
Prehľad o stave a vývoji dlhu MČ Košice – Sídlisko KVP k 31. 12. 2015 
 
Záväzky MČ k 31. 12. 2015 
 
A. Bankové úvery a výpomoci 
                                                          
Mestská časť Košice –Sídlisko KVP v roku 2015 nemá žiadne záväzky z bankového úveru. 
 
B. Ostatné záväzky   
   

MČ eviduje krátkodobé záväzky za nevyplatené mzdy za mesiac december 2015, 
záväzky  voči poisťovniam za odvod do poistných fondov za zamestnancov a zamestnávateľa, 
voči   daňovému  úradu za odvod dane z príjmov zamestnancov,  záväzky   voči dodávateľom 
a iné záväzky. Okrem krátkodobých záväzkov MČ eviduje  ostatné rezervy a ostatné  
krátkodobé rezervy, ako aj  dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu  a ostatné dlhodobé 
záväzky – trvalá záloha od nájomcov.  
 
MČ eviduje k 31.12.2015:  
 

v € 

I. záväzky zo zúčtovania transferov medzi subjektami verejnej 
správy 

25 692 498,84 

II. krátkodobé záväzky 
z toho:  

69 447,21 

 dodávatelia 29 746,97 
  zamestnanci    14 318,98 
 zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 15 081,97 
 ostatné priame dane 3 220,41 
 iné záväzky 7 078,88 

III. dlhodobé záväzky 
     z toho: 17 144,14 

 záväzky zo sociálneho fondu 1 214,07 
 ostatné dlhodobé záväzky 15 930,07 

IV. ostatné  krátkodobé rezervy 15 943,00 
V. ostatné rezervy 77 964,13 
 
MČ k 31. 12. 2015  zúčtovala rezervy na: 

 hroziace a prebiehajúce súdne spory 
 nevyfakturované dodávky a služby 
 náklady na zostavenie, overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy. 

 
 Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vyjadruje zostatkovú cenu 
majetku zvereného do správy mestskej časti a vykazuje sa na tomto účte v súlade s  postupmi 
účtovania - zmena metodiky účtovania platná od 1.1.2013.  Tento majetok je MČ zverený     
do správy Mestom Košice.  
 
 
 
 



Vývoj dlhu – ostatné záväzky: 
 

Krátkodobé záväzky boli vysporiadané v mesiaci január – február 2016, okrem iných 
krátkodobých  záväzkov v sume 7,50 €. Ide o preplatok z nájomného, ktorý  sa rieši súbežne 
s existujúcim nedoplatkom.  

 
Dlhodobé záväzky: 
 záväzky zo soc. fondu – prostriedky sociálneho fondu k 31. 12. 2015 sa použijú      

ako  príspevok na stravovanie pre zamestnancov MČ  a v prípade potreby na riešenie 
žiadosti o sociálnu výpomoc v súlade s príslušnými právnymi predpismi,  

 ostatné dlhodobé záväzky sú trvalé zálohy na nájomnom na zabezpečenie 
nepredvídateľných okolností. Ak tie nenastanú, záväzky budú vyúčtované pri 
ukončení nájmu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová 
 
 


