sk 

Mestská časť Náklady celkom Kapitálový transfer 
mesta Košice 

Príspevok Mestskej 
časti 

Staré mesto 1,121.382,20 Sk 1,121.382,20 Sk 0,00 Sk 
Sever 2,097.460,90 Sk 2,097.460,90 Sk 0,00 Sk 
Juh 2,230.202,93 Sk 2,230.202,93 Sk 0,00 Sk 
Nad Jazerom 2,249.762,60 Sk 2,249.762,60 Sk 0,00 Sk 
Západ 2,104.696,20 Sk 2,104.696,20 Sk 0,00 Sk 
Dargovských 
hrdinov 

1,713.968,50 Sk 1,713.968,50 Sk 0,00 Sk 

Ťahanovce 839.989,27 Sk 839.989,27 Sk  0,00 Sk 
Celkom: 12,357.462,60 Sk 12,357.462,60 Sk 0,00 Sk 

 
Rok 2007: 
Kapitálový transfer mesta Košice  5,000.000,00 Sk 
Fond reprodukcie         72.104,20 Sk 
Príspevky    
MČ     1,248.560,50 Sk 
Mestská časť Náklady celkom Kapitálový transfer 

mesta Košice + FR 
Príspevok Mestskej 

časti 
Staré mesto 3,361.053,10 Sk 2,893.053,10 Sk 468.000,00 Sk 
Sever 463.903,00 Sk 463.903,00 Sk 0,00 Sk 
Juh 333.598,70 Sk 233.598,70 Sk 100,000,00 Sk 
Nad jazerom 484.247,00 Sk 484.247,00 Sk 0,00 Sk 
Západ 440.914,00 Sk 340.914,00 Sk 100.000,00 Sk 
Dargovských 
hrdinov 

1,032.524,90 Sk 451.964,40 Sk 580.560,50 Sk 

Ťahanovce 204.424,00 Sk 204.424,00 Sk 0,00 Sk 
Celkom: 6,320.664,70 Sk 5,072.104,20 Sk 1,248.560,50 Sk 

 
Rok 2008: 
Kapitálový transfer mesta Košice  1,000.000,00 Sk 
Príspevky MČ     3,299.711,94 Sk 
Mestská časť Náklady celkom Kapitálový transfer 

mesta Košice 
Príspevok Mestskej 

časti 
Staré mesto 728.020,24 Sk 250.000,00 Sk 478.020,24 Sk 
Juh 834.811,50 Sk 250.000,00 Sk 584.811,50 Sk 
Západ 1,452.030,90 Sk 250.000,00 Sk 1,202.030,90 Sk 
Dargovských 
hrdinov 

1,284.849,30 Sk 250.000,00 Sk 1,034.849,30 Sk 

Celkom: 4,299.711,94 Sk 1,000.000,00 Sk 3,299.711,94 Sk 
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Údržba detských ihrísk 
 
Údržba jestvujúcich detských ihrísk je zabezpečovaná vlastnými kapacitami, vo vlastnej 
réžii. Jedná sa iba o najnutnejšie opravy detských zariadení, t.j. ohrozujúce zdravie 
a život občanov, ďalej šarabovanie detských ihrísk, prekopávanie, prepieranie a výmena 
piesku, v nevyhnutných prípadoch výmena dosák na parkových laviciach, hojdačkách 
a pieskoviskách. Prehľad nákladov a výkonov pri údržbe detských ihrísk: 
 
Rok 2006 
Mestská časť Dodávka materiálu Výkony zamestnancov 
Staré mesto 102.404,- Sk 99.170,- Sk 
Sever 131.375,- Sk 205.905,- Sk 
Juh 125.676,- Sk 150.575,- Sk 
Nad jazerom 180.037,- Sk 407.980,- Sk 
Západ 290.448,- Sk 547.490,- Sk 
Dargovských hrdinov 77.274,- Sk 294.184,- Sk 
Ťahanovce 8.944,- Sk 57.995,- Sk 
Spolu: 916.158,- Sk 1,763.299,- Sk 

 Rok 2007  
Mestská časť Dodávka materiálu Výkony zamestnancov 
Staré mesto 108.594,- Sk 91.943,- Sk 
Sever 88.183,- Sk 224.870,- Sk 
Juh 178.417,- Sk 269.975,- Sk 
Nad jazerom 130.938,- Sk 164.900,- Sk 
Západ 320.756,- Sk 262.660,- Sk 
Dargovských hrdinov 100.600,- Sk 276.281,- Sk 
Ťahanovce 37.118,- Sk 64.615,- Sk 
Spolu: 964.606,- Sk 1,355.244,- Sk 

Rok 2008 
Mestská časť Dodávka materiálu Výkony zamestnancov 
Staré mesto 94.766,- Sk 114.750,- Sk 
Sever 76.177,- Sk 279.220,- Sk 
Juh 136.338,- Sk 113.160,- Sk 
Nad jazerom 107.496,- Sk 140.965,- Sk 
Západ 339.128,- Sk 223.525,- Sk 
Dargovských hrdinov 63.933,- Sk 327.321,- Sk 
Ťahanovce 68.073,- Sk 109.480,- Sk 
Spolu: 885.911,- Sk 1,308.421,- Sk 

Celkom dodávka materiálu a výkony:  7,193.639,- Sk 
Výkony zamestnancov sú účtované v hodinovej zúčtovacej sadzbe (HZS), ktorá je 
kalkulovaná zo skutočných výdavkov na mzdy, odvody, stravné, OOPP a ostatné režijné 
náklady vynaložené na zamestnancov zabezpečujúcich údržbu detských ihrísk, vrátane 
príslušného zisku. 
Celkové náklady (bez zisku) za uvedené obdobia  z rozpočtu mesta na údržbu detských 
ihrísk, predstavujú finančnú čiastku cca 3,099 tis. Sk.  
Rekapitulácia: 

- Dodávka materiálu   2,767 tis. Sk 
- Náklady (z výkonov)   3,099 tis. Sk 

Spolu:     5,866 tis. Sk 
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Výmery zelene mestských častí, ktoré naša organizácia mala v minulosti v spr áve  
 
Údaje sú z roku 1993 
P.č. Mestská časť Výmera – m2 
1. Kavečany 12 771 
2.  Ťahanovce - obec Nevykázaná výmera 
3. Lorinčík 2 270 
4. Pereš – kult. dom 3 122 
5. Myslava 4 780 
6.  Košická Nová Ves 4 760 
7. Barca 81 382 
8. Šebastovce 3 830 
9. Krásna - obec Nevykázaná výmera 
10. Šaca 146 019 
11. Poľov  6 755 
12. Sídlisko KVP 441 308 
13. Džungľa 43 184 
14. Vyšné Opátske 77 572 
15. Luník IX 124 677 
 
 
Výmery zelene mestských častí, ktoré spravoval magistrát 
 
Pôvodné údaje sú z roku 1993 

 Výmera zelene v m2 

P.č. Mestská časť Pôvodná Aktuálna 

1. Kavečany 12 771   

2.  Ťahanovce - obec 71 049   

3. Lorinčík 2 270 2 270 

4. Pereš – kult. dom 3 122 20 506 

5. Myslava 4 780 1 500 

6.  Košická Nová Ves 4 760   

7. Barca 81 382   

8. Šebastovce 3 830 13 644 

9. Krásna - obec ??? 68 000 

10. Šaca 146 019   

11. Poľov 6 755 26 030 

12. Sídlisko KVP 441 308 604 504 

13. Džungľa 43 184   

14. Vyšné Opátske 77 572   

15. Luník IX 124 677 124 677 
 


