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1. Základná charakteristika MČ Košice - Lorinčík 

Mesto  Košice   je  samostatný  územný  samosprávny  celok  a  správny  celok  Slovenskej
republiky.  V súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení  neskorších  predpisov  sa  mesto  Košice  člení  na  22  mestských  častí,  v ktorých  sa
zriaďujú orgány samosprávy. Jednou z nich je MČ Košice – Lorinčík.

Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom
mesta samostatne hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými
finančnými  príjmami.  Mestské  časti  vykonávajú  samosprávu  v rozsahu  zverenom zákonom
a Štatútom mesta Košice, vo zverenom rozsahu majú postavenie obce. Prenesený výkon štátnej
správy vykonávajú  mestské  časti  v rozsahu vymedzenom zákonom a v tomto  rozsahu majú
mestské časti  postavenie obce. 

Základnou  úlohou  mestskej  časti  pri  výkone  samosprávy  je  starostlivosť  o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

1.1 Geografické údaje

Mestská časť Košice –  Lorinčík spolu so všetkými mestskými časťami, 11 okresmi a 439
obcami tvoria územie Košického samosprávneho kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6 752 km2

považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR. Mesto Košice zaberá z územia Košického
samosprávneho kraja  24 229 ha.  Leží  na styku východného okraja  Slovenského Rudohoria
s Košickou kotlinou.

Mestská  časť  Košice  –  Lorinčík  sa  rozprestiera  vo  východnej  časti  katastra
východoslovenskej metropoly, v okrese Košice II, v nadmorskej výške 365 m. n. M, s výmerou
katastra 297,372 ha a výmerou  intravilánu 30,06 ha. Je najmenšou súčasťou mesta Košice ako
jedna z 22 mestských častí. Samospráva  tejto mestskej časti bola vybudovaná v roku 1991 na
základe zákona  SNR č. 401/1990 Zb. z.

Mestská časť hraničí na východe s MČ Košice- Pereš, na juhu  s MČ Košice- Poľov,na
severe s MČ Košice- Myslava, na západe ju oddeľuje od obce Malá Ida lesný porast. MČ nemá
žiadny priemysel, má len najnutnejšiu občiansku vybavenosť.

V kultúrnom dome sídli miestny úrad a materská škola, ktorá do augusta 2017 patrila pod
magistrát mesta Košice, od septembra 2017 je elokovaným pracoviskom MŠ Turgenevova ul.

Na  vrchole  kopca  našej  mestskej  časti  vyrastá  nová  lokalita  Vyšný  Lorinčík,  ktorá  je
ohraničená lesom, cintorínom- Lorinčík a mestskou časťou Košice- Pereš. V tejto lokalite je
plánovaná výstavba 170 rodinných domov, časť z nich už stojí, mnohé sú rozostavané.

V severozápadnej časti pri miestnom Kostole sv. Vavrinca bola v roku 2014 po štyroch
rokoch  výstavby  skolaudovaná  a  uvedená  po  do  prevádzky  budova  kláštora  rádu  Bosých
Karmelitánov na Slovensku.

Južne od spomínaného územia prebieha výstavba  obytného parku Košice, Lorinčík- Háje.
Plánovaná je výstavba 6 bytových domov, 14 vila domov , 32 rodinných a radových domov,
celkovo 261 bytových jednotiek. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj výstavba maloobchodnej
prevádzky, garáží a parkovísk.

V katastrálnom území  Lorinčík  64% prenajatej  poľnohospodárskej  pôdy obhospodaruje
MOLD- trade, Moldava nad Bodvou.



1.2 Demografické údaje 

Vývoj počtu
obyvateľov 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17

Počet obyvateľov 482 527 563 625 649 711
z toho:     - muži 241 267 287 315 333 364
               - ženy 241 260 276 310 316 347

1.3 Symboly 

V súlade  so  zákonom  SNR  č.369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších
predpisov   má  každá  obec,  časť  obce  právo  na  vlastné  symboly.  Návrh  týchto  symbolov
predkladá ministerstvu vnútra na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky.  

Mestská časť Košice – Lorinčík používa symboly schválené heraldickou komisiou a
zapísané do heraldického registra SR .

Erb -  V červenom štíte nad modrou spodnou tretinou strieborné radlice – obrátený lemeš a 
pravošikmé sklonené a obrátené čerieslo. Autorom erbu Lorinčíka je Mgr.Marcel Bodnár.  



Vlajka - Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto – 
modro delená, vejúca časť pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov modrého, červeného a bieleho. 
Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny 
jej listu.[2]

1.4 História  

Kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Košice-Lorinčík sa nachádza  na území, ktoré
sa podľa dokladov z 13. a 14. storočia nazývalo Gord.  História obce je úzko prepletená s
dejinami  dnes  už  zaniknutej  obce  Gord,  ktorá  tiež  ležala  na  rovnomennom  území.  Prvú
písomnú zmienku o obci Gord poznáme z roku 1280 a označuje sa ako nižný Gord. Musel tu
teda existovať aj Vyšný Gord, ktorým bol súčasný Lorinčík. O Lorinčíku máme prvú písomnú
zmienku až z neskorších čias.

http://www.kosice.sk/docuStore_getByID.asp?id=4294


Pri opise hraníc danej oblasti je zaujímavá zmienka o hrade, ktorý ležal na území dnešného
Lorinčíka. Tento hrad musel byť hradom predfeudálnym, pretože o feudálnom hrade z tejto
oblasti nemáme žiadne správy. Taktiež listina s opisom územia neuvádza názov hradu, čo je
veľmi nezvyklé. Preto je pravdepodobné, že išlo o starý, opustený a nefunkčný hrad, o ktorom
historik Varsik uvádza, že musel byť bezpochyby slovanský.

V roku 1377 mal vyšný Gord, čiže dnešný Lorinčík šesť port, čiže usadlostí a mohlo tu žiť
aspoň 30 ľudí. Dedina Gord spustla niekedy na prelome 15. a 16. storočia, ak tu bolo nejaké
ďalšie osídlenie,  išlo pravdepodobne vždy len o majer.  Portálny súpis z roku 1553 už totiž
dedinu Gord neuvádza, len Lorinčík. V tom čase dedina patrila zemanom, ale boli du lrn  dve
porty, žilo tu najmenej 10 ľudí.

I keď v 16.storočí bola Lorinčík osídlená dedina, zdá sa, že na prelome 17. a 18. storočia
ostala neobývaná. V súpisoch z rokov 1715 a 1720 nie je o nej ani zmienky. Neuvádza  ju ani
lexikón obcí z roku 1773, zato v roku 1808 je už zapísaná ako dedina. V roku 1850 sa uvádza
ako slovenská dedina.

Názov  dediny  Lorinčík  vznikol  podľa  kaplnky,  ktorá  bola  zasvätená  sv.  Vavrincovi,
maďarsky: Szenth Lorinc, čo dokazujú najmä názvy obce z rokov 1406,1426 a 1427.  

1.5 Pamiatky 

V katastrálnom území Lorinčík sa nachádza národná kultúrna pamiatka- rímskokatolícky
kostol sv. Vavrinca. V ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je zapísaný pod číslom
4115. Pamiatka je chránená v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

1.6 Výchova a vzdelávanie 

Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená modernou  materskou školou s kapacitou 20
detí ..

Základná škola sa v mestskej  časti nenachádza.  Väčšina školopovinných detí  navštevuje
ZŠ Bernolákova, ZŠ Trebišovská, ZŠ Kežmarská  v MČ Košice – Západ. Doprava žiakov je
zabezpečená školskými spojmi DPMK.

1.7 Zdravotníctvo

Na území mestskej časti sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia.

1.8 Sociálne zabezpečenie

Mestská časť nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia a  na jej území, v časti
Vyšný Lorinčík bol postavený Dom seniorov, súčasťou ktorého je aj  kaplnka a byt farára.
Zariadenie  je  v  súkromnom vlastníctve,  nachádza  sa pri  lese a    našlo tu  útočisko cca  30
seniorov s komplexnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou. 



1.9 Kultúra a šport
. 

Kultúrny dom slúži občanom na rôzne kultúrne aktivity,  zábavy,  plesy,  predstavenia.  Je
využívaný celoročne, schádzajú sa tu členovia ochotníckeho divadla v Lorinčíku , zároveň je
využívaný aj občanmi na súkromné oslavy a pod.

V rámci športových akcií bol dom kultúry využívaný na stolný tenis.

 Nový rok  2017 sme začali novoročným ohňostrojom na otočke. Súčasťou novoročných
osláv bolo aj  otvorenie  dreveného stánku, kde sme ponúkali   horúci punč,  medovníčky aj
voňavú kapustnicu. Atmosféra bola príjemná, ale mrazivá, deti v sprievode dospelých využili
novoročné korčuľovanie na dočasne zriadenom klzisku v priestoroch multifunkčného ihriska. 

12.5.2017 sme  zorganizovali  kultúrny program ku Dňu matiek,  kde  vystúpili  deti  MŠ,
Košickí  špivaci,  aj  deti  ZŠ  Trebišovská  pod  vedením  Lívie  Počatkovej.  Všetky  ženičky,
mamičky, babičky boli odmenené voňavým kvietkom.

2.6.2017 sme zorganizovali Športový deň detí, ktorý moderoval Marek Gronžel z GOOD
ANGELS. Deti sa zúčastnili rôznych športových súťaží a využili rôzne atrakcie ako skákací
hrad a pod.

Ochotnické  divadlo  uviedlo  v  júni  2017  premiéru  hry  Ivana  Stodolu  Bačova  žena.
Predstavenie bolo veľmi emotívne a samozrejme nechýbal ani pravý ovčí syr priamo od baču a
naše svätovavrinecké vínko.

August  2017 bol  plný kultúrno športových akcií.  Prvý augustový víkend sa uskutočnili
Potulky mestom Košice  s p. Kolcunom – Potulky po Lorinčíku, kde si našu mestskú časť
pozrelo cca 270 návštevníkov.

Odpustová slávnosť sa konala 13.08.2017, kde sme po omši pripravili malé občerstvenie, o
spevácky pozdrav sa postarali Košickí špivaci.

15.8.2017 sme zorganizovali letné kúpanie v meste Sárospatak. 
Naši občania sa zúčastnili odpustovej slávnosti V Baške, ktorá oslávila 770 výročie vzniku

obce. 56 detí sa zúčastnilo farského letného tábora.
    31.8.2017 sa na farskom dni  predstavili naši občania v rámci kultúrneho programu, kde

bolo pripravené aj bohaté občerstvenie.

     V septembri sa uskutočnili cyklistické preteky, posledný septembrový deň sa nadšenci
prírody stretli pri akcii Upracme si les a šarkaniáda.

 V  októbri  sme  pre  našich  občanov  zorganizovali  vystúpenie  ochotníckeho  divadla
Rodzina. Predviedli divadelnú hru Život na valale. 

   November sa niesol v znamení organizácie volieb do orgánov košického samosprávneho
kraja.

   9.12.2017 sme zorganizovali výlet pre našich občanov do Krakova, navštívili sme soľnú
baňu vo Vieličkem aj vianočné trhy. 

  Deti MŠ  pripravili predvianočnú besiedku, v programe vystúpili aj deti ZŠ Trebišovská
10.  Všetci  účinkujúci  boli  odmenení   mikulášskym  balíčkom,  punčom,  medovníčkami  aj
ovocím.

 A do tretice Kalapový Silvester  2017, ktorý moderoval  DJ Gesker.  Nechýbal kultúrny
program v podobe predtancovania skupiny Šťastná žena a vystúpenie ochotnického divadla
Rodzina. A zábava až do rána bieleho- teda do nového roka .

    



1.10 Hospodárstvo 

Mestská časť je klasickou mestskou časťou bez priemyslu. 
Neďaleko  Hasičky je   súkromné zariadenie -pizzéria Quick bar.
         

1.11 Organizačná štruktúra 

Starosta MČ                                        Damián Exner          

Zástupca starostu                                Ing . Štefan Kender, PhD.

Hlavný kontrolór MČ:                        JUDr. Ľudmila   Slunéčková

Miestne zastupiteľstvo:                       Ing. Štefan Kender, PhD.
             Ing. Radoslav Bajus, PhD.
                         Ing. Lýdia Lauffová
                         RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
             Mgr. Lucia Pačutová

Miestny úrad:   tel. 055 / 7898990, 0911872165
                          e-mail: urad@lorincik.eu  , starosta@lorincik.eu

Administratívna prevádzka úradu, ekonomický úsek:                Darina Terifajová
                               Stanislava Horníková     
             
Mestská časť  Košice – Lorinčík  nemala v priebehu roka 2017 zriadenú žiadnu rozpočtovú
organizáciu, príspevkovú organizáciu, neziskovú organizáciu ani žiadnu obchodnú spoločnosť.

2. Rozpočet MČ Košice – Lorinčík  na rok 2017 a jeho plnenie

Rozpočet  mestskej  časti  Košice  –  Lorinčík   je  základným  nástrojom  finančného
hospodárenia,  ktorým sa  riadi  financovanie  úloh  a funkcií  v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet  mestskej  časti  vyjadruje  samostatnosť  hospodárenia   Mestskej  časti  Košice  –
Lorinčík. 
Rozpočet  na  rok  2017 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  MČ sa  vnútorne  člení  na  bežné  príjmy  a bežné  výdavky  (ďalej  len  bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie. 
     Rozpočet MČ na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie MČ sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
Rozpočet MČ bol schválený miestnym  zastupiteľstvom dňa 14.03.2017 uznesením č.67.
Rozpočet bol zmenený trikrát:

      prvá zmena uznesením č.87       

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,64,107,111,115,105,99,101,107,97,118,101,99,97,110,121,46,115,107)+'?'
mailto:iurad@lorincik.eu


druhá zmena -oprava kódu zdroja  
tretia zmena rozpočtovým opatrením starostu 1/2017

            V rámci všetkých zmien rozpočtu došlo v zmysle uznesenia č. 12 - k presunu 
            prostriedkov  v rámci kompetencie starostu a presunu prostriedkov, ktoré boli 
             uhradené z transferov MMK.

    
            

Rozpočet MČ Košice Lorinčík k 31.12.2017 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 107525,68 132541,55
z toho :
Bežné príjmy 102025,68 121024,94
Kapitálové príjmy 3000 9016,61
Finančné príjmy 2500 2500

Výdavky celkom 107525,68 132541,55
z toho :
Bežné výdavky 100025,68 119024,94
Kapitálové výdavky 7500 13516,61
Finančné výdavky 0 0

Rozpočet  obce vyrovnaný vyrovnaný

   2.1.Plnenie príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
132541,55 138158,85 104,24

Z rozpočtovaných  celkových  príjmov  132541,55  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017
v sume
 138158,85 EUR, čo predstavuje  104,24 % plnenie. 

- Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
121024,94 127474,24 105,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 121024,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
127474,24 EUR, čo predstavuje 105,33.% plnenie. 



a/ daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
72374                   72374   100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  72374  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2017  poukázané  finančné  prostriedky  zo  ŠR  v  sume  72374  EUR,  čo  predstavuje
plnenie na 100 %. 

b/nedaňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
16195                 22644,30                        139,82

Z rozpočtovaných 16195,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22644,30 EUR, čo
je 139,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  hlavne príjem z refundácie MMK v sume
6335,54 EUR,  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2793,15 EUR, príjmy
z  cintorínskych  poplatkov  a  ostatných  služieb  7776,61  EUR,  príjmy  za  stravné  od
zamestnancov 1008,00 EUR, iné 50 EUR, príjmy z dobropisov 3835,- EUR.

Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných  800 EUR bol  skutočný príjem k 31.12.2017 v  sume 846,00 EUR,  čo je
105,75 % plnenie. 

c/ Granty a transfery: 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
32455,94                 32455,94                      100,00

Prijaté granty a transfery

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 32455,94 EUR bol skutočný príjem vo výške 32455,94
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Ministerstvo financií 344,68 Transfer na evid. obyv., RA
Ministerstvo financií 615,87 Transfer na voľby, referendum
MMK 31495,39 Bežný transfer



Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
9016,61 9016,61 100

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 9016,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9016,61 EUR.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
MMK 9016,61 Kap. transfer

Príjmové finančné operácie: 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2500 1668 66,72

Z rozpočtovaných  finančných  príjmov  2500 EUR- prevod prostriedkov  z  RF bol  skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 1668, 00 EUR, čo predstavuje  66,72 % plnenie. 
Uznesením miestneho  zastupiteľstva  č.67 zo dňa 14.3.2017 bol  schválený rozpočet  na rok
2017,v ktorom sa počítalo s použitím rezervného fondu v sume 2500 EUR. 

2.2. Plnenie výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
132541,55 124671,82 94,06

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 132541,55 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017
v sume 124671,82 EUR, čo predstavuje  94,06 % čerpanie. 

Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
119024,94                   113987,21                       95,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 119024,94 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017
v sume 113987,21 EUR, čo predstavuje  95,77 % čerpanie. 



Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 41636 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 41635,48 EUR, čo
je 100 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  13 080 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13076,07 EUR, čo
je 99,97 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 64308,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 59275,66 EUR,
čo  je  92,17  % čerpanie.  Ide  o prevádzkové  výdavky  ,  ako  sú  cestovné  náhrady,  energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

 Kapitálové výdavky :
 
Rozpočet  rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

13516,61            10684,61                     79,05

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13516,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017
v sume 10684,61 EUR, čo predstavuje  79,05 % čerpanie. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
-čerpanie  prostriedkov vo výške  3204,  €  na projekty /transfery/  1668,00 EUR na chodník,

projekty/ čerpanie RF/, 5812,61 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu- výmena okien KD.

 
3.Hospodárenie MČ za rok 2017

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné  príjmy spolu 127474,24
Bežné výdavky spolu 113987,21
Bežný rozpočet Prebytok 13487,03
Kapitálové  príjmy spolu 9016,61
Kapitálové  výdavky spolu 10684,61
Kapitálový rozpočet Schodok -1668,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 11819,03
Vylúčenie z prebytku 0
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 11819,03
Príjmy z finančných operácií 1668,00

Výdavky z finančných operácií 0

Rozdiel finančných operácií 1668,00
PRÍJMY SPOLU  138158,85
VÝDAVKY SPOLU 124671,82
Hospodárenie obce 13487,03
Vylúčenie z prebytku 0
Upravené hospodárenie obce 13487,03



Prebytok rozpočtu v sume. 13 487,03 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  tvorbu
rezervného fondu        13 487,03 EUR .
Uznesením č.95 z 19.06.2018 MZ MČ Košice Lorinčík schválilo celoročné hospodárenie za
rok 2017 bez výhrad.

4. Bilancia aktív a pasív 

4.1 A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR
Majetok spolu 1105879,81 1069888,59
Neobežný majetok spolu 1098009,28 1052029,98
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 1098009,28 1052029,98
Dlhodobý finančný majetok 0 0
Obežný majetok spolu 7780,91 17719,07
z toho :
Zásoby 0 0
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3355,62 1230,74
Finančné účty 4425,39 16488,33
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie 89,62 139,54

4.2 P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 1105879,81 1069888,59
Vlastné imanie 230088,36 239824,04
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia -470898,9 9724,68
Záväzky 863092,58 818199,48
z toho :
Rezervy 0 0
Zúčtovanie medzi subjektami VS 862732,8 816836,41

Dlhodobé záväzky 359,78 307,47
Krátkodobé záväzky 0 1055,6
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie 12687,87 11865,07



5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  

5.1.Pohľadávky

Faktúra z roku 2011 na firmu Gastropol.......................................1 567,50 €

Faktúra z roku 2012 -Katarína Hanzeľová.......................................947,17 €

            Faktúra r.2017 /MMK-prefakturácia/...............................................295,00 €

            Dobropis r. 2017 /MMK vyúčt EE/..................................................- 11,43 € 

            Pohľadávky spolu:.........................................................................2 798,24 €

            Vytvorená oprav položka k FA Gastropol.............................- 1 567,50 €

            POHĽADÁVKY:........................................................................ 1 230,74 €  

5.2.Záväzky

Faktúra STAPOL 84/2010 …...........................................................1 567,57 €
 Faktúra 144 /Gesker/............................................................................250,00 €

Faktúra 145 /Slovak telekom/............................................................... 22,99 €
Faktúra 146 /VSE/................. ..............................................................286,14 €
Faktúra 147/ Handshake/......................................................................150,00 €

            Dobropis VSE 4/D................................................................................- 27,22 €
            Dobropis SPP 5/D.............................................................................- 1193,38 €

Záväzky:............................................................................................1 055,60 €     

6.  Výsledok hospodárenia 

Náklady:......................................162  756,77 €

Výnosy........................................172  481,45 €

Výsledok hospodárenia.............       9 724,68 €

=================================================================     
 
Vysporiadanie dosiahnutého výsledku   hospodárenia:
     Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk v sume 9 724,68 € bude v roku 2018 preúčtovaný
z účtu 431 –  Nerozdelený výsledok hospodárenia  na účet  428 -  Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov. 

7.Ostatné  dôležité informácie

7.1.Prijaté granty a transfery

V roku 2017 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:



Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v € 

Ministerstvo
financií

Prenesený  výkon  štátnej  správy  v oblasti  evidencie
obyvateľstva,registra adries

344,68

Ministerstvo
financií

Krytie výdavkov v súvislosti s voľbami, referendum 615,87

Bežný transfer MMK je spomenutý v tabuľkách vyššie.

Prijaté granty a transfery boli zdokladované a vyúčtované poskytovateľovi.

7.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Mestská  časť  nezaznamenala  žiadnu  udalosť  osobitného  významu  po  skončení  účtovného

obdobia. 

8. Záver-slovo starostu

V roku 2017 sa nám podarilo udržať vyrovnané hospodárenie ale v mnohých prípadoch na úkor

nutného  rozvoja  a investovania  do  opráv,  hlavne  Domu  kultúry  ale  i  do  opráv   cestných

komunikácií, chodníkov a obsluhu dopravy v našej mestskej časti.

Úspešne  sme  absolvovali  verejné  obstarávanie  na  dodávku  traktora,  ktorá  po  prekonaní

drobných administratívnych prekážok bude zrealizovaná začiatkom roka 2018. Táto investícia

prinesie v budúcnosti zabezpečenie údržby miestnych komunikácií vo vlastnej réžii.

V rámci  kultúry a športu  spolu s poslancami MZ ,aj občanmi, ktorí boli ochotní pomôcť sme

zorganizovali veľké množstvo kultúrnych a športovo-spoločenských akcií.  

Chceli sme a chceme ukázať našim občanom, že sme tu pre nich.

 Celé MZ, vrátane mňa, sme sa svojimi silami snažili napĺňať svoj volebný program.

Iba zvýšeným finančným príspevkom na fungovanie miestnej samosprávy o minimálne 30 %

sa nám v budúcnosti podarí nastúpiť cestu rozvoja hlavne v oblasti výstavby infraštruktúry v

zmysle územného plánu zóny Košice-Lorinčík. 

Verím tomu, že i v nasledujúcich rokoch budeme podobne ako doteraz, všetko, čo nám život

prinesie, riešiť v najlepšom vedomí a svedomí, aby naša mestská časť prekvitala a rozvíjala sa.

  Damián Exner 

Starosta mestskej časti Košice - Lorinčík

vypracovala: Darina Terifajová                                                              

 V  Košiciach, dňa  31.10. 2018


