
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOVISKO 
hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja   

k Závere čnému ú čtu samosprávneho kraja  
za rok 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apríl 2016 
 



P R E Š O V S K Ý 
samosprávny kraj 

 Útvar hlavného kontrolóra 

2 
 

 
Obsah 
 

A VŠEOBECNÁ ČASŤ 3 

A.1 Východisko spracovania stanoviska 3 

A.2 Zákonnosť predloženého návrhu 3 

A.3 Metodická správnosť predloženého návrhu 3 

A.4 Dodržanie informačnej povinnosti 3 

A.5 Dodržanie povinnosti auditu 4 

B ROZPOČET PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 4 

B.1 Rozpočtové hospodárenie 4 

B.2 Schválený rozpočet a jeho zmeny 4 

C PLNENIE ROZPOČTU PSK 5 

C.1 Plnenie rozpočtu príjmov 5 

C.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov 6 

C.3 Finančné operácie 7 

C.4 Nerozpočtované príjmy a výdavky 7 

D MAJETOK PSK 7 

E POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY PSK 8 

E.1 Bilancia pohľadávok 8 

E.2 Bilancia záväzkov 8 

F PEŇAŽNÉ FONDY PSK 9 

F.1 Rezervný fond 9 

F.2 Sociálny fond 9 

G PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU PSK 9 

H VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PSK 10 

I ZÁVER 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E Š O V S K Ý 
samosprávny kraj 

 Útvar hlavného kontrolóra 

3 
 

 
 V znení ustanovení § 19e ods. 1 písm. c) Zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov predkladám odborné stanovisko k Návrhu 
záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015. 
 
 
 
A Všeobecná časť 
 

A.1 Východisko spracovania stanoviska 
 
 Pri spracovaní odborného stanoviska a vychádzalo z predloženého zverejneného 
návrhu záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja.  
 
 
A.2 Zákonnos ť predloženého návrhu 
 
 Návrh záverečného účtu za rok 2015 je spracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona 
NR SR č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je upravené § 16 ods. 1 až 12 
citovaného zákona. 
 
 Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade 
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
 
 Návrh záverečného účtu je predložený na rokovanie zastupiteľstva v zákonom 
stanovenej lehote najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 
 
 
A.3 Metodická správnos ť predloženého návrhu 
 
 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou,  

- bilanciu aktív a pasív,  
- prehľad o stave a vývoji dlhu,  
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,  
- hodnotenie plnenia programov vyššieho územného celku. 

 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu 

neobsahuje, pretože PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
 
A.4 Dodržanie informa čnej povinnosti 
 
 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený v zákonom stanovenej lehote, t. j. 
najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli PSK a na internetovej stránke PSK 
v znení § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a v znení § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov. 
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A.5 Dodržanie povinnosti auditu 
 
 Prešovský samosprávny kraj si splnil povinnosť v znení § 16 ods. 3 Zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení § 9 ods. 4 Zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a dal si overiť účtovnú 
závierku a hospodárenie podľa osobitného predpisu. 
 
 
 
B Rozpo čet Prešovského samosprávneho kraja 
 
B.1 Rozpo čtové hospodárenie 
 
 Hospodárenie samosprávneho kraja bolo zabezpečované v znení legislatívneho 
rámca: 

- Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o znení a doplnení 
niektorých zákonov, 

- Zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, 
- Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve, 
- Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 
- Zásad rozpočtového procesu PSK, 
- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, zásad a všeobecne 

záväzných nariadení (VZN). 
 
 
B.2 Schválený rozpo čet a jeho zmeny 
 

Schválený rozpočet PSK pre rok 2015 bol spracovaný v intenciách návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2015 až 2017 takým spôsobom, aby bol zabezpečený výkon 
samosprávnych funkcií kraja. 

 
Rozpočet PSK pre rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona NR 

SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pozostáva z bežného 
rozpočtu, tvoreného bežnými príjmami a bežnými výdavkami, kapitálového rozpočtu, ktorý 
tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a z finančných operácií, ktoré sa členia na 
finančné operácie príjmové a finančné operácie výdavkové. Rozpočet PSK obsahuje 
finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu v oblasti 
vzdelávania, finančné vzťahy k fondom EÚ, finančné vzťahy k rozpočtom rozpočtových 
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, taktiež finančné vzťahy 
k peňažným fondom tvoreným PSK a k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území  
samosprávneho kraja, ktorým sa z rozpočtu PSK poskytovali dotácie v súlade s platnými 
osobitnými predpismi.  
 

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015 bol schválený na 8. 
zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 9. decembra 2014 uznesením Z PSK č. 125/2014 v tomto 
členení: 
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Schválený rozpo čet PSK v € 

Σ Príjmy  Výdavky  
157 175 000 172 386 806 

Bežný rozpočet 154 825 000 152 602 000 
Kapitálový rozpočet 2 350 000 19 784 806 

 
Finančné operácie 16 932 000 1 720 194 

 
 

Súčasťou schváleného rozpočtu bola aj zmena stavu vybraných záväzkov 
a pohľadávok vo výške 1 550 000 €: 
 
 V priebehu roku 2015 bol schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami. 
Zmeny rozpočtu boli realizované v súlade so Zákonom č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, v súlade so Zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zásadami rozpočtového procesu PSK v platnom 
znení a v súlade s platným uzneseniami zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
 
Po realizácii všetkých úprav bol rozpočet v nasledovnom členení: 
 

Tabuľka č. 2 

Upravený rozpo čet PSK  v € 

Σ Príjmy  Výdavky  
175 615 381 203 389 690 

Bežný rozpočet 164 185 537 162 067 515 
Kapitálový rozpočet 11 429 844 41 322 175 

 
Finančné operácie 29 494 503 1 720 194 

 
 
 
C Plnenie rozpo čtu PSK  
 
C.1 Plnenie rozpo čtu príjmov 
 
 Príjmy rozpočtu PSK v roku 2015 boli plnené z daňových príjmov, nedaňových 
príjmov, z grantov a transferov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ, zo zahraničia 
a z mimorozpočtových príjmov. 
 
 Plnenie rozpočtu PSK v roku 2015 v príjmovej časti bolo nasledovné:  
 

         Tabuľka č. 3 
Príjmy  

€ 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Plnenie 
príjmov 

Plnenie 
UR % 

Príjmy celkom  157 175 000 175 615 381 183 117 258 104,27 
Bežné príjmy 154 825 000 164 185 537 171 952 352 104,73 

100 Daňové príjmy 87 245 000 87 674 348 93 212 257 106,32 
200 Nedaňové príjmy 5 500 000 6 460 724 7 498 700 116,07 
300 Grant a transfery 62 080 000 70 050 465 71 241 395 101,70 

Kapitálové príjmy 2 350 000 11 429 844 11 164 906 97 68 
200 Nedaňové príjmy 350 000 370 436 270 811 73,11 
300 Grant a transfery 2 000 000 11 059 408 10 894 095 98,51 
 
 
 Objemovo najväčšie prekročenie príjmov bolo v rámci daňových príjmov a to 
z prekročenia plnenia príjmov podielovej dane a aj z doplatku zrušenej dane z motorových 
vozidiel za december 2014.  
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Percentuálne najvýraznejšie prekročenie je u nedaňových príjmov, ktoré sú tvorené 
príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov 
a platieb, z kapitálových príjmov, z úrokov a iných nedaňových príjmov a predstavujú vlastné 
príjmy PSK a to v segmente z predaja výrobkov, tovarov a služieb. 
 
 
C.2 Čerpanie rozpo čtu výdavkov 
 
 Čerpanie rozpočtu PSK v roku 2015 vo výdavkovej časti bolo nasledovné:  
 

          Tabuľka č. 4 
Výdavky  

€ 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpanie 
výdavkov 

Čerpanie  
UR % 

Σ 600+700 172 386 806 203 389 690 180 785 924 88,89 
600 Bežné výdavky 152 602 000 162 067 515 155 521 408 95,96 

Úrad PSK 7 800 000 7 901 624 6 246 532 79,05 
Projekty 4 632 000 7 111 684 3 833 723 53,91 
Doprava 34 500 000 34 879 507 34 879 393 100,00 
Kultúrne služby 8 750 000 9 440 663 9 413 154 99,71 
Vzdelanie 70 550 000 75 405 185 73 985 810 98,12 
Sociálne zabezpečenie 26 370 000 27 328 852 27 162 796 99,39 

700 Kapitálové výdavky 19 784 806 41 322 175 25 264 516 61,14 
Úrad PSK 0 5 867 144 3 146 177 53,62 
Projekty 18 278 016 15 823 648 13 608 910 86,00 
Doprava 544 796 14 036 443 5 660 722 40,33 
Kultúrne služby 263 200 560 738 162 122 28,91 
Vzdelanie 698 794 2 411 723 1 685 615 69,89 
Sociálne zabezpečenie 0 2 622 479 1 000 970 38,17 
 
 
 V rámci funkčnej klasifikácie bolo čerpanie výdavkov smerované do týchto oblasti 
financovania: 
 

- Úrad PSK , ktorým sa realizovali výdavky úradu, na vysunuté pracovisko v Bruseli 
a činnosť zastupiteľstva, prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania, splátky 
úrokov z návratných zdrojov financovania z EIB a ďalšie výdavky zahrnuté pod túto 
oblasť,  

- Projekty , kde sú vykazované prostriedky na financovanie projektov z  fondov EÚ 
a iných finančných mechanizmov implementovaných úradom samosprávneho kraja 
ako aj organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V rámci tejto oblasti boli v roku 
2015 vykazované aj výdavky na financovanie odboru SO/RO pre ROP, odboru 
cezhraničných programov a implementačnej jednotky ELENA, 

- Doprava , na oblasť cestnej dopravy a na vykrytie strát pre dopravcov z poskytovania 
služieb vo verejnom záujme a na výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest, 

- Kultúrne služby  na nákup knižničného fondu, realizáciu regionálnych kultúrnych 
aktivít, opravy kultúrnych pamiatok, naštudovanie a realizáciu divadelných inscenácií a 
z prostriedkov a na realizáciu aktivít v rámci podpory kultúry národnostných menšín 
a etnických skupín, 

- Vzdelávanie a to v tradične najväčšom objeme na financovanie regionálneho školstva 
v rámci prenesených aj originálnych kompetencií a na súkromné/cirkevné ZUŠ, JŠ 
a školské zariadenia, 

- Sociálne zabezpe čenie na zabezpečenie sociálnych služieb vo vlastných 
zariadeniach a na spolufinancovanie právnických a fyzických osôb poskytujúcich 
sociálne služby. 
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C.3 Finančné operácie 
 
 Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 
z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 
 
 Vývoj finančných operácií v roku 2015: 
 

        Tabuľka č. 5 
Finančné operácie  

€ 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Plnenie  Plnenie  
UR % 

Finančné operácie príjmové 16 932 000 29 494 503 19 817 402 67,19 
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 8 632 000 13 694 503 11 517 402 84,10 
500 Prijaté úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci 8 300 000 15 800 000 8 300 000 52,53 

Finančné operácie výdavkové 1 720 194 1 720 194 1 720 194 100,00 
800 výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami 1 720 194 1 720 194 1 720 194 100,00 
 
 
 Cez príjmové finančné operácie sa v priebehu roku 2015 do rozpočtu zapájali 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky z minulých období, prostriedky z rezervného fondu 
a z návratných zdrojov financovania. 
 
 Cez výdavkové finančné operácie sa uhradili splátky istiny úverov. 
 
 
C.4 Nerozpo čtované príjmy a výdavky 
 
 V zmysle metodiky ESA 2010 obsahuje návrh záverečného účtu prehľad o príjmoch 
a výdavkoch nerozpočtovaných prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií a Úradu 
PSK. 
 
 
 
D Majetok PSK 
 
 Vychádzajúc z údajov ročnej závierky k 31.12.2015 je štruktúra majetku Prešovského 
samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, rozpočtové a príspevkové organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK nasledovná: 
 

        Tabuľka č. 6 
Majetok PSK v € 

Text PSK 
celkom 

Ú PSK Rozpo čtové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie 

Dlhodobý nehmotný majetok 4 350 038 4 301 371 43 085 5 582 
Dlhodobý hmotný majetok 245 104 183 23 575 276 171 562 750 49 966 157 
Dlhodobý finančný majetok 9 096 315 9 096 315 0 0 
Σ 258 550 536 36 972 962 171 605 835 49 971 739 

 
 
 V porovnaní so stavom k 1.1.2015 sa celková hodnota majetku navýšila o 10 968 585 
€. Najvýraznejšia zmena bola na účte 021 – Stavby, kde v priebehu roku 2015 došlo 
sumárne k nárastu o 5 560 757 € a ďalšia taká výrazná zmena je na účte 029 – Ostatný 
dlhodobý majetok vo výške 5 283 709 € kde došlo k nárastu z dôvodu zmeny účtovania 
o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach. 
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E Pohľadávky a záväzky PSK 
 
E.1 Bilancia poh ľadávok 
 
 Prešovský samosprávny kraj vykazuje k 31.12.2015 pohľadávky v nasledovnej 
štruktúre: 

        Tabuľka č. 7 
Pohľadávky PSK v € 

Text PSK 
celkom 

Ú PSK Rozpo čtové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie 

Σ 1 465 955 102 067 1 085 735 278 153 

 
 
 Z hľadiska objemu je najvyšší stav pohľadávok evidovaný v rámci rozpočtových 
organizácií, pričom 85 % tohto stavu tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov a tie sú skoro 
v rovnakom pomere vykazované u zariadení sociálnych služieb z neplnenia si vyživovacej 
povinnosti rodičov u detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou a SÚC PSK za 
nerefundované výdavky za údržbu ciest I. triedy. 
 

V rámci príspevkových organizácií sa najproblematickejšie javia neuhradené 
pohľadávky za odborný výcvik žiakov. 

 
 K nevymožiteľným pohľadávkam boli v priebehu roku 2015 vytvárané opravné 
položky a pri ich vymáhaní sa postupuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK. 
 
 
E.2 Bilancia záväzkov 
 
 Prešovský samosprávny kraj vykazuje k 31.12.2015 nasledovné záväzky v členení za 
úrad a organizácie : 
 

         Tabuľka č. 8 
Záväzky PSK v € 

Text PSK 
celkom 

Ú PSK Rozpo čtové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie 

Σ 64 498 559 47 519 264 14 576 814 2 402 481 

 
 
 Za účtovné obdobie roku 2015 došlo k nárastu celkových záväzkov o 4 542 686 €. 
Najviac na účte 461 – Bankové úvery a to najmä z dôvodu prijatia úverových zdrojov z EIB 
v rámci Úradu PSK a z preúčtovania ostatných dlhodobých záväzkov z tzv. PPP projektov 
v rámci rozpočtových organizácií . 
 
 Neuhradené záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní za rozpočtové organizácie 
v oblasti vzdelávania evidované už v predchádzajúcom období (HA Kežmarok – 6 890 € 
z neuhradeného nájmu pre ECAV, SŠ Ľ. Podjavorinskej, Prešov – 21 297 € - z nemožnosti 
vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok so športovým klubom BK 99 Prešov). 
 
 
 Príspevkové organizácie záväzky po lehote splatnosti nevykazujú. 
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F Peňažné fondy PSK 
 
 Prešovský samosprávny kraj tvorí iba dva mimorozpočtové peňažné fondy a to 
rezervný a sociálny fond. 
 
F.1 Rezervný fond 
 
 Tvorba a čerpanie rezervného fondu v roku 2015: 
 

            Tabuľka č. 9 
Rezervný fond  v € 

Stav k 1.1.2015 3 829 783 
Tvorba  8 787 275 
čerpanie 8 246 956 
Stav k 31.12.2015 4 370 102 

 
 
 Tvorba a čerpanie rezervného fondu boli v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva PSK. 
 
 
F.2 Sociálny fond 
 
 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2015: 
 

          Tabuľka č. 10 
Sociál ny fond  v € 

Stav k 1.1.2015 2 568 
Tvorba  37 424 
čerpanie 31 011 
Stav k 31.12.2015 8 981 

 
 
 Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo v znení Zákona č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde a v znení kolektívnej zmluvy. 
 
 
 
G Prehľad o stave a vývoji dlhu PSK 
 
 Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 Zákona 
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého 
vyšší územný celok môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, ak 
celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 
výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
 V znení § 17 ods. 7 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy sa celkovou sumou dlhu vyššieho územného celku rozumie súhrn 
záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a záväzkov z 
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného 
celku.  
 

Pre hodnotenie sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku v zmysle § 17 
ods. 8 vyššie citovaného zákona nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania  
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prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy.  

 
Celkový vykazovaný dlh PSK podľa výstupov zo súvahy k 31.12.2015 a v súlade 

s pokynmi MF SR je vo výške 52 185 904,47 €. Čo na porovnanie k skutočným bežným 
príjmom roka predstavuje 30,73 % objemu a celkové ročné splátky návratných zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov vo výške 3 360 450,50 € činia 1,98 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka. 
 
 Mierny nárast korešponduje s popísaným stavom na záväzkovom účte 461 – 
Bankové úvery. 
 
 
 
H Výsledok hospodárenia PSK 
 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje zúčtovaním celkových príjmov 
a výdavkov ako výsledok ich súhrnej bilancie. 
 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu, 
podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy je prebytkom rozpočtu kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.  
 
 Pod príjmami a výdavkami sa chápu bežné príjmy a výdavky a kapitálové príjmy 
a výdavky. 
 
 V predloženom návrhu záverečného účtu je spracovaný výsledok hospodárenia aj 
v súlade s § 4 ods. 7 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v metodike ESA 2010. 
 
 Plnenie rozpočtu a výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

      Tabuľka č. 11 

Rozpo čet PSK 

text Príjmy Výdavky Prebytok/Schodok 

Bežný rozpočet 171 952 352,00 155 521 407,47 16 430 944,53 

Kapitálový rozpočet 11 164 905,80 25 264 515,56 -14 099 609,76 

Rozpo čet spolu – prebytok rozpo čtu 183 117 257,80 180 785 923,03 2 331 334,77 

Finančné operácie  19 817 401,64 1 720 193,62 18 097 208,02 

Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy -2 853 869,34 

Zostatok FP po usporiadaní schodku a po usporiadaní  pod ľa § 16 ods. 6 zák. č. 
583/2004 17 574 673,45 

 
 Schodok rozpočtu je vykazovaný iba v kapitálovej časti pričom celkový rozpočtový 
výsledok hospodárenia v roku 2015 je prebytok vo výške  2 331 334,77 €. 
 
 Po navýšení o upravený zostatok finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných 
účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku rozpočtu je zostatok finančných 
prostriedkov vo výške 17 574 673,45 €. 
 
 V zostatku finančných prostriedkov je zahrnutý aj zostatok nedočerpaných úverových 
zdrojov z EIB, ktoré sú vedené na samostatnom účte v objeme 4 909 065,34 €.  
 

Zostatok finančných prostriedkov bez týchto nedočerpaných zdrojov vo výške 
12 665 608, 11 € sa navrhuje previesť do rezervného fondu. 
 
 
 
I Záver 
 
 Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 
 
 Súčasťou záverečného účtu v znení § 16 ods. 5 písm. g) Zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je Hodnotiaca správa programového 
rozpočtu PSK za rok 2015. 
 

Návrh Záverečného účtu v znení § 16 ods. 9 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení § 9 ods. 3 Zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov bol sprístupnení v zákonom 
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli PSK a na 
internetovej stránke PSK. 
 
 Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 a rozpočtové hospodárenie samosprávneho 
kraja bolo overené audítorom v znení § 16 ods. 3 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení § 9 ods. 4 Zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 
 
 Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2015 bol v súlade § 19e ods. 1 písm. c) Zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov postúpený hlavnému 
kontrolórovi PSK k spracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu. 
 
 
 
 Na základe uvedeného v súlade § 16 ods. 10 písm. a ) zákona NR SR č. 583/2004 
Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy odporú čam Zastupite ľstvu PSK 
uzatvori ť prerokovania návrhu Závere čného ú čtu za rok 2015 výrokom 
 

„Celoro čné hospodárenie sa schva ľuje bez výhrad“ 
 
 
 
 
 
V Prešove 7.4.2016 
 
 

Ing. Jozef Hudák 
hlavný kontrolór 

Prešovského samosprávneho kraja 


