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N Á V R H   
 

n a  u z n e s e n i e  
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením §11 ods. 2 zákona 

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

s c h v aľu j e  
 
 
Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja – dodatok č. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja boli schválené 
zastupiteľstvom samosprávneho kraja 16. júna 2015. Zásady boli zmenené dodatkom č. 1 
s účinnosťou 27. októbra 2015 a dodatkom č. 2 s účinnosťou 20.10.2017. 
 
V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov § 15 vyšší územný celok vytvára peňažné fondy. Podľa Zásad 
rozpočtového hospodárenia PSK, čl. VI. ods. 12 doposiaľ PSK vytváral len jeden peňažný 
fond a to rezervný fond.  
Kvôli prehľadnosti, lepšej orientácii účelovosti rozdelenia výsledku hospodárenia PSK 
navrhujeme vytvoriť tri peňažné fondy. 

K bodu 1 

Rezervný fond bude slúžiť na doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného 
majetku, splácanie istiny úverov, úhradu schodku rozpočtu, krytie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka, obstaranie cenných papierov a na kapitálový 
vklad do činnosti iných subjektov.  Bude tvorený podielom minimálne 10% z prebytku 
hospodárenia. 

Fond nevyčerpaných dotácií – bude novým peňažným fondom, ktorý bude slúžiť na 
financovanie tých dotácií poskytnutých na základe dotačnej schémy PSK alebo na základe 
uznesenia zastupiteľstva PSK, ktoré prijímatelia dotácií nevyčerpali v aktuálnom 
rozpočtovom roku. Ak prijímateľ dotácie nespotrebuje celú výšku dotácie, na ktorú má 
uzatvorenú zmluvu, rozdiel sa prevedie do Investičného fondu alebo do Rezervného fondu. 
Fond nevyčerpaných dotácií bude vytvorený z prebytku rozpočtu vo výške, ktorá zodpovedá 
nevyčerpaným dotáciám (dotačné schémy, dotácie schválené zastupiteľstvom PSK 
uznesením).  

Investičný fond – bude tiež novým peňažným fondom. Bude tvorený z  prebytku rozpočtu 
hospodárenia vo výške schválenej Zastupiteľstvom PSK. Ďalej môže byť tvorený prevodom 
z rezervného fondu a prevodom nespotrebovaných dotácií z Fondu nevyčerpaných dotácií. 
Investičný fond sa použije predovšetkým na doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku. Môže sa použiť na úhradu schodku rozpočtu, rovnako aj na krytie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka 

Použitie  finančných prostriedkov z jednotlivých peňažných fondov musí odsúhlasiť 
Zastupiteľstvo PSK. 

K bodu 2 
Ide o technickú zmenu prečíslovania odsekov. 
 
K bodu 3 
V Zásadách rozpočtového procesu PSK dochádza k premenovaniu názvov jednotlivých 
odborov z dôvodu zmien organizačnej štruktúry PSK.   
 
 
 
 



Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja 
 

Dodatok č. 3 
 

Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja upravujeme dodatkom č. 3 
nasledovne: 
 
1. V Článku VI. sa odsek 12  nahrádza novým znením: 

„ 12. PSK vytvára vlastné peňažné fondy. Tvorí ich zo zostatkov fondov z minulých rokov a 
prebytku rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za uplynulý rozpočtový rok. 

12.1. Zostatky peňažných fondov koncom rozpočtového roka neprepadajú.  

12.2. O použití peňažných fondov rozhoduje výlučne Zastupiteľstvo PSK. 

12.3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa PSK prostredníctvom svojho rozpočtu 
okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem 
prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu PSK v priebehu rozpočtového roka. 

12.4. PSK vytvára tieto  peňažné fondy: 

a. rezervný fond, 
b. fond nevyčerpaných dotácií 
c. investičný fond 

12.5. Rezervný fond – sa tvorí z prebytku rozpočtu hospodárenia vo výške schválenej  
zastupiteľstvom PSK, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10 % z prebytku rozpočtu. 
Rezervný fond môže byť doplnený prevodom z Investičného fondu a Fondu nevyčerpaných 
dotácií. Rezervný fond sa používa na nasledovné účely: 

a. doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
b. na splácanie istiny úverov, 
c. úhradu schodku rozpočtu, 
d. krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka, 
e. obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov. 

12.6. Fond  nevyčerpaných dotácií – zdrojom fondu sú zazmluvnené nevyčerpané kapitálové 
finančné prostriedky z dotácií poskytnutých na základe dotačnej schémy PSK alebo na 
základe uznesenia zastupiteľstva PSK, ktoré prijímatelia dotácií nevyčerpali v aktuálnom 
rozpočtovom roku. Fond nevyčerpaných dotácií sa  použije na úhradu kapitálových výdavkov 
zazmluvnených dotácií z dotačnej schémy PSK alebo nevyčerpaných kapitálových dotácií 
schválených uznesením zastupiteľstva PSK v nasledujúcich rozpočtových rokoch. 
Nespotrebované finančné prostriedky zo zazmluvnených dotácií sa po uplynutí doby čerpania 
prevedú do Investičného fondu alebo Rezervného fondu.  

12.7. Investičný fond – sa tvorí z prebytku rozpočtu hospodárenia vo výške schválenej 
Zastupiteľstvom PSK, prevodom z Rezervného fondu a prevodom nespotrebovaných dotácií 
z Fondu nevyčerpaných dotácií. Investičný fond sa použije na 



a. doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
b. úhradu schodku rozpočtu, 
c. krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka. 

2. V Čl. VI. sa vypúšťa bod 13; mení sa číslovanie ods. 14 na ods. 13. 
 
3. V texte Zásad rozpočtového procesu sa mení názov odboru „Organizačný odbor“ na 

„Odbor  majetku a investícií“; v Prílohe č. 2, 7 riadok tabuľky sa názov „tlačové 
oddelenie“ mení na „Odbor IKT; 8 riadok tabuľky sa názov „Organizačný odbor“ mení na 
„Oddelenie organizačné a registratúry“. 

 
 
Tento dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja bol 
schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. ...... a nadobúda účinnosť dňom vykonateľnosti 
uznesenia, t.j. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


