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I.

ÚVOD

Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove, IČO 37870475 vznikol nadobudnutím
účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. PSK je samostatný
územný a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami zabezpečuje a chráni práva
a záujmy svojich obyvateľov.
Pri účtovaní 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 EUR.
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
alebo schodku 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
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-

Iné evidencie – objednávky
Výstupy

5. Finančné analýzy
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

II.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PSK

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v roku 2010 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 hospodári 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 2010 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 bola v roku 2010 zmenená l krát.
V rámci organizačnej štruktúry pribudli dve detašované pracoviská jedno v Humennom bez obsadenia
pracovných miest a jedno v Poprade na 1,5 úväzku vrátane podpredsedu. Ku koncu sledovaného obdobia
bol stav priemerného evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov na úrade 191, čo je v porovnaní
s organizačnou štruktúrou podstav o 19 zamestnancov. V rámci počtu zamestnancov úradu pôsobili
2 zamestnanci na vysunutom pracovisku v Bruseli do 30.11.2010.v ďalšom období pôsobí už iba 1
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pracovník Pri zastupiteľstve samosprávneho kraja pôsobí 12 odborných komisií, ktoré vykonávajú
činnosti poradných orgánov. PSK na začiatku sledovaného obdobia roku 2010 mal vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 147 organizácií s právnou subjektivitou, z toho 91 bolo rozpočtových
organizácií a 56 príspevkových organizácií, ktoré spolu riadia aj 84 vnútorných organizačných jednotiek
bez právnej subjektivity. Ku koncu sledovaného obdobia bol tento stav zmenený na 144 organizácií
s právnou subjektivitou, z toho 90 rozpočtových organizácií a 54 príspevkových organizácií s 83
vnútornými organizačnými zložkami.
Výkon a činnosti v oblasti kultúry zabezpečovalo 29 príspevkových organizácií. V oblasti
dopravy pôsobila 1 rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK Prešov, ktorú tvorí ďalších 7
vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity. V oblasti vzdelávania pôsobilo 88
organizácií, ktoré hospodárili aj v rámci vnútorných organizačných jednotiek s počtom 57, z toho bolo 25
príspevkových organizácií a 63 rozpočtových organizácií, v závere rok došlo v tejto oblasti k zmene stavu
počtu organizácií na 87, z toho príspevkových organizácií 25 a rozpočtových organizácií 62, s počtom 57
vnútorných organizačných jednotiek. V oblasti sociálneho zabezpečenia pôsobilo 27 organizácií s 20
vnútornými organizačnými jednotkami, ku koncu sledovaného obdobia došlo k zmene z 20 na 19
vnútorných organizačných jednotiek. V priebehu roka 2010 došlo k zrušeniu 2 príspevkových organizácií
v oblasti zdravotníctva.
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 v priebehu sledovaného obdobia
vykonávali legislatívou stanovené činnosti. Zabezpečovali výkon samosprávnych kompetencií PSK napr.
v oblasti zdravotnej starostlivosti, dopravy, územného plánu a životného prostredia, pri tvorbe
a implementácii rozvojových koncepcií regiónu v oblasti sociálnej, hospodárskej a pod. Vyššie uvedené
riadenie a kontrola nielen činností ale aj hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným do správy
uvedených organizácií zabezpečoval PSK prostredníctvom úradu samosprávneho kraja.
PSK v roku 2010 pôsobil ako spoluzakladateľ v združení právnických osôb Biele kamene,
v Agentúre regionálneho rozvoja PSK, v SK 8, Inovačné partnerské centrum, Klaster AT+R, Centrum
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier a v záujmových združeniach v Koalícii 2013+ a v
Lokálnych partnerstvách sociálnej inklúzie Prešov – Sabinov, Vranov n/T, Bardejov – Svidník, Poprad –
Levoča, Stropkov – Medzilaborce, Humenné – Snina a Kežmarok – Stará Ľubovňa .
Ďalej pôsobil ako spoluzakladateľ v neziskovej organizácii v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni
a vo Vranovskej nemocnici vo Vranove nad Topľou.
V akciových spoločnostiach PSK pôsobil vo Vranovskej nemocnici so sídlom vo Vranove nad Topľou
a v Spoločnom zdravotníctve so sídlom v Bratislave.
Počas celého hodnoteného obdobia v rámci subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja PSK uplatňoval systém samostatného finančného rozhodovania, ktoré sa týkalo
rozpisu prideleného rozpočtu hlavnej kategórie bežných výdavkov do úrovne kategórií, položiek
a podpoložiek. Za hospodárne, efektívne a účinné použitie rozpočtu zodpovedal štatutár organizácie,
ktorej bol rozpočet pridelený. Tento systém samostatného finančného rozhodovania bol zavedený od roku
2006 a za uvedené obdobie je osvedčeným prvkom prenosu výraznej miery rozhodovania
a zodpovednosti za hospodárenie s finančnými prostriedkami zo strany zriaďovateľa na organizácie
v jeho priamej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Pri hodnotení roku 2010 je nevyhnutné upriamiť pozornosť na vplyvy, ktoré sa výraznou mierou
podpísali na hospodárení PSK. Negatívny dopad hospodárskej a finančnej krízy PSK zaznamenal
prvýkrát v roku 2009, čo sa prejavilo hlavne v nízkom plnení podielovej dane z príjmov fyzických osôb.
Táto nepriaznivá situácia sa v roku 2010 ešte výraznejšie prehĺbila. Plnenie príjmov z uvedenej
podielovej dane sa ocitlo na úrovni rokov 2005 - 2006. V mesiaci október 2010 vláda uvedený výpadok
dane z príjmov fyzických osôb čiastočne eliminovala účelovou dotáciou určenou na financovanie
bežných výdavkov samosprávneho kraja. Finančná a hospodárska kríza poznačila aj výber dane
z motorových vozidiel, pričom v porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný prepad zhruba o – 265 tis.
eur.
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Územie prešovského regiónu bolo od začiatku roka do konca augusta 2010 poznamenané
povodňami. Škody spôsobené vplyvom povodní vláda čiastočne taktiež eliminovala účelovými dotáciami.
Tieto boli účelovo určené na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve PSK, ako
aj na úhradu 30 % škôd na majetku PSK za povodne v období roku 2009 až august 2010. Rozpočet PSK
bol vplyvom povodní výrazne zaťažený výdavkami na odstránenie vzniknutých havarijných stavov na
mostoch a cestách II. a III. kategórie.
Rok 2010 bol pre PSK úspešný v oblasti čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ a ŠR
ako aj z iných finančných mechanizmov v rámci nenávratného finančného príspevku, avšak výrazný
prepad plnenia daňových príjmov sťažoval situáciu implementácie projektov. V tomto problematickom
období PSK bol nútený pristúpiť k čerpaniu návratných zdrojov financovania za účelom zabezpečenia
predfinancovania uvedených europrojektov, čo úmerne zvýšilo tlak na obmedzenú výdavkovú časť
rozpočtu PSK. Refundácie výdavkov však v rámci implementácie projektov, od predloženia žiadostí
o platbu, sú neúmerne dlhé, často krát sú výdavky refundované až v ďalšom rozpočtovom roku.
PSK za rok 2010 vypracoval záverečný účet ktorý bol spracovaný v súlade s ustanovením §6
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). Je vypracovaný na základe audítorom overených účtovných a finančných
výkazov. Obsahuje vysporiadanie finančných vzťahov k jednotlivým kapitolám štátneho
rozpočtu, vysporiadanie finančných vzťahov k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a
vysporiadanie finančných vzťahov k iným subjektom, ktorým bola z rozpočtu PSK poskytnutá dotácia
alebo finančný príspevok podľa osobitných predpisov.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ) na základe plánu kontrolnej
činnosti na rok 2010 vykonal 4 kontroly v rámci PSK. Kontrola vykonávaná na úrade samosprávneho
kraja bola zamerané na kontrolu účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom
hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 v Prešovskom samosprávnom kraji.
Ďalšie 3 kontroly NKÚ boli zamerané na kontrolu realizácie „Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“ (ďalej len „OP PL-SK 2007-2013“),
ktoré boli vykonané priamo v subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ako prijímateľoch finančnej
pomoci a to vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, v Ľubovnianskom múzeu – hrad v Starej Ľubovni
a v Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja. Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť
prípravu na čerpanie a samotné čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci citovaného operačného programu
v programovacom období 2007 – 2013. Kontrola bola vykonaná v kontrolovaných subjektoch za obdobie
2007 – 2010.
Výsledné správy z vykonaných kontrol a opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov
z vykonaných kontrol boli prerokované v zastupiteľstve PSK v súlade s ustanovením § 20a ods. 1 zákona
NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov. Správa o prerokovaní a uznesenia zastupiteľstva o výsledku prerokovania správ z kontrol boli
zaslaná na NKÚ SR.
Útvarom hlavného kontrolóra PSK bolo za rok 2010 vykonaných 68 následných finančných
kontrol v organizáciách PSK, z toho 35 bolo následných finančných kontrol a 33 kontrol zameraných na
kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Pri kontrolách bolo zistených
celkom 286 porušení, z toho 36 zistení bolo finančne vyčíslených a 250 sú klasifikované ako ostatné
porušenia bez finančného vyčíslenia. Útvar hlavného kontrolóra PSK za rok 2010 vyčíslil zistenia
finančnej povahy v objeme 119 221,43 €.

III.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PSK ZA ROK 2010

1.

Schválený rozpočet PSK a jeho zmeny

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) pre rok 2010 bol schválený na 36.
zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 27. októbra 2009 uznesením č. 585/2009. Rozpočet bol navrhovaný a
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schválený ako vyrovnaný v celkovom objeme 140 230 000 € v príjmovej časti ako aj vo výdavkovej časti
v nasledovnom členení:
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE ROK 2010
Príjmy celkom
Výdavky celkom
z toho:
A:

B:

C:

140 230 000 €
140 230 000 €

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

139 560 000 €
139 560 000 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

670 000 €
670 000 €

Finančné operácie
Príjmové operácie
Výdavkové operácie

0€
0€
0€

V rámci bežného rozpočtu boli schválené účelové prostriedky v objeme 19 967 tis. €, z toho:
-

-

2 300 tis. € na dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia (súkromné
a cirkevné školské zariadenia),
4 800 tis. € finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR
SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Z. z.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
12 867 tis. € pre dopravcov na vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo verejnom záujme.

V rámci kapitálového rozpočtu boli schválené účelové prostriedky v objeme 60 tis. € na združenú
investíciu s mestom Prešov „Socha Jána Pavla II. v Prešove“.
Rozpočet bežných aj kapitálových výdavkov bol rozpísaný pre príspevkové a rozpočtové
organizácie v pôsobnosti PSK a to v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, dopravy,
zdravotníctva, úradu samosprávneho kraja a pre subjekty, ktoré sú svojimi finančnými vzťahmi napojené
na rozpočet PSK, tzv. neštátne subjekty.
V priebehu roka 2010 došlo k šestnástim úpravám rozpočtu PSK, z toho päťkrát sa úprava
realizovala na základe rozhodnutia samosprávneho orgánu - zastupiteľstva PSK (časť II, bod 1, písm.
b), e), h), k) a l) materiálu; úpravy rozpočtu č. 1 – 5/PSK/2010), sedemkrát v súlade s ustanovením § 14
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (časť II, bod 1, písm. a), d), g), i), j), m) a o) materiálu;
úpravy rozpočtu č. 1 – 7/Z/2010) a v štyroch prípadoch na základe rozhodnutia predsedu PSK (časť II,
bod 1, písm. c), f), n) a p) materiálu; úpravy 1 – 4/P/2010), pričom táto právomoc bola delegovaná
zastupiteľstvom samosprávneho kraja v zmysle platných Zásad rozpočtového procesu PSK a v zmysle
uznesení zastupiteľstva.
UPRAVENÝ ROZPOČET PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA k 31. 12. 2010
Príjmy celkom
Výdavky celkom
z toho:
A:

155 736 811 €
174 917 790 €

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

137 796 809 €
138 292 044 €
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B:

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

17 940 002 €
36 625 746 €

C:

Finančné operácie
Príjmové operácie
Výdavkové operácie

19 180 979 €
25 185 593 €
6 004 614 €

2.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010 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 ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, 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, resp.
finančné príspevky v súlade s platnými osobitnými predpismi.
Príjmy rozpočtu PSK pre rok 2010 boli plnené z daňových príjmov, nedaňových príjmov, z
grantov a transferov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ, z rozpočtu členských štátov 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).
Príjmy celkom:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnenie k 31. 12. 2010
Plnenie k schválenému rozpočtu
Plnenie k upravenému rozpočtu

140 230 000 €
155 736 811 €
159 173 754 €
113,51 %
102,21 %

Príjmy PSK, ktoré boli v roku 2010 rozpočtované v objeme 140 230 000 € schváleného
a 155 736 811 € upraveného rozpočtu, boli naplnené na 159 173 754 €. Plnenie upraveného rozpočtu
v oblasti príjmov bolo prekročené o 3 436 943 €, čo je 102,21 %. Prekročenie plnenia príjmov bolo
dosiahnuté hlavne za oblasť nedaňových príjmov (prekročenie o + 2 704 143 €) a daňových príjmov (daň
z príjmov fyzických osôb + 702 174 € po krátení rozpočtu).
Výdavky celkom:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
Čerpanie k schválenému rozpočtu
Čerpanie k upravenému rozpočtu

140 230 000 €
174 917 790 €
160 006 206 €
111,10 %
91,48 %

Rozpočet výdavkov PSK bol schválený v objeme 140 230 000 €. Po realizácii dvanástich
rozpočtových úprav ku koncu sledovaného obdobia dosiahol objem 174 917 790 €. Čerpanie výdavkov
evidujeme v objeme 160 006 206 €. Z grafického znázornenia čerpania výdavkov (graf č. 4) možno
konštatovať, že najvyšším podielom sa na čerpaní celkových výdavkov samosprávneho kraja podieľa
oblasť vzdelávanie (42,74 %), ďalej doprava (21,60 %) a sociálne zabezpečenie (13,24 %). Najnižší
podiel evidujeme za oblasť zdravotníctvo, nakoľko výdavky predstavujú úhradu zostatku záväzkov po
zrušených príspevkových organizáciách – nemocniciach. ýdavky
2.1.

BEŽNÝ

ROZPOČET

Schválený bežný rozpočet pre rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Po realizácii rozpočtových
úprav v priebehu rozpočtového roka bol upravený rozpočet bežných príjmov na 137 796 809 € a
rozpočet bežných výdavkov na 138 292 044 €. Po odpočítaní čiastky 888 349 € z rozpočtu bežných
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výdavkov, ktoré predstavujú výdavky kryté finančnými operáciami, vzniká prebytkový bežný rozpočet
v objeme 393 114 €, ktorý vykrýva schodok kapitálového rozpočtu.
2.1.1

BEŽNÉ PRÍJMY

Príjmy bežného rozpočtu tvoria daňové príjmy (hlavná kategória 100), ktoré predstavujú výnosy
daní platených fyzickými osobami a výnos dane z motorových vozidiel. Tieto príjmy sú v zmysle § 6 ods.
1 písm. a) a f) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení zaradené medzi vlastné príjmy samosprávneho kraja.
daňové príjmy (hlavná kategória 100) - dane poukázané PSK 64 518 619 € v zložení:
- daň z príjmov fyzickej osoby
(položka 111)
52 490 174 €
- daň z motorových vozidiel
(položka 134)
12 028 445 €

Ďalším zdrojom bežných príjmov sú 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.
Medzi bežné príjmy ďalej patria aj granty a transfery (hlavná kategória 300), ktoré pozostávajú
z dotácií zo ŠR, poskytovaných v rámci kapitoly MŠVVaŠ SR na finančné zabezpečenie prenesených
kompetencií v oblasti vzdelávania, 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 EÚ a zo zahraničia
v rámci projektov a grantov a dotácie na jednotlivé programy príslušných rozpočtových kapitol ŠR. Do
uvedenej hlavnej kategórie spadajú aj finančné prostriedky prijaté od právnických a fyzických osôb, ktoré
predstavujú mimorozpočtové príjmy podľa § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) - vlastné zdroje 7 247 137 € v štruktúre:
- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
(kategória 210)
- administratívne a iné poplatky a platby
(kategória 220)
- úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...
(kategória 240)
- iné nedaňové príjmy
(kategória 290)

432 506 €
4 819 283 €
132 683 €
1 862 665 €

granty a transfery (hlavná kategória 300), kategória bežné granty a transfery (310) v objeme
69 467 345 € v členení:
- granty
85 269 €
z toho:
vzdelávanie
sociálne zabezpečenie
- transfery v rámci verejnej správy
z toho:
zo štátneho rozpočtu (zdroj 111):

54 588 €
30 681 €

69 373 836 €
67 302 133 €

- finančné prostriedky z EÚ a ŠR v rámci europrojektov
- finančné prostriedky MMR podľa § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
- kategória (330) zahraničné granty v objeme

1 972 302 €
99 401 €
8 240 €

Plnenie rozpočtu bežných príjmov za rok 2010 na základe vyššie uvedeného bolo prekročené
celkom o 3 436 292 €, z toho daňové príjmy o 730 619 €, nedaňové príjmy o 2 703 490 € a plnenie
grantov a transferov o 2 183 €.
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Bežné príjmy:
Schválený rozpočet
Úpravy rozpočtu
Upravený rozpočet
Plnenie k 31. 12. 2010
z toho: ŠR
EÚ a ŠR
vlastné zdroje PSK
MMR §23
Prekročenie plnenia k 31. 12. 2010
Plnenie k schválenému rozpočtu
Plnenie k upravenému rozpočtu

2.1.2.

139 560 000 €
- 1 763 191 €
137 796 809 €
141 233 101 €
67 302 133 €
1 980 542 €
71 195 678 €
754 748 €
+ 3 436 292 €
101,20 %
102,49 %

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený v celkovom objeme 139 560 000 €. Upravený
rozpočet bežných výdavkov k 31.12. 2010 predstavoval 138 292 044 €. Z uvedeného rozpočtu bolo
čerpaných 136 118 451 €, čo je 98,43 %. V členení na kategórie boli bežné výdavky čerpané na mzdy
spolu v objeme 39 610 827 €, na odvody 14 040 887 €, na tovary a služby 28 629 052 €, na bežné
transfery 53 467 375 € a na splácanie úrokov 370 310 €.
Prehľad rozpočtu bežných výdavkov po realizácii všetkých rozpočtových úprav je nasledovný:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet
Úpravy rozpočtu
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
z toho: ŠR
EÚ a ŠR
vlastné zdroje PSK
MMR §23
Čerpanie k schválenému rozpočtu
Čerpanie k upravenému rozpočtu

139 560 000 €
- 1 267 956 €
138 292 044 €
136 118 451 €
67 254 673 €
2 215 237 €
65 914 170 €
734 371 €
97,53 %
98,43 %

Z hľadiska čerpania rozpočtu bežných výdavkov v roku 2010 podľa zdrojov financovania sú
výdavky kryté vlastnými prostriedkami PSK v objeme 65 914 170 € a predstavujú 48,42 % z celkového
čerpania rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov krytých finančnými prostriedkami zo ŠR (zdroj 111) je v
objeme 67 254 673 €, čo je 49,41 %, čerpanie MMR podľa § 23 v objeme 734 371 € predstavuje 0,54 %
a prostriedkov poskytnutých z EÚ a ŠR na financovanie projektov 2 215 237 € predstavuje 1,63 %.

2.2.

KAPITÁLOVÝ

ROZPOČET

Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2010 bol schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja
v objeme 670 000 € ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti. V priebehu sledovaného obdobia bol
upravený o prijaté dotácie na projekty, poukázané v rámci rezortných ministerstiev, o prijaté finančné
prostriedky z EÚ a ŠR na financovanie projektov, o prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov
a prostriedkov z návratných zdrojov financovania. Po úpravách rozpočtu v priebehu roka, ktoré sú
rozanalyzované v kapitole č. 1 „Schválený rozpočet a jeho zmeny“, upravený kapitálový rozpočet ku
koncu sledovaného obdobia v príjmovej časti bol v objeme 17 940 002 € a 36 625 746 € vo výdavkovej
časti.
Schodok kapitálového rozpočtu – 18 685 744 € bol vyrovnaný finančnými operáciami v objeme
18 292 630 €, z toho prevody nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – kapitálové
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výdavky 791 808 €, prevody prostriedkov z rezervného fondu 11 144 454 € a návratné zdroje z Dexia
Komunál eurofondy úveru 6 356 368 € – rozdiel medzi finančnými operáciami príjmovými 12 360 982 €
a výdavkovými 6 004 614 € a prebytkom bežného rozpočtu v objeme + 393 114 €.
2.2.1

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov v roku 2010 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 2010 bol rozpočet kapitálových príjmov nasledovný:
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
Úpravy rozpočtu
Upravený rozpočet
Plnenie k 31. 12. 2010
z toho: štátny rozpočet
EÚ a ŠR
príjmy z predaja kapitálových aktív
MMR §23
Plnenie k schválenému rozpočtu
Plnenie k upravenému rozpočtu

670 000 €
+ 17 270 002 €
17 940 002 €
17 940 653 €
8 313 706 €
8 995 261 €
578 920 €
52 766 €
2 677,71 %
100,00 %

Rozpočet kapitálových príjmov bol v priebehu roka 2010 plnený takto:
z nedaňových príjmov (hlavná kategória 200)
- z predaja kapitálových aktív
z grantov a transferov (hlavná kategória 300)
z toho:
- granty (položka 321) príjmy zo sponzorských darov a grantov
pre organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia
- granty (položka 321) príjmy zo sponzorských darov a grantov
pre organizácie v oblasti vzdelávania
- transfery v rámci verejnej správy (položka 322)
z toho:
zo štátneho rozpočtu (zdroj 111)
- MK SR na realizáciu projektov v rámci ministerstva
- MPSVaR SR
- Ministerstvo financií SR
- Úrad vlády SR
Projekty EÚ
- zahraničné granty (položka 331) príjmy zo sponzorských darov pre
Správu a údržbu ciest Prešov
2.2.2

578 920 €
17 361 733 €

3 540 €
29 887 €
17 308 967 €
8 313 706 €
31 750 €
89 170 €
8 152 953 €
39 833 €
8 995 261 €
19 339 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov PSK na rok 2010 bol schválený v objeme 670 000 €. V rámci
roka bol upravený na 36 625 746 € celkom. Rozpočet kapitálových výdavkov bol krytý vlastnými zdrojmi
PSK a to prebytkom bežného rozpočtu 393 114 € a z predaja majetku 578 267 €, účelovými dotáciami
štátu 9 054 432 €, v tom nevyčerpané dotácie z roku 2009 v objeme 740 726 €, mimorozpočtovými
finančnými prostriedkami podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 52 766 €,
finančnými prostriedkami z EÚ a ŠR 9 046 345 €, v tom nevyčerpané zdroje z roku 2009 predstavujú
51 082 €, prostriedkami z rezervného fondu 11 144 454 € a návratné zdroje z Dexia Komunál eurofondy
úveru 6 356 368 € – rozdiel medzi finančnými operáciami príjmovými 12 360 982 € a výdavkovými
6 004 614 €.
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Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet
Úpravy rozpočtu
Upravený rozpočet
Čerpanie k 31. 12. 2010
z toho: ŠR (účelové prostriedky)
EÚ a ŠR
zdroje PSK
MMR §23
rezervný fond
úver (návratné zdroje financovania z Dexia banky Slovensko)
Čerpanie k schválenému rozpočtu
Čerpanie k upravenému rozpočtu

670 000 €
+ 35 955 746 €
36 625 746 €
23 887 755 €
1 635 832 €
12 267 871 €
410 241 €
65 766 €
5 886 049 €
3 621 996 €
3 565,34 %
65,22 %

Z celkového rozpočtu kapitálových výdavkov 36 625 746 € bolo preinvestovaných 23 887 755 €.
Rozdiel rozpočtu a čerpania v objeme 12 737 991 € predstavuje nevyčerpané prostriedky kapitálového
rozpočtu, ktoré pozostávajú zo ŠR 7 418 446 € a je ich je možné čerpať v roku 2011 v zmysle § 8 ods. 5
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, z nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 154 €, ktoré budú predmetom
odvodu, z nečerpaných zdrojov rezervného fondu 4 587 278 €, z nečerpaných úverových zdrojov 261 392
€ a z nečerpaných vlastných zdrojov PSK 470 721 €.
V rámci kapitálových výdavkov evidujeme čerpanie prostriedkov poskytnutých z EÚ a ŠR na
financovanie projektov v objeme 12 267 871 €, čo je k upravenému rozpočtu 5 717 690 € podiel
214,56%. Je to zároveň najvyšší podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov (51,36 %). Nakoľko
sú projekty z rozpočtu EÚ v prevažnej miere financované formou refundácie, na rozpočtové krytie týchto
výdavkov nad stanovený rozpočet v objeme 5 717 690 € boli použité vlastné prostriedky PSK v objeme
74 738 €, prostriedky rezervného fondu 285 057 € a finančné prostriedky z úverových zdrojov z Dexia
banky Slovensko 6 190 386 €.
V priebehu roka 2010 boli do rozpočtu kapitálových výdavkov zapojené finančné prostriedky
z rezervného fondu v celkovom objeme 10 758 384 €. Ku koncu sledovaného obdobia bolo z rezervného
fondu na úhradu kapitálových výdavkov prevedených 6 171 106 €, z toho 285 057 € bolo použitých na
krytie čerpania kapitálových výdavkov v rámci projektov EÚ.
Návratné zdroje financovania poskytnuté PSK prostredníctvom Dexia Komunál eurofondy úveru
boli účelovo určené na predfinancovanie projektov z EÚ. Čerpanie týchto zdrojov v roku 2010
predstavuje objem 3 621 996 €,

2.3.

FINANČNÉ OPERÁCIE

2.3.1

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet príjmových finančných operácií bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na
25 185 593 € celkom. Rozpočet tvorili nevyčerpané prostriedky pridelené zo ŠR a EÚ poukázané
po 1. októbri 2009 v objeme 1 680 157 €, z toho 888 349 € bežné príjmy a 791 808 € kapitálové príjmy,
prostriedky rezervného fondu – prerozdelené prostriedky minulých rokov 11 144 454 € a prijaté návratné
zdroje financovania z Dexia Komunál eurofondy úveru 12 360 982 €.
Skutočné plnenie finančných operácií bolo v objeme 20 307 210 €, čo predstavuje 80,63 %
upraveného rozpočtu, z toho nevyčerpané prostriedky pridelené zo ŠR a EÚ po 1. októbri 2009
1 680 157 €, finančné prostriedky z rezervného fondu 6 527 463 € a návratné zdroje financovania z Dexia
Komunál eurofondy úveru 12 099 590 €. Plnenie príjmových finančných operácií je ovplyvňované
skutočnosťou, že z rezervného fondu boli finančné prostriedky prevedené len do výšky skutočného
čerpania výdavkov a tiež že v rámci úverových zdrojov boli rozpísané finančné prostriedky na
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predfinancovanie programu cezhraničnej spolupráce, ktoré neboli v priebehu sledovaného obdobia
vyčerpané. Prostriedky rezervného fondu boli v roku 2010 použité na financovanie kapitálových
výdavkov 6 171 106 € a na financovanie splátky istiny úveru prostredníctvom výdavkových finančných
operácií 386 070 €. Zároveň boli do rezervného fondu vrátené refundované finančné prostriedky za rok
2009 za skládku BRO Levoča 29 713 €.

2.3.2

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie boli v priebehu rozpočtového roka upravované o finančné
prostriedky použité na splátky istiny Dexia Komunál eurofondy úveru 6 004 614 €. Skutočné čerpanie
výdavkových finančných operácií bolo v objeme 6 004 612 €. Splátky istiny boli realizované zo zdrojov
PSK, ktoré predstavovali refundované finančné prostriedky z EÚ a ŠR 5 618 542 € a vlastné zdroje PSK
– rezervný fond 386 070 € určené na kofinancovanie jednotlivých projektov.

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 2010 predstavujú objem 179 480 963,52 € z toho:
Účet 221 – Bankový účet
v tom:
finančné operácie príjmové (položka 450, 510)

173 232 864,57 €
20 307 209,97 €

Účet 223 – Príjmový rozpočtový účet

3.2.

6 248 098,95 €

VÝDAVKY

Výdavky celkom za samosprávny kraj vrátane výdavkových finančných operácií predstavujú
objem 166 010 817,94 € a pozostávajú z výdavkov na týchto účtoch:
Účet 221 – Bankový účet
v tom:
finančné operácie výdavkové (položka 820)

80 473 880,96 €

Účet 222 – Výdavkový rozpočtový účet

85 536 936,98 €

3.3.

6 004 612,15 €

ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH 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 je samosprávny kraj povinný
usporiadať svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Na základe vykonaného finančného zúčtovania 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 bol vykázaný odvod voči štátnemu rozpočtu za obdobie roka 2010 v čiastke 61 161,84 €:
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nevyčerpaná dotácia z MF SR na výkon samosprávnych kompetencií v oblasti sociálnych 0,61 €, na
financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy sociálnych služieb zriadených neverejnými
poskytovateľmi 45 953,28 € a pre SaÚC PSK na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou
poškodených úsekov ciest pri povodniach v r. 2008 v objeme 107,66 €,
nevyčerpá dotácia z MPSVaR SR na detské rekreácie 635,21 € a na realizáciu projektov z lotérií
46,42 €,
nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR v Prešove pre deti nachádzajúce sa v hmotnej núdzi 273,39 € a pre
zariadenia pestúnskej starostlivosti 5 332,84 €,
nevyčerpaná dotácia z MK SR pre kultúrne zariadenia poskytnutá na základe grantového systému
8 000 €,
nevyčerpaná dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesené kompetencie v oblasti regionálneho školstva
812,43 €.

Tieto prostriedky nevstupujú do hospodárskeho výsledku a samosprávny kraj je povinný odviesť
ich do príjmov štátneho rozpočtu.
Do hospodárskeho výsledku ďalej nevstupujú nevyčerpané účelové prostriedky ŠR poukázané po
1. októbri 2010 a zdroje ŠR a EÚ na financovanie projektov, ktoré v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení je samosprávny kraj povinný odviesť na osobitný účet a budú použité
v nasledujúcom roku. Uvedené finančné prostriedky predstavujú celkom 8 488 242,59 €, v tom
kapitálové zdroje 7 418 445,77 €. Uvedená čiastka pozostáva z prostriedkov NFM a ŠR na financovanie
projektu „Inovačné partnerské centrum“ 5 403,27 €, nevyčerpané prostriedky z EÚ na Strešný projekt a
Mikroprojekty 48 744,39 €, projekt ĽZ – zdravotníctvo 15 292,14 €, z kapitálovej dotácie MF SR pre
Úrad PSK na Centrum pre rozvoj turizmu Vysoké Tatry 225 000 €, pre Ľubovnianske múzeum – hrad
362 240,77 €, pre Správu a údržbu ciest PSK na úhradu 30 % škôd na majetku vyšších územných celkov
spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 6 831 205 € a z nevyčerpaných finančných
prostriedkov na financovanie projektov v rámci oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia
1 000 357,02 €.

3.4.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledkom rozpočtového hospodárenia PSK za rok 2010 je schodok v objeme – 832 452,24 €,
vyčíslený ako rozdiel príjmov a výdavkov samosprávneho kraja. Schodok rozpočtu bol v priebehu
rozpočtového roka v plnom rozsahu vykrytý zdrojmi z minulých rokov a z návratných zdrojov
financovania, t. j. príjmovými finančnými operáciami.
Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov
samosprávneho kraja, realizujú sa návratné zdroje financovania, ich splácanie a obstaranie majetkových
účastí sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
rozpočtu vyššieho územného celku.
Po vyrovnaní schodku rozpočtu finančnými operáciami, vykonaní odvodu prostriedkov
do štátneho rozpočtu, prevodu nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov (účelové prostriedky štátu
a EÚ a prostriedky z projektov) je zostatok finančných prostriedkov samosprávneho kraja ku koncu
rozpočtového roka 4 920 741,15 €. V uvedenom objeme sú zahrnuté aj nevyčerpané prostriedky zo
zdrojov PSK pridelené v roku 2009 a 2010 na financovanie investičných akcií samosprávneho kraja.
Tieto finančné prostriedky je potrebné v roku 2011 opäť začleniť do rozpočtu na rovnaký účel
prostredníctvom finančných operácií.
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Rekapitulácia príjmov a výdavkov PSK za rok 2010

(v €)
Rozpočet PSK
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu

Príjmy
141 233 100,94

Výdavky
136 118 451,00

17 940 652,61

23 887 754,79

159 173 753,55

160 006 205,79
5 114 649,94

Bežný rozpočet - (Príjmy - Výdavky) – prebytok

-5 947 102,18

Kapitálový rozpočet (Príjmy - Výdavky) – schodok

-832 452,24

Spolu (Príjmy - Výdavky) – SCHODOK
Finančné operácie
Finančné operácie – príjmové
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

1 680 156,87

Prostriedky z peňažných fondov - rezervný fond

6 527 463,03

Návratné zdroje Dexia banka Slovensko a.s.

12 099 590,07

Spolu - finančné operácie príjmové

20 307 209,97

Finančné operácie – výdavkové
Splácanie tuzemskej istiny

6 004 612,15

Spolu - finančné operácie výdavkové

6 004 612,15

Finančné operácie (Príjmy - Výdavky)

14 302 597,82

Schodok rozpočtu za rok 2010

-832 452,24

Finančné operácie za rok 2010

14 302 597,82

Zostatok

13 470 145,58

Odvod zo zúčtovania finančných vzťahov so ŠR

61 161,84
8 488 242,59

Účelové prostriedky zo ŠR a EÚ
Zostatok finančných prostriedkov

4 920 741,15 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia PSK za rok 2010 je schodok v objeme – 832 452,24 €,
vyčíslený ako rozdiel príjmov a výdavkov samosprávneho kraja. Schodok rozpočtu bol v priebehu
rozpočtového roka v plnom rozsahu vykrytý zdrojmi z minulých rokov a z návratných zdrojov
financovania, t. j. príjmovými finančnými operáciami.
Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov
samosprávneho kraja, realizujú sa návratné zdroje financovania, ich splácanie a obstaranie majetkových
účastí sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
rozpočtu vyššieho územného celku.
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Po vyrovnaní schodku rozpočtu finančnými operáciami, vykonaní odvodu prostriedkov do štátneho
rozpočtu, prevodu nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov (účelové prostriedky štátu a EÚ a
prostriedky z projektov) je zostatok finančných prostriedkov samosprávneho kraja ku koncu
rozpočtového roka 4 920 741,15 €. V uvedenom objeme sú zahrnuté aj nevyčerpané prostriedky zo
zdrojov PSK pridelené v roku 2009 a 2010 na financovanie investičných akcií samosprávneho kraja.
Tieto finančné prostriedky sa v roku 2011 opäť začlenia 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 prostriedky
objeme 4 920 741,15 € budú prevedené na účet rezervného fondu samosprávneho kraja v plnej výške.
Konečný stav finančných prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2010 vykazujeme v objeme
5 186 312,19 €. Po prevode zostatku finančných prostriedkov za rok 2010 v objeme 4 920 741,15 € budú
disponibilné zdroje rezervného fondu 10 107 053,34 €. Z uvedeného objemu je nevyhnutné v roku 2011
opätovne zaviesť do rozpočtu čiastku 3 493 725 €, ktorá predstavuje nevyčerpané kapitálové výdavky
z roku 2010 na investičné akcie, ktorých realizácia pokračuje v roku 2011.

4.

Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov

Majetkové pomery PSK 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 3 589 499 €, z toho za rozpočtové organizácie 1 657 252 €, za príspevkové organizácie 588 861 €
a za úrad PSK 1 343 386 €.
Porovnaním stavu pohľadávok 3 589 499 € ku koncu sledovaného obdobia so stavom na začiatku
účtovného obdobia, t. j. k 01.01.2010, ktorých celková hodnota predstavovala 2 264 431 €, došlo k zmene
stavu pohľadávok o 1 325 068 €. Nárast pohľadávok je zapríčinený tým, že v počiatočných stavoch nie sú
zohraté údaje za nemocnicu v Humennom a vo Svidníku, nakoľko tieto boli zrušené v mesiaci január
2010. Podľa § 16 ods. 4c) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a Opatrenia MF
SR z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky
pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré
iné právnické osoby, ktorých hlavných predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších
predpisov sa údaje o majetku, záväzkoch a pohľadávkach a rozdiel majetku, záväzkov a pohľadávok za
zrušené organizácie, prevezmú do účtovníctva nástupníckej organizácie, t. j. úradu samosprávneho kraja,
ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie obratovo. Pri zostavovaní účtovnej závierky
nástupnícka organizácia nevypĺňa v súvahe a vo výkaze ziskov a strát stĺpec „Bezprostredne
predchádzajúce obdobie“ a výkazy budú obsahovať iba pôvodné údaje nástupníckej organizácie bez
zostatkov účtov zrušenej organizácie.
Pohľadávky úradu PSK predstavujú k 31.12.2010 celkový objem 1 343 386 €. Oproti stavu
k 01.01.2010 (494 115 €) došlo k ich navýšeniu celkom o + 849 271 € z dôvodu zaúčtovania do
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účtovníctva úradu PSK pohľadávky za zrušené nemocnice v Humennom a vo Svidníku v celkovej výške
974 948 €.
Rozpočtové organizácie k 31.12.2010 evidujú pohľadávky v celkovej výške 1 657 252 €, z toho
školy a školské zariadenia
sociálne zariadenia
Správa a údržba ciest PSK

219 510 €,
216 286 €,
1 221 456 €.

Porovnaním so stavom pohľadávok k 1.1.2010 (1 077 797 €) došlo k ich celkovému zvýšeniu o
+ 579 455 €, z toho školy a školské zariadenia pokles o – 119 384€, sociálne zariadenia + 161 024 € a
SaÚC PSK + 537 815 €. Najvýraznejší nárast pohľadávok bol zaznamenaný na účte 318 Pohľadávky
z nedaňových príjmov VÚC a RO + 562 688 € a na účte 378 –iné pohľadávky +100 944 €.
Najvyššie pohľadávky v rámci oblasti sociálnych služieb evidujú najmä v domovoch sociálnych
služieb, v ktorých sú umiestnené deti na celoročný pobyt, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť.
Pohľadávky narastajú z dôvodu nezaplatenia úhrady za poskytovanú starostlivosť (z výživného)
zo strany rodičov. Zariadenia opakovane vyzývajú rodičov na zaplatenie pohľadávky, v prípade
neúspechu vymáhajú pohľadávky prostredníctvom exekúcie. Zároveň zariadenia podávajú podnet na
trestné stíhanie pre neplnenie vyživovacej povinnosti. V domovoch sociálnych služieb pre dospelých
občanov dochádza k vzniku pohľadávok najmä z dôvodu úmrtia klientov v zariadeniach (pohrebné
náklady), pričom tieto pohľadávky sú nahlasované do dedičského konania a sú vymožiteľné.
V rámci organizácie SaÚC PSK evidujeme nárast pohľadávok z dôvodu pohľadávok za údržby
ciest 1. triedy a časti diaľnice – faktúry pre Národnú diaľničnú spoločnosť v objeme 13 725 € a Slovenskú
správu ciest v objeme 843 684 €.
Z celkového objemu pohľadávok rozpočtových organizácií k 31.12.2010 predstavuje 306 182 €
pohľadávky po lehote splatnosti (v porovnaní s rokom 2009 pokles o – 16 919 €), z toho školy a školské
zariadenia 197 858 €, DD a DSS 85 999 € a SaÚC PSK 22 325 €.
Príspevkové organizácie ku koncu sledovaného obdobia vykazujú pohľadávky v celkovej výške
588 860 €, z toho školy a školské zariadenia 487 734 €, kultúrne zariadenia 101 126 €. Oproti stavu
k 01.01.2010 došlo k zníženiu stavu pohľadávok v objeme – 103 659 €
Pohľadávky po lehote splatnosti za príspevkové organizácie k 31.12.2010 predstavujú
čiastku 111 413 €, z toho školy a školské zariadenia 69 966 € a kultúrne zariadenia 41 447 €.
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané prostredníctvom súdneho, prípadne exekučného
konania a neboli uhradené kvôli platobnej neschopnosti odberateľov, prípadne boli dohodnuté splátkové
kalendáre. V kultúrnych zariadeniach sú neuhradené nájmy a prevádzkové náklady ako aj nezaplatenie
vstupného za odohrané predstavenia. Nakoľko neboli doručené rozhodnutia súdu o zastavení konkurzov
pre nedostatok majetku, nebolo možné uvedené pohľadávky odpísať.
4.2.

ZÁVÄZKY PSK

PSK ku koncu sledovaného obdobia vykazuje záväzky v objeme celkom 90 298 535 €, z toho
záväzky rozpočtových organizácií 23 212 131 €, príspevkových organizácií 2 888 697 € a úradu PSK
64 197 707 €. Prehľad o záväzkoch PSK je uvedený v prílohách č. 33 – 35.
Porovnaním celkového stavu záväzkov so stavom na začiatku účtovného obdobia, t. j.
k 1.1.2010, ktorých celková hodnota predstavovala 74 099 937 €, došlo k zmene stavu záväzkov
zvýšením o +16 198 598 €. Táto zmena stavu súvisí so zrušením nemocnice v Humennom a vo Svidníku
Úrad PSK k 31.12.2010 evidoval záväzky v celkovej výške 64 197 707 €. V porovnaní
so stavom na začiatku sledovaného obdobia došlo k ich zvýšeniu o + 15 750 576 €, a to hlavne na účte
321 - dodávatelia, kde bol naúčtovaný predpis neuhradených faktúr za ROP.
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Rozpočtové organizácie ku koncu sledovaného obdobia vykazujú záväzky v celkovej výške
23 212 130 €, čo oproti stavu k 01.01.2010 predstavuje pokles o – 177 889 €.
Príspevkové organizácie k 31.12.2010 evidujú záväzky v celkovej výške 2 888 697 €.
Porovnaním so stavom záväzkov na začiatku sledovaného obdobia 2 262 787 €, došlo k ich celkovému
zníženiu o – 625 910 €.
Z celkového objemu záväzkov 90 298 535 € k 31.12.2010 predstavuje tvorba rezerv objem 5 016
180 € (5,56 %).
4.3.

PEŇAŽNÉ FONDY PSK V ROKU 2009

Prešovský samosprávny kraj mal podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2010
vytvorené dva mimorozpočtové peňažné fondy a to rezervný fond a sociálny fond.

4.3.1. Rezervný fond

Počiatočný stav účtu rezervného fondu bol k 1.1.2010 v objeme 7 170 377,55 €. Po schválení
záverečného účtu PSK za rok 2009 bol na účet rezervného fondu odvedený zostatok finančných
prostriedkov v objeme 4 550 693,60 €, čo predstavuje celkový objem príjmov za rok 2010. Výdavky boli
v objeme 6 534 758,96 € vrátane odvodu úrokov za december 2009 do príjmov v objeme 7 295,93 €
a konečný stav účtu k 31.12.2010 predstavoval 5 186 312,19 €.
Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo schválené na krytie investičných potrieb
rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, úradu PSK a na splátky istiny Dexia Komunál
eurofondy úveru a bolo realizované prostredníctvom finančných operácií s rozpočtom v celkovom
objeme 11 144 454 €. Z účtu rezervného fondu boli prostredníctvom príjmových finančných operácií
realizované prevody v objeme 6 527 463 €, z toho na úhradu kapitálových výdavkov 6 111 680 €, na
realizáciu jednorázových mimoriadnych splátok úveru 386 070 € a 29 713 € predstavovala vrátka
refundovaných finančných prostriedkov z roku 2009 za BRO Levoča.

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 01.01.2010 predstavoval 12 667,13 €. Príjmy sociálneho
fondu za rok 2010 boli v celkovom objeme 28 399,83 €, z toho povinný prídel do sociálneho fondu
predstavoval 28 354,03 € v zmysle § 3 vyššie citovaného zákona a bankové úroky 45,80 €. Sociálny fond
v roku 2010 bol použitý v celkovom objeme 29 099,12 €, z toho na stravovanie 24 720,64 €, na dopravu
do zamestnania 2 370,48 €, na odmeny pri životných jubileách 1 008 € a na ostatné sociálne výpomoci
1 000 €.
Zostatok sociálneho fondu Ú PSK ku koncu sledovaného obdobia, t. j. k 31.12.2010 predstavoval
objem 11 967,84 €.

4.4.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PSK
Prešovský samosprávny kraj od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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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 31.12.2010 nasledovne:
Vydané dlhopisy r. 150
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) r. 143
Zmenky na úhradu (322) r. 153
Bankové úvery a výpomoci r. 173
v tom návratné zdroje financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie
Celkový dlh PSK

0,00 €
0,00 €
0,00 €
50 092 744,26 €
– 9 668 194,04 €
40 424 550,22 €

Ostatné dlhodobé záväzky (479) r. 141

14 947 916,68 €

Celkový dlh PSK s ostatnými dlhodobými záväzkami
a návratnými zdrojmi financovania prijatými na zabezpečenie predfinancovania
spoločných programov SR a EÚ

65 040 660,94 €

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 € a úverová zadĺženosť PSK predstavuje 27,03%.

IV.

Záver

Prešovský samosprávny kraj v roku 2010 zabezpečoval zákonom stanovený výkon
samosprávnych funkcií, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním
s majetkom PSK, príjmami PSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon
a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.
Pri celkovom hodnotení hospodárenia za rok 2010 je nutné poukázať na vplyvy, ktoré sa
výraznou mierou podpísali na hospodárení PSK. Hospodárenia PSK v roku 2010 doposiaľ najvýraznejšie
zasiahol negatívny dopad hospodárskej a finančnej krízy, čo sa prejavilo vo výrazne nízkom plnení
podielovej dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sa dostalo na úroveň rokov 2005 - 2006. Z uvedeného
dôvodu bol PSK nútený pristúpiť v priebehu sledovaného obdobia k zníženiu rozpočtu o takmer 8 mil.
eur. V mesiaci október 2010 vláda uvedený výpadok dane z príjmov fyzických osôb čiastočne
eliminovala účelovou dotáciou určenou na financovanie bežných výdavkov samosprávneho kraja.
Finančná a hospodárska kríza poznačila aj výber dane z motorových vozidiel, pričom v porovnaní
s rokom 2009 bol zaznamenaný prepad zhruba o – 265 tis. eur. Obdobie od začiatku roka do konca
augusta 2010 bolo poznačené povodňami, pričom na majetku PSK boli spôsobené škody veľkého
rozsahu. Vláda SR čiastočne taktiež eliminovala účelovými dotáciami vzniknutý stav po povodniach
pridelením účelovo určených výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve PSK, ako aj na
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úhradu 30 % škôd na majetku PSK za povodne v období roku 2009 až august 2010. Rozpočet PSK bol
vplyvom povodní výrazne zaťažený výdavkami na odstránenie vzniknutých havarijných stavov na
mostoch a cestách II. a III. kategórie. Potreba krytia výdavkov z tohto dôvodu bude mať dopad aj na
nasledujúce rozpočtové roky.
Rok 2010 bol však pre PSK aj úspešný a to v oblasti čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu
EÚ a ŠR ako aj z iných finančných mechanizmov v rámci nenávratného finančného príspevku. Na druhej
strane výrazný prepad plnenia daňových príjmov sťažoval situáciu implementácie projektov v tomto
problematickom období. PSK bol nútený pristúpiť k čerpaniu návratných zdrojov financovania za účelom
zabezpečenia predfinancovania uvedených europrojektov, čo úmerne zvýšilo tlak na obmedzenú
výdavkovú časť rozpočtu PSK. Refundácie výdavkov však v rámci implementácie projektov, od
predloženia žiadostí o platbu, sú neúmerne dlhé, častokrát sú výdavky refundované až v ďalšom
rozpočtovom roku.
Medzi pozitíva v roku 2010 zaraďujeme aj skutočnosť, že PSK nebol nútený, ani v druhom roku
zákonom povolenej výnimky, využiť možnosť použitia zdrojov minulých rokov z rezervného fondu na
úhradu bežných výdavkov a tým vytvoriť schodkový bežný rozpočet. Táto výnimka podľa ustanovenia §
21c 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 vzťahovala výlučne na roky 2009 a 2010
z dôvodu zmiernenia negatívneho dopadu finančnej a hospodárskej krízy v SR. V neposlednom rade
medzi pozitíva zaraďujeme priaznivé výsledky z kontrol uskutočnených Najvyšším kontrolným úradom
SR.
Za najvýraznejšie negatíva roka 2010 považujeme prehlbujúcu sa hospodársku a finančnú krízu,
ktorá je príčinou vysokej miery nezamestnanosti a s tým súvisiace neplnenie daňových príjmov, hlavne za
daň z príjmov fyzických osôb. Z tohto dôvodu PSK bol nútený pristúpiť v priebehu sledovaného obdobia
k zníženiu rozpočtu o – 7 799 000 € ako v oblasti príjmov, tak aj v oblasti výdavkov. Povodne, ktoré
trvali od začiatku roka až do augusta výrazne zaťažili výdavkovú časť rozpočtu PSK, aj keď ich vláda
čiastočne eliminovala účelovými dotáciami. V súvislosti s čerpaním eurofondov stále pretrváva
nepriaznivý stav, keď sú výdavky refundované s výrazným oneskorením.
Účtovná závierka PSK za rok 2010 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 používania návratných
zdrojov financovania. Na základe uvedených skutočností a podľa názoru audítorov účtovná závierka
poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach pravdivý a objektívny pohľad finančnej situácie
Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2010 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za
rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V roku 2010 PSK prvýkrát v histórii zostavoval konsolidovanú účtovnú závierku za účtovné
obdobie roku 2009 podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a v súlade s Opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach
a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
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