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ÚVOD 
 
 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove , IČO 378 70475 postupuje 

v súlade so Zákonom č.  431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 
rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej 
závierky  a na základe Opatrenia MF SR č. 16 787/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 
Riadna účtovná závierka k 31. 12. bežného roka je overovaná audítorom. Účtovná jednotka účtuje 
v sústave podvojného účtovníctva a vedie účtovníctvo v slovenskej mene. 
 

Predmetom účtovania je účtovanie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov t.j. 
o vlastnom imaní, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia, príjmoch a výdavkoch, t.j. prebytku 
hospodárenia.  

Účtovným obdobím je  kalendárny rok. 
 

• Projektovo-programová dokumentácia 
 
Vedenie účtovníctva je realizované prostredníctvom účtovného softvéru SPIN certifikovaného firmou 
Asseco  Solutions, a.s. Bratislava. Softvér zodpovedá požiadavkám Zákona č. 431/2002 
Z.z.o účtovníctve  znení neskorších predpisov.  
 
Program obsahuje nasledovné účtovné moduly: 
 

1. Bankové operácie 
- Číselníky 
- Banka – prevodné príkazy, bankové výpisy 
- výstupy 

 
2. Evidencia majetku 

- Číselníky 
- Majetok 
- Spracovanie 
- Výstupy 
 

3. Podvojné účtovníctvo 
- Číselníky 
- Účtový rozvrh 
- Účtovanie 
- Saldokonto 
- Pokladňa 
- Rozpočet 
- Výkazy 
- Výstupy 
 

4. Sklady – odbyt – fakturácia 
- Číselníky 
- Skladová evidencia 
- Fakturácia 
- Iné evidencie – objednávky 
- Výstupy 
 

5. Finančné analýzy 
 



 3

Výstupom automatizovaného spracovania účtovníctva sú účtovné knihy, výstupy a výkazy: 
1. Hlavná kniha 
2. Hlavná kniha vlastného hospodárenia – podrobne 
3. Saldokonto 
4. Kniha došlých a vyšlých faktúr 
5. Zborník vlastného hospodárenia – mesačný 
6. Zborník vlastného hospodárenia – sumárny 
7. Navýšenie rozpočtu – podrobne 
8. Navýšenie rozpočtu – sumárne 
9. Stavy a obraty na bankových účtoch 
10. Súvaha 
11. Výkaz ziskov a strát – výsledovka 
12. Finančné výkazy 

 
 
 

I.  CHARAKTERISTIKA  ČINNOSTÍ  PSK 

  
Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v roku 2009 plnil úlohy v oblasti samosprávnych 
kompetencií v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov ako aj úlohy preneseného výkonu štátnej správy hlavne v oblasti 
vzdelávania. Samostatne hospodáril s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami v zmysle platnej 
legislatívy. 

Orgánom samosprávneho kraja je predseda PSK a zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ktoré 
pozostáva zo 62 poslancov. Administratívne a organizačné veci samosprávneho kraja zabezpečuje 
a vykonáva úrad samosprávneho kraja. 

Hospodárenie PSK sa v roku 2009  riadilo zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákonom NR SR č. 564/2004 
Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  nariadením Vlády SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení, zákonom NR SR 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov ako aj ďalšími internými predpismi a všeobecne záväznými 
nariadeniami samosprávneho kraja.  

V rámci originálnych kompetencií samosprávny kraj zabezpečoval úlohy vyplývajúce 
zo zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Originálne kompetencie sú financované 
z vlastných zdrojov PSK a ich výkon je realizovaný v oblasti sociálneho zabezpečenia, kultúry, 
školských zariadení, zdravotnej starostlivosti, dopravy, tvorby a plnenia programov sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, kontroly hospodárenia a nakladania 
s finančnými prostriedkami a so zvereným majetkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách, 
vytvárania podmienok pre rozvoj výchovy a vzdelávania v stredných školách, vytvárania podmienok 
pre tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt, kultúrnych aktivít a pod.  

Organizačná štruktúra PSK a Úradu samosprávneho kraja nebola v roku 2009 zmenená. Ku 
koncu sledovaného obdobia bol stav priemerného evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov na 
úrade 182, čo je v porovnaní s organizačnou štruktúrou podstav o 14 zamestnancov. V rámci počtu 
zamestnancov úradu pôsobia 2 zamestnanci na vysunutom pracovisku v Bruseli. Pri zastupiteľstve 
samosprávneho kraja pôsobí 12 odborných komisií, ktoré vykonávajú činnosti poradných orgánov. 
PSK bol zriaďovateľom 149 organizácií s právnou subjektivitou, z toho 92 je rozpočtových 
organizácií a 57 príspevkových organizácií. V oblasti kultúry PSK riadil a kontroloval 29 organizácií, 
v oblasti dopravy 1 organizáciu so 7 vnútornými organizačnými zložkami, v oblasti vzdelávania 
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pôsobilo 90 organizácií so 58 vnútornými organizačnými zložkami, v oblasti sociálneho zabezpečenia 
je to 27 organizácií s 20 vnútornými organizačnými zložkami a 2 nemocnice. PSK zabezpečuje 
financovanie právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu starostlivosť, súkromné a cirkevné 
školské zariadenia, vyrovnáva straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme pre 4 dopravcov. 
Odbory úradu samosprávneho kraja plnia ďalšie legislatívou určené povinnosti napr. v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, dopravy, územného plánu a životného prostredia a pod.  

PSK v roku 2009 plnil úlohy spoluzakladateľa v združení Biele kamene, v združení 
právnických osôb Agentúra regionálneho rozvoja PSK, v neziskových organizáciách v oblasti 
zdravotníctva v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni a vo Vranovskej nemocnici, a. s. 
vo Vranove nad Topľou, v akciovej spoločnosti  Letisko Poprad – Tatry,  v akciovej spoločnosti 
Spoločné zdravotníctvo, a. s. a v spoločnosti HRON –AIR, s. r. o. v Podbrezovej.  
 V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
s pokynmi Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) bol spracovaný  záverečný 
účet PSK za rok 2009 . Prílohou záverečného účtu je i správa audítora,  vysporiadanie  finančných 
vzťahov k jednotlivým kapitolám štátneho rozpočtu, vysporiadanie finančných vzťahov 
k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a vysporiadanie finančných vzťahov k iným 
subjektom, ktoré sú  napojené na rozpočet PSK dotáciou. V danej súvislosti je nevyhnutné 
konštatovať, že  za rok 2009 nebolo možné  zabezpečiť zúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu 
PSK pre NEFO PSK, neinvestičný fond Prešov do dňa spracovania záverečného účtu. Objem 
nezúčtovanej dotácie bol predpísaný do pohľadávok PSK.  
 Záverečný  účet  obsahuje   údaje o schválenom  rozpočte,  jeho  úpravách,  plnení   rozpočtu 
príjmov a výdavkov, v členení na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie 
vydanej MF SR.  Súčasťou záverečného účtu za rok 2009 je aj bilancia aktív a pasív,  ktorá vyplynula 
z  celkovej  účtovnej  závierky  za rok  2009,  údaje o hospodárení  príspevkových  organizácií,  stav 
majetku  PSK,  pohľadávok  a  záväzkov,  tvorba a  použitie  fondov zriadených PSK, ako aj prehľad 
o stave a vývoji dlhu PSK. PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

V  roku  2009  boli v PSK  vykonané    3  vládne audity a 2 kontroly vykonal Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky. 

Útvarom hlavného kontrolóra PSK bolo vykonaných 63 následných finančných kontrol 
v organizáciách PSK 
 
 
 

II.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PSK ZA ROK 2009 

 

1.    Schválený rozpočet PSK a jeho zmeny 

 
Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) pre rok 2009 bol schválený 

na 28. zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 16. decembra 2008 uznesením č. 441/2008. Rozpočet bol 
navrhnutý a schválený ako vyrovnaný v celkovom objeme 150 303 758 € v príjmovej časti ako aj vo 
výdavkovej časti v nasledovnom členení: 

 

  

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

PRE ROK 2009 
 
 
Príjmy celkom                      150 303 758 € 
Výdavky celkom                       150 303 758 € 
z toho: 
 



 5

A: B e ž n ý    r o z p o č e t  
Bežné príjmy              148 644 062 €  
Bežné výdavky                                  135 358 727 €      
  

B: K a p i t á l o v ý    r o z p o č e t 
Kapitálové príjmy                                                                     1 659 696 € 
Kapitálové výdavky                                                                        14 945 031 € 
 

C: F i n a n č n é    o p e r á c i e                            0 € 
Príjmové operácie                   0 € 
Výdavkové operácie                0 € 
  
V priebehu sledovaného obdobia bolo realizovaných  dvanásť  rozpočtových úprav, pričom upravený 
rozpočet bol vybilancovaný nasledovne :  

 
 

UPRAVENÝ  ROZPOČET  PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

  k  31. 12. 2009 

 
Príjmy celkom                          149 119 867 € 
Výdavky celkom                            173 953 747 € 
 
z toho: 
A: B e ž n ý    r o z p o č e t  
Bežné príjmy                          145 455 141 € 
Bežné výdavky                                  140 911 706 €  
 

B: K a p i t á l o v ý    r o z p o č e t  
Kapitálové príjmy                                                                         3 664 726 € 
Kapitálové výdavky                                                                                    33 042 041 € 
 

C: F i n a n č n é    o p e r á c i e                                          24 833 880 € 
Príjmové operácie                      24 833 880 € 
Výdavkové operácie                  0 € 
 
 

2.  Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2009 a jeho plnenie 
 
 
Rozpočet PSK pozostáva z bežného rozpočtu, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky, 

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 štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné 
vzťahy k fondom Európskej únie, 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.  

 
Príjmy rozpočtu PSK pre rok 2009 boli plnené z daňových príjmov, nedaňových príjmov, z 

grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ a z mimorozpočtových 
príjmov (§ 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
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Príjmy celkom: 
Schválený rozpočet                 150 303 758 € 
Upravený rozpočet                 149 119 867 € 
Plnenie k 31. 12. 2009                 152 447 589 € 
Plnenie k schválenému rozpočtu                      101,43 % 
Plnenie k upravenému rozpočtu                         102,23 % 
 

 
  Výdavky rozpočtu PSK pozostávajú z bežných výdavkov 139 190 277 € a kapitálových 
výdavkov 28 254 543 € spolu 167 444 820 €. V rámci výdavkov sa zabezpečovalo financovanie 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, neštátne zariadenia v oblasti vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia, vyrovnanie strát  pri výkonoch  vo verejnom záujme , financované  záväzky  v oblasti 
zdravotníctva a poskytovanie dotácií pre subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Výdavky 
boli nasledovné: 

Výdavky  
Výdavky celkom: 
Schválený rozpočet           150 303 758 € 
Upravený rozpočet                  173 953 747 € 
Čerpanie k 31. 12. 2009                  167 444 820 € 
Čerpanie k schválenému rozpočtu                          111,40 %  
Čerpanie k upravenému rozpočtu                            96,26 % 
 
 
2.1.  B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   
 
  
Schválený bežný rozpočet pre  rok 2009 bol zostavený ako prebytkový v objeme 13 285 335 €. Po 
realizácii rozpočtových úprav v priebehu rozpočtového roka dosiahol  upravený rozpočet bežných 
príjmov objem  145 455 141 €  a  rozpočet bežných výdavkov 140 911 706 €.  
 

2.1.1  BEŽNÉ PRÍJMY 

 
 Príjmy bežného rozpočtu tvorili daňové príjmy (hlavná kategória 100), ktoré predstavujú 
výnosy daní platených fyzickými osobami a výnos dane z motorových vozidiel.  
Daňové príjmy (hlavná kategória 100) boli naplnené v celkovom objeme 75 771 414 €, čo 
predstavuje k upravenému rozpočtu plnenie na 100,67 %.  

 
 
                                                       
Daň z príjmov fyzických osôb (v rámci kategórie 110)  predstavuje v rámci vlastných príjmov 
samosprávneho kraja podiel 75,35 %.  
 
 Rok 2009 bol výrazne poznamenaný dopadom hospodárskej a finančnej krízy, čo sa odrazilo 
na plnení uvedenej dane .  
 
  
 
 Daň  z motorových vozidiel (kategória 130):   
Plnenie uvedenej dane vykazujeme na 112,22 %.  
 
Nedaňové príjmy(hlavná kategória 200)  boli rozpočtované pre rok 2009 v objeme 6 207 263 € 
schváleného rozpočtu a k 31.12.2009 v objeme 6 083 948 € upraveného rozpočtu.  
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Granty a transfery (hlavná kategória 300): 
Plnenie grantov a transferov vykazujeme za sledované obdobie v objeme 67 659 564 €, čo je ku 
schválenému rozpočtu 115,53 %, avšak k upravenému rozpočtu iba 99,83.  

 
Ďalší zdroj bežných príjmov predstavovali nedaňové príjmy (hlavná kategória 200), ktoré 

pozostávajú z vlastných príjmov PSK a mimorozpočtových príjmov (ďalej len MMR) v zmysle § 23 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Príjmy PSK boli ďalej plnené v rámci grantov a transferov (hlavná kategória 300), ktoré 

pozostávajú z dotácií štátu, poskytovaných Krajským školským úradom v Prešove (ďalej len KŠÚ) 
v rámci kapitoly Ministerstvom školstva SR (ďalej len MŠ SR) a to na finančné zabezpečenie 
prenesených kompetencií v oblasti školstva, MVaRR SR ako Riadiaceho orgánu pre SO/RO  ROP na 
jeho činnosť, štátne dotácie prideľované na základe zákona NR SR č.194/1990 Zb. o lotériách a iných 
podobných hrách v znení neskorších predpisov, dotácie z fondov Európskej únie (ďalej len EÚ) v rámci 
spolufinancovania projektov EÚ a dotácie na jednotlivé programy príslušných kapitol štátneho rozpočtu 
(rezortné ministerstvá).  

 
V rámci grantov a transferov boli ďalej prijaté finančné prostriedky od právnických 

a fyzických osôb, ktoré spadajú do kategórie mimorozpočtových príjmov § 23 zákona  NR SR 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. Rekapitulácia bežných príjmov je nasledovná: 
 
Bežné príjmy: 
Schválený rozpočet                              148 644 062 € 
Úpravy rozpočtu                                  - 3 188 921 € 
Upravený rozpočet                                     145 455 141 €  
Plnenie k 31. 12. 2009                                                149 540 394 € 
z toho: ŠR a EÚ                      65 452 901 € 
 vlastné zdroje PSK                            83 337 686 € 
             MMR §23                                       749 807 € 
Prekročenie plnenia k 31. 12. 2008                                               + 4 085 253 € 
Plnenie k schválenému rozpočtu                          100,60 %  
Plnenie k upravenému rozpočtu                                  102,81 % 
 
 
 
 
 
2.1.2. BEŽNÉ VÝDAVKY 
 
 

Rozpočet  bežných výdavkov bol schválený v celkovom objeme  135 358 727 €. Upravený 
rozpočet bežných výdavkov k 31.12. 2009 predstavoval 140 911 706 €. Z uvedeného objemu 
rozpočtovaných výdavkov bolo vyčerpaných 139 190 277 €, čo je 98,78%. V členení na kategórie boli 
bežné výdavky čerpané na mzdy spolu v objeme 40 282 920 €, na odvody 14 375 298 €, na tovary 
a služby 31 387 656 €, na bežné transfery 52 446 795 € a na splácanie úrokov 697 608 €.  

 
 
Rekapitulácia bežných výdavkov je nasledovná: 
 

Bežné výdavky: 
 
Schválený rozpočet                                135 358 727 € 
Úpravy rozpočtu                                        + 5 552 979 € 
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Upravený rozpočet                                     140 911 706 €  
Čerpanie k 31. 12. 2009                                                139 190 277 € 
z toho:  ŠR a EÚ                      64 715 278 € 

vlastné zdroje PSK                            73 734 014 € 
             MMR §23                                         740 985 €            
Čerpanie k schválenému rozpočtu                                  102,83 % 
Čerpanie k upravenému rozpočtu                                      98,78 % 
 
 

  
 
2.2.  K A P I T Á L O V Ý     R O Z P O Č E T   

 
 
Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2009 bol schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja 

v príjmovej časti v objeme 1 659 696 € a vo výdavkovej časti v objeme 14 945 031 €. V priebehu 
sledovaného obdobia bol kapitálový rozpočet upravovaný v závislosti od prijatých dotácií na projekty 
v rámci rezortných ministerstiev, prijatých finančných prostriedkov  z EÚ a ŠR na financovanie 
projektov EÚ, prevodov finančných prostriedkov z peňažných fondov  a prostriedkov z návratných 
zdrojov financovania. Po úpravách rozpočtu v priebehu roka , upravený kapitálový rozpočet ku koncu 
sledovaného obdobia v príjmovej časti bol v objeme 3 664 726 €  a 33 042 041 € vo výdavkovej časti.  

 
Schodok kapitálového rozpočtu – 29 377 315  bol vyrovnaný finančnými operáciami 

24 825 833 €, z toho prevody nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 130 216 € 
prevody prostriedkov z rezervného fondu 12 771 232 €, nevyčerpané  návratné zdroje financovania 
z EIB 8 351 169 €, návratné zdroje financovania z Dexia banky Slovensko 3 573 216 € a prebytkom 
bežného rozpočtu v objeme 4 551 482 €.  
 

2.2.1  KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY 
 
 Rozpočet kapitálových príjmov v roku 2009 bol plnený z vlastných príjmov PSK z predaja 
majetku, z kapitálových grantov a transferov, ako sú zdroje štátnej dotácie a finančné prostriedky na 
realizáciu projektov a z mimorozpočtových príjmov v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
 

Po realizácii rozpočtových úprav v roku 2009  je rozpočet kapitálových príjmov nasledovný: 
 
 
Kapitálové príjmy: 
Schválený rozpočet                             1 659 696 € 
Úpravy rozpočtu                                                  + 2 005 030 € 
Upravený rozpočet                                        3 664 726 €  
Plnenie k 31. 12. 2009                                                   2 907 195 € 
z toho:  ŠR a EÚ                     1 989 357 € 
 príjmy z predaja kapitálových aktív                           902 165 € 
             MMR §23                                       15 673 €            
Výška nenaplnenia k 31. 12. 2009                                      -  757 531 € 
Plnenie k schválenému rozpočtu                                  175,16 % 
Plnenie k upravenému rozpočtu                                     79,33 %  
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2.2.2  KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 
 
 Rozpočet kapitálových výdavkov PSK na rok 2009 bol schválený v celkovom objeme 
14 945 031 €. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov PSK pre rok 2009 v objeme 33 042 041 €. 
Rozpočet kapitálových výdavkov bol krytý vlastnými zdrojmi PSK a to prebytkom bežného rozpočtu 
(4 551 482  €) a z predaja majetku (1 659 696 €), účelovými dotáciami štátu (1 907 729 €), v tom 
nevyčerpané dotácie z roku 2008 (79 334 €), mimorozpočtovými finančnými prostriedkami podľa § 23 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení (15 673 €), 
finančnými prostriedkami z EÚ a ŠR v rámci financovania projektov (211 844 €), v tom nevyčerpané 
zdroje z roku 2008 (50 882 €), prerozdelenými prostriedkami z peňažných fondov (21 122 401 €), 
v tom  rezervný fond (12 771 232 €) a nevyčerpané návratné zdroje financovania z EIB (8 351 169 €) 
a návratnými zdrojmi financovania z Dexia banky Slovensko (3 573 216 €).  
 
 
Kapitálové výdavky: 
Schválený rozpočet                                  14 945 031 € 
Úpravy rozpočtu                                                              + 18 097 010 € 
Upravený rozpočet                                     33 042 041 €  
Čerpanie k 31. 12. 2008                                                              28 254 543 € 
z toho:  ŠR a EÚ                      1 310 451 € 
 zdroje PSK                                         5 835 189 € 
             MMR §23                                         15 672 €            
 rezervný fond                       9 168 846 € 
 úver (návratné zdroje financovania z EIB)                              8 351 169 € 
 úver (návratné zdroje financovania z Dexia banky Slovensko a.s.)    3 573 216 € 
Čerpanie k schválenému rozpočtu                        189,06 % 
Čerpanie k upravenému rozpočtu                                      85,51 % 
 
              
 
   
 
 
2.3.  F I N A N Č N É    O P E R Á C I E   
 

2.3.1 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

Upravený rozpočet príjmových finančných operácií po úpravách v priebehu sledovaného 
obdobia, ktorých súčasťou bolo aj prerozdelenie prostriedkov minulých rokov – prostriedkov 
rezervného fondu do použitia (12 771 232 €), návratných zdrojov financovania z EIB nevyčerpaných 
v roku 2008 (8 351 169 €), prevod nevyčerpaných prostriedkov pridelených zo ŠR a EÚ poukázaných 
po 1. októbri 2008  (138 263 €, z toho 8 047 € bežné a 130 216 € kapitálové) a prijatých návratných 
zdrojov financovania z Dexia banky Slovensko predstavoval 24 833 880 € celkom.  
  
 

2.3.2 VÝDAVKOVÉ FINAN ČNÉ OPERÁCIE 
 

PSK za rok 2009 nevykazuje výdavkové finančné operácie a z tohto dôvodu nie sú ani 
rozpočtované.  
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3. Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK 
 

3.1.  PRÍJMY 
 
 Celkové dosiahnuté príjmy vrátane príjmových finančných operácií (prevody prostriedkov 
z minulých rokov, úver) za rok 2009 predstavujú objem 173 681 940,63 € z toho:  
 
Účet 221 – Bankový účet            167 661 293,75 € 
v tom: 
finančné operácie príjmové (položka 450, 520)                     21 234 351,85 €  
 
Účet 223 – Príjmový  rozpočtový účet                                  6 020 646,88 € 
 

3.2.   VÝDAVKY 
 
 Výdavky celkom za samosprávny kraj vrátane výdavkových finančných operácií predstavujú 
objem 167 444 819,27 € a pozostávajú z výdavkov na týchto účtoch: 
 
Účet 221 – Bankový účet               69 738 828,57 € 
 
Účet 222 – Výdavkový rozpočtový účet            97 705 990,70 € 
 
     
3.3.   ZÚČTOVANIE FINAN ČNÝCH VZŤAHOV SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM 

       
     Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení PSK vykonal finančné 
zúčtovanie so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov  k organizáciám napojeným na 
rozpočet samosprávneho kraja, ako aj k právnickým a fyzickým osobám, ktorým boli z rozpočtu 
samosprávneho kraja poskytnuté finančné prostriedky štátu vo forme dotácie. Vykázaný odvod voči 
štátnemu rozpočtu za obdobie roka 2009  bol v čiastke 6 270,89 €, ktorý pozostáva z nevyčerpanej 
dotácie MF SR poskytnutej pre SaÚC PSK na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou  
poškodených úsekov ciest pri povodniach v r. 2008 v objeme 3 106,67 €,  nevyčerpanej dotácie 
MPSVaR SR poskytnutej na detské rekreácie 748,03 €, z nevyčerpanej dotácie z ÚPSVaR v Prešove 
pre deti nachádzajúce sa v hmotnej núdzi 248,71 €, nevyčerpanej dotácie z MK SR pre kultúrne 
zariadenia poskytnutej na základe grantového systému 320,74 € a nevyčerpanej dotácie na prenesené 
kompetencie v oblasti školstva 1 846,74 €. Tieto prostriedky nevstupujú do hospodárskeho výsledku 
a samosprávny kraj je povinný ich odviesť do príjmov štátneho rozpočtu.   

 
3.4.   VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja za rok 2009 je 
schodok v objeme – 14 997 230,49 € vyčíslený ako rozdiel príjmov a výdavkov samosprávneho kraja. 
Schodok rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka v plnom rozsahu vykrytý zostatkami prostriedkov 
z minulých rokov a z návratných zdrojov financovania, t. j. príjmovými finančnými operáciami. 
Rekapitulácia  príjmov a výdavkov  PSK za rok 2009 
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(v €) 

Rozpočet PSK Príjmy Výdavky 

Bežný rozpočet 149 540 394,67 139 190 277,15 

Kapitálový rozpočet 2 907 194,11 28 254 542,12 

Spolu 152 447 588,78 167 444 819,27 

Bežný rozpočet - (Príjmy - Výdavky) – prebytok 10 350 117,52 

Kapitálový rozpočet (Príjmy - Výdavky) – schodok -25 347 348,01 

Spolu (Príjmy - Výdavky) – SCHODOK -14 997 230,49 
-  

Finančné operácie   

Finančné operácie – príjmové     

Z realizácie ostatného finančného majetku 2 858,80  

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  138 262,26   

Prostriedky z peňažných fondov - rezervný fond 17 520 014,67   

z toho: prostriedky PSK 9 168 845,97   
            návratné zdroje z EIB  - úver 8 351 168,70   

Návratné zdroje Dexia banka Slovensko a.s. 3 573 216,12   

Spolu - finančné operácie príjmové 21 234 351,85   

Finančné operácie – výdavkové     

Účasť na majetku   0 

Spolu - finančné operácie výdavkové   0 

Finančné operácie (Príjmy - Výdavky)   21 234 351,85 
 

Schodok rozpočtu za rok 2009   -14 997 230,49 
-  

Finančné operácie za rok 2009   21 234 351,85 

Zostatok   
6 237 121,36 

 
Odvod zo zúčtovania finančných vzťahov so ŠR   - 6 270,89 € 

Účelové prostriedky zo ŠR a EÚ    - 1 680 156,87 € 

Zostatok  finančných  prostriedkov   4 550 693,60 € 
€  

 
Po vyrovnaní schodku rozpočtu finančnými operáciami, vykonaní odvodu prostriedkov 

do štátneho rozpočtu (6 279,89 €) a prevodu nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov (účelové 
prostriedky štátu a EÚ a prostriedky z projektov (1 680 156,87 €)) je zostatok finančných prostriedkov 
samosprávneho kraja ku koncu rozpočtového roka v objeme 4 550 693,60 €.  V uvedenom objeme sú 
zahrnuté aj nevyčerpané prostriedky zo zdrojov PSK pridelené v roku 2009 na financovanie 
investičných akcií samosprávneho kraja. Tieto finančné prostriedky je potrebné v roku 2010 opäť 
začleniť do rozpočtu na rovnaký účel prostredníctvom finančných operácií.   
 
 V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  finančné 
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prostriedky objeme 4 550 693,60 € budú prevedené na účet rezervného fondu samosprávneho kraja 
v plnej výške.  
 

Konečný stav finančných prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2009 bol 7 170 377,55 €. Po 
prevode zostatku finančných prostriedkov za rok 2009 v objeme 4 550 693,60  € stav prostriedkov na 
účte rezervného fondu bude v objeme 11 721 071,15  €. Z uvedeného objemu rezervného fondu bude 
nevyhnutné opätovne zaviesť do rozpočtu v roku 2010 objem 5 304 891 € - nevyčerpané kapitálové 
výdavky z roku 2009 na investičné akcie, v ktorých sa bude investične pokračovať v roku 2010. 
  

 
 

  
4.  Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov 
  

Majetkové pomery Prešovského samosprávneho kraja sú vyjadrené na súvahových účtoch,  
ktoré sú vedené v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

   
Ročná účtovná závierka v zmysle zákona o účtovníctve a  Opatrenia Ministerstva financií SR zo 

17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR 
z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007 – 31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, 
spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia 
plnenia rozpočtu verejnej správy, obsahuje aj súvahové zostavy, ktoré zobrazujú štruktúru aktív a pasív, 
ako je neobežný majetok, obežný majetok, zdroje krytia majetku, pohľadávky, záväzky PSK  a pod.  

 
 
   

 
 
4.1.  POHĽADÁVKY PSK   
 
           Prešovský samosprávny kraj ku koncu sledovaného obdobia vykazuje pohľadávky v celkovom 
objeme 3 733 491 €,  z toho za rozpočtové  organizácie 1 571 911 €,  za príspevkové organizácie 
1 667 466 € a  za  Úrad PSK 494 114 €.   Z  celkových  pohľadávok  tvoria   20 480 €  dlhodobé  
pohľadávky  a  
3 713 011 €. 

 
  

 
 

4.2.   ZÁVÄZKY PSK  
 
          Prešovský samosprávny kraj ku koncu sledovaného obdobia vykazuje záväzky v objeme celkom 
28 737 869 € , z toho záväzky rozpočtových organizácií  24  170 822 €, príspevkových organizácií 
2 322 492 € a úradu samosprávneho kraja 2 244 555 €. Z celkových záväzkov sú dlhodobé záväzky 
15 725 357 € a 13 012 512 € krátkodobé záväzky. 

 
  

     
  
 
4.3.  PEŇAŽNÉ  FONDY   PSK  V  ROKU   2009 
 
         Prešovský samosprávny kraj mal v roku 2009 vytvorené dva mimorozpočtové peňažné fondy 
a to rezervný fond a sociálny fond. 
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4.3.1.  Rezervný fond 
 
 Počiatočný stav účtu rezervného fondu bol k 01.01.2009 v objeme 10 349 395,53 €. . Za 
sledované obdobie roku 2009 príjmy celkom predstavovali objem 14 343 695,89 €, výdavky spolu 
17 522 713,87 € (vrátane odvodu úrokov za december 2008 do príjmov 2 699,20 €) a konečný stav 
účtu 7 170 377,55 €. 
  

4.3.2.  Sociálny fond 
 

Úrad PSK vedie v súlade s platnou legislatívou  osobitný bankový účet – sociálny fond. 
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa spravuje podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde v platnom znení a schválenej kolektívnej zmluvy.  
 
 Počiatočný stav účtu sociálneho fondu k 01.01.2009 predstavoval 10 411,14 €. Príjmy 
sociálneho fondu za rok 2009  boli v celkovom objeme 28 151,15 €, Sociálny fond v roku 2009 bol 
použitý v celkovom objeme 25 895,16.  Zostatok sociálneho fondu Ú PSK ku koncu sledovaného 
obdobia, t. j. k 31.12.2009 predstavoval objem 12 667,13 €.  
 

  
 

 
 
4.4.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PSK 
 
 Prešovský samosprávny kraj od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
4.5.  PREHĽAD  O  STAVE  A  VÝVOJI  DLHU  PSK 
 
            V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa celkovou sumou dlhu vyššieho územného celá rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 
zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských 
záväzkov vyššieho územného celku. 
 

 Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa v zmysle § 17 ods. 8 vyššie citovaného 
zákona  nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. 
  

Údaje o celkovom dlhu PSK sú čerpané zo súvahy k 31.12.2009 (v €) nasledovne: 
 
Vydané dlhopisy  r. 150                         0,00 € 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) r. 143                  0,00 € 
Zmenky na úhradu (322) r. 153                    0,00 € 
Bankové úvery a výpomoci  r. 173                      43 997 766,34 €  
v tom návratné zdroje financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania  
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie            - 3 573 216,12 € 
 
Celkový dlh PSK                  40 424 550,22 € 
 
Ostatné dlhodobé záväzky (479) r.141 /Správa a údržba ciest PSK /                 15 418 288,11 €  
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Celkový dlh PSK s ostatnými dlhodobými záväzkami 
a návratnými zdrojmi financovania prijatými na zabezpečenie predfinancovania 
spoločných programov SR a EÚ                                                 59 416 054,45 €    
  
 Celkový dlh PSK s pripočítaním ostatných dlhodobých záväzkov a návratných zdrojov 
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ vykazujeme 
z titulu monitorovania plnenia finančných dohovorov pre EIB v Luxemburgu, ktorá posudzuje 
finančné zaťaženie PSK pri čerpaní návratných zdrojov financovania a plnenia podmienok 
ustanovených v § 17 vyššie citovaného zákona. V ostatných prípadoch, ako aj v prípade hodnotenia 
vývoja dlhu PSK pre účely záverečného účtu PSK vykazujeme v súlade s platnou legislatívou SR 
celkový dlh PSK v objeme 40 424 550,22 €.  

    

5.Záver 

  
 
  Rok 2009 bol tretím rokom čerpania návratných zdrojov financovania v zmysle úverovej 
zmluvy uzavretej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Európskou investičnou bankou 
v Luxemburgu na Projekt regionálnej infraštruktúry Prešov – Slovensko, pričom investičné akcie 
v rámci zásobníka projektov Fáza I. a Fáza II. projektu boli zrealizované v súlade so stanoveným 
harmonogramom a to v lehote do 31. 12. 2009.  
 
  Pri celkovom hodnotení hospodárenia za rok 2009  je nutné poukázať na pozitíva, medzi ktoré 
patrí prioritne zavedenie novej meny euro v SR od 1. januára 2009, v nadväznosti na uvedenú 
skutočnosť zníženie úrokovej miery Európskou centrálnou bankou, čo priamo nadväzuje na plnenie 
záväzkov v rámci čerpania návratných zdrojov financovania z EIB, ale aj z Dexia banka Slovensko,  
ukončenie investičných akcií financovaných z návratných zdrojov EIB v súlade so stanoveným 
harmonogramom, splácanie istiny až od roku 2013. PSK nebol nútený využiť možnosť použitia 
zdrojov minulých rokov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov a tým vytvoriť schodkový 
bežný rozpočet, ako to umožňuje zmena legislatívy, pričom táto možnosť je stanovená na dvojročné 
prechodné obdobie z dôvodu dopadu finančnej a hospodárskej krízy, v  neposlednom rade  úspešnosť 
PSK pri získavaní zdrojov v rámci europrojektov a priaznivé výsledky z vládnych auditov vykonaných 
Správou finančnej kontroly Košice, ale aj výsledky z kontrol uskutočnených Najvyšším kontrolným 
úradom Bratislava.  
 
 
  Z  negatív v rámci roka 2009  je nutné poukázať na neplnenie daňových príjmov, hlavne za 
daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je spôsobené zvyšujúcou sa mierou nezamestnanosti v SR z titulu 
dopadu celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, PSK bol nútený pristúpiť v priebehu sledovaného 
obdobia k dvom rozpočtovým úpravám v oblasti daňových príjmov až o – 10 268 113 € a v tom istom 
objeme aj v oblasti výdavkov celkom a spôsobe financovania eurofondov formou refundácie 
výdavkov. 
 
 

Účtovná závierka PSK za rok 2009 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona 
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. Audit bol vykonaný v súlade 
s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, so zameraním sa na získanie primeraného uistenia, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasť auditu tvoria postupy na získanie 
audítorských dôkazov o sumách údajov vykázaných v účtovnej závierke. Audit obsahuje zhodnotenie 
vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov 
uskutočnených predsedom samosprávneho kraja a zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako 
celku. Predmetom overenia audítormi bolo tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel 
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používania návratných zdrojov financovania. Na základe uvedených skutočností a podľa názoru 
audítorov účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Prešovského 
samosprávneho kraja k 31. decembru 2009, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za končiaci 
rok  k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  
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