
Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2005

_______________________________________________________

Na základe ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je
povinnosťou vyššieho územného celku po skončení kalendárneho roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu vyššieho územného celku.

Súčasne v náväznosti na § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov v platnom znení je samosprávny kraj povinný predložiť návrh
záverečného účtu na schválenie Zastupiteľstvu samosprávneho kraja, pričom v zmysle § 9
ods. 4 predmetného zákona musí byť pre schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby
sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja.

Hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný
kontrolór“) predkladá stanovisko k návrhu Záverečného účtu Prešovského
samosprávneho kraja (ďalej len „záverečný účet“) na základe ustanovenia § 19e ods. 1
písm. c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov.

1. Súhrnná charakteristika návrhu záverečného účtu

Zavedením fiškálnej decentralizácie do praxe (čím sa ruší financovanie originálnych
kompetencií zo štátneho rozpočtu) s účinnosťou od 1.1.2005 došlo k zásadným zmenám
v oblasti kompetencií ako aj v oblasti financovania VÚC. PSK hospodáril v roku 2005
v zásadne odlišných podmienkach oproti roku 2004, nakoľko vstúpila v platnosť nová
legislatíva, ktorá vymedzuje jasné pravidlá financovania samosprávnych krajov z podielovej
dane z príjmov fyzických osôb, došlo k zavedeniu vlastnej dane z motorových vozidiel,
pričom tieto prostriedky sú vlastnými príjmami samosprávneho kraja v zmysle nových
zákonov o rozpočtových pravidlách.

Návrh záverečného účtu za rok 2005 bol Úradom PSK spracovaný v súlade s § 16
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podkladom k vypracovaniu stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2005 boli
účtovné výkazy, ktoré tvorili RÚZ za rok 2005, spracovaný materiál „návrh Záverečného účtu
PSK za rok 2005, vr. príloh, výsledky následných finančných kontrol vykonaných Útvarom
hlavného kontrolóra PSK v priebehu roka ako aj poznatky z kontrolnej činnosti.

Za rok 2005 bolo Útvarom hlavného kontrolóra PSK vykonaných 62 následných
finančných kontrol s 535 kontrolnými zisteniami v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK (vr. kontroly prijatých opatrení) z ktorých vyplýva, že naďalej je
potrebné poukazovať na neuspokojivú situáciu v dodržiavaní všeobecne záväzných
právnych predpisov a nakladania s majetkom PSK.

Najväčšie nedostatky boli zaznamenané hlavne v oblasti hospodárenia, efektívnosti
a účelovosti vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom PSK - vo
veľkom množstve príspevkových organizácií dosahovanie stratového hospodárenia,
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nesprávne vedenie evidencie majetku, neprevedenie inventarizácie všetkého majetku, resp. jej
neprevedenie predpísaným spôsobom, nezaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku,
úhrady faktúr bez preukázania účelu, nezabezpečenie maximálnej hospodárnosti
rozpočtových prostriedkov pri vyplácaní odmien v oblasti právnych služieb a čerpania
prostriedkov na reprezentačné účely, chýbajúca evidencia pohľadávok a neuplatnenie svojich
práv na príslušných orgánoch pri vymáhaní pohľadávok, nesprávne uzatváranie dohôd
o vykonaní práce na opakujúce sa činnosti, nepredloženie zmlúv o nájme nebytových
priestorov na schválenie PSK v prípadoch opakovaného nájomného, nevýhodnosť uzavretých
nájomných zmlúv, nesprávne zúčtovanie spotreby PHM, nesprávne zaradenie majetku do
odpisových skupín a tým nesprávne odpisovanie majetku, atď.

Konkrétne výsledky následných finančných kontrol sú predmetom správ o kontrolnej
činnosti za I.a II. polrok 2005, predložených na Zastupiteľstvo PSK dňa 9.8.2005 a 21.2.2006.

1.1. Rozpočet PSK a jeho úpravy

Rozpočet PSK na rok 2005 bol schválený uznesením č. 294/2004 na 24. zasadnutí
Zastupiteľstva PSK dňa 14.12.2004 a predstavuje celkový objem v príjmovej
a výdavkovej časti 3 245 171 tis. Sk, z toho bežný rozpočet v čiastke 3 003 733 tis. Sk
a kapitálový rozpočet v objeme 241 438 tis. Sk.

V priebehu roka 2005 došlo k šiestim úpravám rozpočtu PSK a to nasledovne:

- uznesením č. 348/2005 z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 19.4.2005 bola
schválená prvá úprava rozpočtu PSK na rok 2005, ktorá sa týkala úpravy
(zvýšenia) bežných príjmov a výdavkov v objeme +1 637 tis. Sk z dôvodu
prerozdelenia finančných darov poskytnutých na zmiernenie škôd spôsobených
veternou smršťou v oblasti Vysokých Tatier. V oblasti kapitálových výdavkov došlo
k ich zvýšeniu pre Správu a údržbu ciest PSK-VOJ Poprad v objeme +1 487 tis. Sk

- uznesením č. 371/2005 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 14.6.2005 bola
schválená druhá úprava rozpočtu PSK na rok 2005, ktorá sa týkala zníženia
bežných a kapitálových príjmov o -48 687 tis. Sk a zvýšenia bežných a kapitálových
výdavkov o +21 542 tis. Sk. Schodok medzi príjmami a výdavkami, t.j. schodok
rozpočtu v čiastke -70 229 tis. Sk bol vykrytý zdrojmi rezervného fondu
prostredníctvom finančných operácií, z toho v čiastke -65 229 tis. Sk na vyrovnanie
schodku kapitálového rozpočtu PSK a -5 000 tis. Sk na vyrovnanie schodku bežného
rozpočtu PSK, pričom ide o výnimočné použitie zdrojov minulých rokov na bežné
výdavky rozpočtovo nekryté v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

- uznesením č. 393/2005 z 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 9.8.2005 bola
schválená tretia úprava rozpočtu PSK na rok 2005, ktorá sa týkala zníženia príjmov
a výdavkov bežného rozpočtu o -41 599 tis. Sk a zvýšenia kapitálových príjmov
a výdavkov o +48 468 tis. Sk.

- uznesením č. 414/2005 z 30. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 4.10.2005 bola
schválená štvrtá úprava rozpočtu na rok 2005, ktorá sa týkala zvýšenia bežných
príjmov a bežných výdavkov o +56 545 tis. Sk, zvýšenia kapitálových príjmov o
+13 905 tis. Sk a zvýšenia kapitálových výdavkov o +15 037 tis. Sk, pričom schodok
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kapitálových príjmov a výdavkov v čiastke -1 132 tis. Sk bol vyrovnaný prostriedkami
z rezervného fondu formou finančných operácií

- uznesením č. 414/2005, bod B. z 30. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa
4.10.2005 bola schválená piata úprava rozpočtu na rok 2005 na základe
rozpočtového opatrenia predsedu PSK a týkala sa zmien v rámci funkčnej
a ekonomickej klasifikácie rozpočtu PSK, t.j. realizácie presunov medzi jednotlivými
oblasťami, medzi bežným a kapitálovým rozpočtom-došlo k zníženiu bežných príjmov
a výdavkov o -18 051 tis. Sk a zvýšeniu kapitálových príjmov a výdavkov o +2 181
tis. Sk, nedošlo však k zmene celkového objemu rozpočtu PSK

- uznesením č. 414/2005, bod B. z 30. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa
4.10.2005 bola schválená šiesta úprava rozpočtu na rok 2005 na základe
rozpočtového opatrenia predsedu PSK a týkala sa zmien v bežnom rozpočte
zvýšením príjmov a výdavkov o +3 633 tis. Sk, v kapitálovom rozpočte zvýšením
príjmov o +21 128 tis. Sk a zvýšením výdavkov o +14 405 tis. Sk.

Po realizovaných šiestich úpravách upravený rozpočet PSK k 31.12.2005
predstavoval v príjmovej časti celkom 3 284 331 tis. Sk a vo výdavkovej časti celkom
3 348 969 tis. Sk, z toho bežný rozpočet príjmov 3 015 664 tis. Sk, bežný rozpočet
výdavkov 3 020 664 tis. Sk, kapitálový rozpočet príjmov 268 667 tis. Sk a kapitálový
rozpočet výdavkov 328 305 tis. Sk (schodok v bežnom a kapitálovom rozpočte vo výške
-64 638 tis. Sk bol vyrovnaný prostriedkami z rezervného fondu formou finančných
operácií).

Je potrebné konštatovať, že rozpočet PSK na rok 2005 bol zostavený v súlade s § 10
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vnútorné členenie je v súlade
s predmetným zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky
a finančné operácie. V rozpočte PSK sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k fondom EÚ v rámci spolufinancovania
projektov EÚ, k rozpočtom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a finančné vzťahy
k peňažným fondom tvorených PSK.

1.2. Plnenie rozpočtu PSK

1.2.1. Bežný rozpočet príjmov a výdavkov

Plnenie bežných príjmov PSK k 31.12.2005 predstavuje objem 3 127 276 tis. Sk,
čo je prekročenie oproti rozpočtu bežných príjmov o 111 612 tis. Sk, z toho daňové príjmy
boli prekročené o 69 053 tis. Sk, nedaňové príjmy o 42 539 tis. Sk a granty a transfery o 20
tis. Sk, čo bolo predmetom kladného hospodárskeho výsledku v roku 2005.

Plnenie bežných výdavkov PSK k 31.12.2005 v súlade s funkčnou a ekonomickou
klasifikáciou predstavuje objem 3 012 896 tis. Sk, čo je 99,74 %-ntné plnenie voči
upravenému rozpočtu.

Rozpočet bežných výdavkov Úradu PSK v objeme 94 451 tis. Sk bol čerpaný na 99,72
%, čo predstavuje skutočné čerpanie 94 184 tis. Sk. Nevyčerpané prostriedky vo výške 267
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tis. Sk budú použité v roku 2006 na realizáciu projektu v rámci grantového systému pre
Šarišské múzeum Bardejov.

Položka mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bola čerpaná v objeme 34 680 tis.
Sk, čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.. Po vylúčení funkčných platov predsedu,
podpredsedu, hlavného kontrolóra, riaditeľa úradu a prostriedkov vyplatených pracovníčke
v Bruseli dosiahla priemerná mesačná mzda 20 114,- Sk).

Odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a NÚP predstavovali
objem 11 711 tis. Sk, čo je 100 %-ntné čerpanie rozpočtu. Zrazené poistné aj odvody boli
v plnom rozsahu aj do jednotlivých poisťovní odvádzané.

Položka Tovary a ďalšie služby čerpaná v objeme 36 146 tis. Sk, čo je 99,27 %
k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky vo výške 267 tis. Sk budú použité v I.
štvrťroku 2006 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V rámci bežných transferov bolo vyčerpaných 11 647 tis. Sk, z toho na údržbu
letiskovej infraštruktúry Letiska Poprad bola poskytnutá dotácia vo výške 2 360 tis. Sk
a členský príspevok pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK 4 089 tis. Sk.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že vznikom ARR PSK v polovici roka
2005 ako združenia právnických osôb je nutné zo strany PSK pomenovať jasné pravidlá
pri stanovovaní výšky členského príspevku, resp. stanoviť podmienky jej ďalšieho
financovania a ich schválenia Zastupiteľstvom PSK.

1.2.2. Kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov

Pôvodný kapitálový rozpočet PSK schválený Zastupiteľstvom PSK dňa 14.12.2004 vo
výške 241 438 tis. Sk a zohľadňoval predpokladané príjmy v oblasti dane z motorových
vozidiel, príjmy z predaja majetku PSK a príjmy vo forme dotácie zo ŠR pre oblasť
zdravotníctva (na dokončenie investičných akcií), pre oblasť sociálnych služieb, atď.
Upravený rozpočet po vykonaných zmenách v priebehu roka 2005 predstavoval v príjmovej
časti čiastku 268 667 tis. Sk a vo výdavkovej časti objem 328 305 tis. Sk.

Skutočné plnenie kapitálových príjmov za rok 2005 predstavuje objem 302 244 tis.
Sk, čo je plnenie na 112,50 %, z toho daňové príjmy predstavovali 208 857 tis. Sk, nedaňové
príjmy 65 739 tis. Sk a granty a transfery 27 648 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 326 146 tis. Sk, čo je 99,34 % upraveného
rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky v objeme 2 159 tis. Sk budú zdrojom hospodárskeho
výsledku, resp. v prípade štátnych prostriedkov budú čerpané v I. štvrťroku 2006.

Kapitálové výdavky Úradu PSK za rok 2005 boli po úprave rozpísané v čiastke 26 224
tis. Sk (vr. prefinancovania projektov EÚ) boli vyčerpané na 100 %. Boli použité na úhradu
software a licencie v rámci komplexného informačného systému, na dofinancovanie
investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v NsP Stará Ľubovňa“, združená
investícia Veľký Šariš, nákup výpočtovej techniky, atď.

Pri čerpaní bežných a kapitálových výdavkov postupovali organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia nesúladu so zákonom boli prijaté
osobitné postupy.
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Vývoj základných rozpočtových vzťahov záverečných účtov rokov 2004 a 2005 je
uvedený v tabuľke č.1:

v tis. Sk
Názov položky Skutočnosť 2004 Skutočnosť 2005 Rozdiel

(2004-2005)
Príjmy rozpočtu PSK
z toho:

3 284 843 3 429 520 144 677

- bežné príjmy 3 033 123 3 127 276 94 153
- kapitálové príjmy 251 720 302 244 50 524
Výdavky rozpočtu PSK
z toho:

3 258 386 3 339 042 80 656

- bežné výdavky 2 979 650 3 012 896 33 246
- kapitálové výdavky 278 736 326 146 47 410
Rozdiel (Príjmy – Výdavky) 26 457 90 478 64 021
Bežný rozpočet (prebytok
/schodok)

53 473 114 380 60 907

Kapit. rozpočet (prebytok
/schodok)

-27 016 -23 902 3 114

Finančné operácie
(použitie rezervného fondu z
prebytku hospodárenia)

46 296 64 638 18 342

V porovnaní so skutočnosťou roku 2004 došlo v roku 2005 k nárastu príjmov
v absolútnych číslach o 144 677 tis. Sk (z toho nárast bežných príjmov o 94 153 tis. Sk
a nárast kapitálových príjmov o 50 524 tis. Sk), nárast výdavkov PSK o 80 656 tis. Sk (z toho
nárast bežných výdavkov o 33 246 tis. Sk a kapitálových výdavkov o 47 410 tis. Sk).Celkový
výsledok hospodárenia bol ovplyvnený aj použitím prebytku hospodárenia z minulých
rozpočtových rokov, t.j. finančnými operáciami, ktoré v roku 2005 predstavujú medziročný
nárast oproti roku 2004 o 18 342 tis. Sk.

2. Majetok PSK

Majetok PSK celkom podľa účtovnej závierky k 31.12.2005 je evidovaný
v celkovom objeme 5 605 313 tis. Sk, čo je oproti roku 2004 zníženie hodnoty majetku o
-260 064 tis. Sk a to predovšetkým z dôvodu odpisov, predaja majetku, resp. jeho vyradenia
z dôvodu opotrebovanosti.

Úrad PSK eviduje k 31.12.2005 dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo vlastníctve
samosprávneho kraja v celkovej hodnote 357 877 tis. Sk, čo je zvýšenie oproti roku 2004
o 282 430 tis. k v dôsledku odňatia majetku zo správy organizácií a následného prevedenia do
dlhodobého prenájmu v prípade NsP Stará Ľubovňa, Školského majetku Čaklov a Sabinov
ako aj zvýšením DFM v prípade majetkového podielu Letiska Poprad-Tatry.

Za rok 2005 vykonal Úrad PSK fyzickú inventarizáciu majetku, vr. inventarizácie
zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti (4 x), pohľadávok a záväzkov, dokladovú
inventarizáciu ostatných účtov (súvahových i podsúvahových) a v súlade so Zápisnicou
č.1/2005 zo dňa 20.2.2006 (na základe príkazov k inventarizácii č. 1/2005, 3/2005, 7/2005 a
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10 /2005) zo zasadnutia centrálnej inventarizačnej komisie pri Úrade PSK bolo konštatované,
že pri inventarizácii za rok 2005 neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej len „RO“) viedli
k 31.12.2005 investičný majetok PSK zverený do správy organizácií v celkovej obstarávacej
hodnote 2 221 367 tis. Sk (došlo k jeho zvýšeniu o 129 935 tis. Sk a to v súvislosti so
združovaním škôl a školských zariadení ako aj transformáciou príspevkových organizácií na
rozpočtové).

Príspevkové organizácie (ďalej len „PO“) evidovali investičný majetok PSK
v celkovej hodnote 3 026 069 tis. Sk, čo je oproti roku 2004 celkové zníženie o -672 429 tis.
Sk a to z dôvodu prevodu jeho evidencie na Úrad PSK, z dôvodu transformácie
príspevkových organizácií na rozpočtové, z dôvodu zníženia jeho hodnoty o odpisy,
vyradenia z dôvodu odpisovania a z dôvodu predaja majetku.

3.   Pohľadávky PSK

Za rok 2005 eviduje PSK pohľadávky v celkovom objeme 280 487 tis. Sk, z toho za
Úrad PSK v objeme 21 229 tis. Sk (najväčší objem tvoria pohľadávky za prevzaté Školské
majetky PSK), RO v čiastke 15 095 tis. Sk a PO v objeme 244 163 tis. Sk (najväčší objem
tvoria pohľadávky NsP voči zdravotným poisťovniam, pohľadávky voči odberateľom, atď.).

4. Záväzky PSK

Prešovský samosprávny kraj eviduje k 31.12.2005 záväzky v celkovom objeme 1 455
425 tis. Sk, z toho záväzky Úradu PSK vo výške 1 669 tis. Sk, RO vo výške 839 245 tis. Sk
a PO vo výške 614 511 tis. Sk. V prípade Úradu PSK ide predovšetkým o záväzky
z obchodného styku v podobe predpísaných ale neuhradených faktúr v roku 2005, v prípade
záväzkov RO najväčší objem tvoria ostatné dlhodobé záväzky hlavne SaÚC PSK za
povrchovú úpravu ciest, v prípade PO najväčší objem tvoria záväzky zo sociálneho
zabezpečenia, z neuhradených dodávateľských faktúr, atď. Oproti roku 2004 došlo
k zvýšeniu záväzkov PSK o 659 216 tis. Sk.

Vzhľadom k vysokému objemu záväzkov a pohľadávok PSK je žiadúce podrobnejšie
sa zaoberať stavom pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, nakoľko vzhľadom
k zníženiu majetku PO oproti roku 2004 o -672 429 tis. Sk a ich nízkej likvidite sa
predpokladá, že PO evidujú podstatné sumy záväzkov po lehote splatnosti.

5.  Peňažné fondy

Prešovský samosprávny kraj mal v roku 2005 vytvorené dva mimorozpočtové
peňažné fondy a to rezervný a sociálny fond.

Tvorba a použitie sociálneho fondu bola v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o
sociálnom fonde v platnom znení, zostatok SF Úradu PSK k 31.12.2005 predstavuje
60 163,91 Sk.

Rezervný fond bol tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2004 v objeme
72 563 545,18 Sk, z úrokov za rok 2005 vo výške 595 500,06 Sk a z počiatočného stavu vo
výške 12 617 989,87 Sk, t.j. za rok 2005 sú evidované príjmy rezervného fondu v celkovom
objeme 73 159 045,24 Sk.
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Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 371/2005 zo dňa 14.6.2005 a č. 414/2005 zo dňa
4.10.2005 bol schválený objem finančných prostriedkov z rezervného fondu, určených na
krytie investičných potrieb v celkovom objeme 71 361 tis. Sk. Použitie prostriedkov
rezervného fondu bolo v roku 2005 realizované prostredníctvom finančných operácií na
konkrétne investičné akcie v celkovom objeme 64 638 tis. Sk, nevyčerpaný objem vo výške
6 723 tis. Sk sa týka spolufinancovania projektov EÚ, tieto prostriedky budú prerozdelené na
schválené akcie v roku 2006.

6. Výsledok hospodárenia PSK a zúčtovanie finančných vzťahov so
  štátnym rozpočtom

Výsledok hospodárenia PSK za rok 2005 sa odvíja od dosiahnutých celkových
príjmov a výdavkov za PSK, odvodu voči ŠR a prevodu nevyčerpaných účelových
prostriedkov štátu:

- Príjmy 3 429 519 786,31 Sk
- Finančné operácie – Rezervný fond 64 637 324,50 Sk
- Výdavky 3 339 041 692,94 Sk
-Odvod zo zúčtovania
finančných do ŠR -1 268 275,79 Sk

-Nevyčerpané účelové prostriedky
ŠR a EÚ -4 491 117,18 Sk

_________________________________________________________________

Výsledok hospodárenia  PSK – prebytok 149 356 025,10 Sk

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Z. z., § 16 ods. 2 Úrad PSK zabezpečil
vysporiadanie svojich finančných vzťahov voči ŠR v čiastke 1 268 275,79 Sk, nakoľko
použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. Ide
o nedočerpanie dotácie na odstraňovanie následkov povodní, nevyčerpanej dotácie
poskytnutej na úhradu nákladov na vykonanie volieb do orgánov VÚC, atď. Ďalší objem
prostriedkov účelových prostriedkov štátu a EÚ, ktoré boli poskytnuté po 1.10.2005
a nevstupujú do hospodárskeho výsledku roku 2005 v objeme 4 491 117,18 Sk boli odvedené
na osobitný účet a budú použité v roku 2006.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §
15 ods.4 je prebytok hospodárenia PSK za rok 2005 v objeme 149 356 025,10 Sk zdrojom
tvorby rezervného fondu PSK, z toho povinný ročný prídel do rezervného fondu,
minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia je navrhovaný za rok 2005 v objeme
29 356 025,10 Sk (po pripočítaní zostatku rezervného fondu za rok 2005 vo výške 14 417 tis.
Sk bude stály (nerozdelený) objem finančných prostriedkov rezervného fondu
predstavovať 43 773 tis. Sk). Finančné prostriedky vo výške 120 mil. Sk budú použité na
krytie investičných potrieb Úradu PSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a pre
iné subjekty v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK.

Vzhľadom k tomu, že návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2005
v objeme 120 mil. Sk nie je súčasťou návrhu záverečného účtu, je žiadúce predložiť na
schválenie Zastupiteľstvu PSK priority v jednotlivých oblastiach (Úrad PSK, školstvo,
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sociálna oblasť, atď.) s konkrétnym rozpisom jednotlivých investičných akcií,
prejednaných v príslušných komisiách PSK.

Vývoj hospodárskeho výsledku v jednotlivý rokoch v podmienkach PSK je uvedený
v tabuľke č.2:

v tis. Sk
2002 2003 2004 2005 Rozdiel

2005/2004
Príjmy 1 255 359 2 679 257 3 284 843 3 429 520 144 677

Finančné operácie
(Rezervný fond)

- 10 803 46 296 64 637 18 341

Výdavky 1 234 548 2 640 469 3 258 386 3 339 042 80 656

Rozdiel (Príjmy - Výdavky) 20 811 49 591 72 753 155 115 82 362

Odvod zo zúčtovania
finančných vzťahov so ŠR

917 - 383 - 190 - 1 268 1 078

Nevyč. účelové prostriedky
ŠR a EÚ

- - - - 4 491
4 491

Hospodársky výsledok
(prebytok hospodárenia)

19 894 49 208 72 563 149 356 76 793

Na celkovom výsledku hospodárenia v roku 2005 malo pozitívny vplyv zavedenie
fiškálnej centralizácie s účinnosťou od 1.1.2005 a prekročenie rozpočtu bežných príjmov za
rok 2005 o 111 612 tis. Sk, z toho prekročenie daňových príjmov (daň z príjmov FO, daň
z motorových vozidiel) o 69 053 tis. Sk a nedaňové príjmy o 42 539 tis. Sk (vlastné
a mimorozpočtové príjmy).

7. Dlhová služba, poskytnuté záruky

Prešovský samosprávny kraj za obdobie rokov 2002-2005 nevykazuje záväzky
z návratných zdrojov financovania, ktoré predstavujú prostriedky z prijatých úverov,
pôžičiek, návratných finančných výpomocí a nevykazuje žiadnu dlhovú službu, t.j.
neposkytol žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osobe.

8. Záver

V závere je potrebné konštatovať, že Prešovský samosprávny kraj v priebehu roka
2005 zabezpečoval všetky základné činnosti, súvisiace so samostatným hospodárením
s majetkom vo vlastníctve PSK, príjmami PSK, dotáciami zo ŠR a z fondov EÚ na
financovanie projektov EÚ a zabezpečoval financovanie originálnych i prenesených
kompetencií na všetkých úsekoch činnosti v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o majetku
VÚC v platnom znení.
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Účtovná závierka za rok 2005 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v platnom znení a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2005 bola overená a schválená auditorom – firmou
INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. a v súlade so správou nezávislého auditora zo dňa
24.2.2006 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu PSK
k 31.12.2005 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so slovenským zákonom
o účtovníctve.

Je potrebné konštatovať, že predkladaný návrh Záverečného účtu PSK za rok 2005 je
spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení a obsahuje všetky náležitosti.

Návrh záverečného účtu za rok 2005 bol zverejnený 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

v platnom znení.

V súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení odporúčam Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu PSK za rok 2005 výrokom

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad

V Prešove, 15.5.2006

Ing. Vladimír Fedorko
hlavný kontrolór


