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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 24 / 2017 
 
 

z 25. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 22. mája 2017 v Prešove 
 

 
 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania:                   

 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2016.                                                                                               
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2016.                
      C/ Správa nezávislého audítora. 
  3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                
  4. Navýšenie úverovej linky č. 84.054 Prešovská regionálna infraštruktúra II z 18. 12. 2014.    
  5. Združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou „Multifunk čný športový areál“.     
  6. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 25. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 54 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK Čuha, poslankyňa 
Havrančíková a poslanci Ahlers, Bujda, Damankoš, Hagyari, Jakubov, Repaský. 
 
Predseda PSK Chudík navrhol prehodiť poradie bodov 3 a 4 programu rokovania vzhľadom 
na ich postupnosť a súvislosť.  
 
Program 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
  
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2016.                                                                                               
    B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2016.                
    C/ Správa nezávislého audítora. 
3. Navýšenie úverovej linky č. 84.054 Prešovská regionálna infraštruktúra II z 18. 12. 2014.   
4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                              
5. Združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou „Multifunk čný športový areál“.     
6. Záver.                                                                                 
 
Hlasovanie:        za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bizovského, Ceľucha, Gašpára, 
Kužmu, Molčana. 
Hlasovanie:                  za: 50   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Chlapečka a Vokála. 
 
Následne si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. Jozefa Kuchtu, poslanca 
PSK v I. volebnom období a zamestnanca Úradu PSK v roku 2012. 
 
 

K bodu 2A – Záverečný účet PSK za rok 2016: Ing. Holíková, PhD., 
vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že návrh záverečného účtu bol spracovaný 
v súlade s platnou legislatívou. Bol zverejnený na webovom sídle PSK a vyvesený na úradnej 
tabuli dňa 5. 4. 2017 za účelom verejného pripomienkovania. K dnešnému dňu neboli vznesené 
žiadne pripomienky k materiálu. V lehote bol postúpený na ÚHK PSK za účelom spracovania 
odborného stanoviska, ktoré je súčasťou materiálu. Účtovná závierka bola predmetom auditu, 
ktorého správa tvorí prílohu č. l materiálu. Záverečný účet je podrobne spracovaný v textovej, 
tabuľkovej a grafickej úprave. Obsahuje charakteristiku činností PSK, samotnú správu 
o hospodárení za rok 2016, prílohovú časť a hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 
2016. Spracovateľom hodnotiacej správy sú príslušné odbory Úradu PSK. Materiál obsahuje 
charakteristiku činností PSK, počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, právnické 
a fyzické osoby napojené na rozpočet PSK, právnické osoby, ktorých je PSK zakladateľom 
alebo spoluzakladateľom, výkon externých kontrol v PSK, ako aj kontrol vykonaných ÚHK 
PSK. Druhá časť sa zaoberá schváleným rozpočtom, jeho úpravami a upraveným rozpočtom 
k 31. 12. 2016. Hodnotí bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky, finančné 
operácie príjmové a výdavkové, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, 
nerozpočtované príjmy a výdavky obsahujú hodnotenie príjmov podľa § 23 mimorozpočtové 
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príjmy a výdavky a pojednáva o nich v časti 2.4 záverečného účtu. Bod 3.4 výsledok 
hospodárenia je členený na výsledok hospodárenia bez mimorozpočtových finančných 
prostriedkov, je stavom hospodárenia na hotovostnej báze po vysporiadaní výsledku 
hospodárenia so štátnym rozpočtom a druhá časť je venovaná výsledku hospodárenia podľa 
ESA 2010 metodiky. Obsahuje aj mimorozpočtové zdroje, zahrnutie položiek časového 
rozlíšenia, v uvedenej metodike sa vykazuje na úrovni SR. Záverečný účet obsahuje hodnotenie 
aktív, pasív a vybraných ukazovateľov súvahových účtov ako je majetok, pohľadávky, záväzky, 
peňažné fondy, prehľad o stave a vývoji dlhu. PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú 
činnosť. Finančne zabezpečuje 136 organizácií s právnou subjektivitou, z toho 91 rozpočtových 
a 46 príspevkových, ktoré majú ešte 82 vnútorných organizačných jednotiek. Prepočítaný počet 
zamestnancov PSK ako celku za všetky oblasti financovania je 6 392,21 zamestnanca. Týmto 
zamestnancom boli vyplatené finančné prostriedky na mzdy a odvody v objeme takmer 90 mil. 
eur, čo predstavuje 57,3 % z rozpočtu bežných výdavkov PSK. Na mzdy bolo vyplatených 
takmer 66 mil. eur a na odvody takmer 24 mil. eur. PSK pôsobí ako zakladateľ alebo 
spoluzakladateľ právnických osôb, ktoré sú uvedené v prvej časti materiálu záverečného účtu 
v počte 17, z toho je jedna organizácia v likvidácii. PSK financuje neverejných zriaďovateľov 
v počte 111, ktorí majú spolu 195 zariadení. Spadajú tam neštátne subjekty v oblasti 
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj neverejní prepravcovia. Rozpočet pre rok 2016 bol 
schválený Zastupiteľstvom PSK na 15. zasadnutí dňa 15. 12. 2015 prijatím uznesenia č. 265. 
Za sledované obdobie roka 2016 bolo realizovaných 15 úprav rozpočtu, z toho 7 v kompetencii 
zastupiteľstva, 5 realizovaných v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení a 3 realizované v kompetencii predsedu PSK v súlade s prenesenou 
kompetenciou zastupiteľstva podľa Zásad rozpočtového procesu PSK. K 31. 12. 2016 bol 
vykazovaný upravený rozpočet ako vyrovnaný, aj schválený rozpočet bol vyrovnaný. Celkovo 
bol rozpočet upravený v objeme takmer 208 mil. eur. Rozpočet príjmov 174,9 mil. eur bol 
prekročený takmer o 13,6 mil. eur, z toho daňové príjmy o 6,7 mil., nedaňové príjmy o 3,4 mil. 
eur, granty a transfery o 3,5 mil. eur. Príjmy boli naplnené v objeme 188,4 mil. eur a bez 
mimorozpočtových prostriedkov bolo vykazované plnenie v objeme 186,6 mil. eur. 
Mimorozpočtové prostriedky sa vykazujú od minulého roka, disponujú nimi organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Občas sa očisťujú kvôli predstave, s čím môže PSK ako 
taký disponovať. Mimorozpočtové zdroje sa nachádzajú na účtoch organizácií. Predstavujú 
zdroje depozitných účtov, zdroje potravinové, grantové účty alebo darované prostriedky, ktoré 
má k dispozícii výlučne organizácia v pôsobnosti PSK. Rozpočet výdavkov bol ku koncu 
sledovaného obdobia upravený na 205,3 mil. eur. Z rozpočtu výdavkov bolo čerpaných 179,4 
mil. eur, čo predstavuje nedočerpanie rozpočtu v objeme takmer 26 mil. eur. Z toho 5 mil. eur 
bežných výdavkov a 21 mil. eur bolo nedočerpaných v rámci kapitálového rozpočtu 
kapitálových výdavkov. Bežný rozpočet bol prebytkový 13,3 mil. eur. Tento prebytok kryl 
schodok kapitálového rozpočtu v objeme 10,7 mil. eur a finančné operácie výdavkové 2,6 mil. 
eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový 41,4 mil. eur, krytý finančnými operáciami príjmovými 
30,7 mil. eur a prebytkom bežného rozpočtu 10,7 mil. eur. Nedočerpané kapitálové výdavky sa 
presúvajú do roka 2017, bežné výdavky čiastočne do roka 2017. Pozostávajú zo zdrojov 
štátneho rozpočtu a EÚ, kde podľa zákona do obdobia vyčerpania je ich možné použiť aj 
v nasledujúcom roku a zvyšok vstupuje do výsledku hospodárenia vo forme prebytku. Príjmy 
boli naplnené v objeme 188,4 mil. eur. Vlastné príjmy PSK predstavovali podiel takmer 62 % 
a cudzie zdroje určené na projekty a zo štátneho rozpočtu 38 %, čo je už veľmi významná časť. 
Bežné príjmy boli plnené v objeme 183 mil. eur a kapitálové príjmy na 5,4 mil. eur. Uvedené 
členenie plnenia príjmov má významný vplyv na úverové zdroje a vyhodnocovanie 
primeranosti načerpávania návratných zdrojov financovania. Limit dlhu je stanovený hornou 
hranicou 60 % k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho roka. Splácanie istiny je možné 
realizovať výlučne z vlastných zdrojov PSK. Kritériá hodnotenia dlhu boli sprísnené zavedením 
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ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a tým aj legislatívnou zmenou zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, kde pri dosiahnutí dlhu už 
50 % a viac je potrebné zo strany samosprávneho kraja a zastupiteľstva prijať konkrétne 
zákonom stanovené opatrenia. Rozpočet bežných výdavkov bol v objeme 161,3 mil. eur, 
čerpanie bežných výdavkov 156,4 mil. eur. Najviac bežných výdavkov smerovalo do oblasti 
vzdelávania takmer 45,6 %. Nasleduje oblasť dopravy, na ktorú PSK v rámci bežných 
výdavkov vynakladá podiel 21,5 %. Z toho pre SÚC PSK 47,8 %-ný podiel a pre verejných 
dopravcov až 52,2 % z rozpočtu. Tretie v poradí sú výdavky do sociálneho zabezpečenia 
v podiele 17,6 %, pre kultúru 6,2 %, pre Úrad PSK 5,5 %, na projekty 3,6 %. V oblasti 
kapitálových výdavkov bol rozpočet upravený na viac ako 41 mil. eur, vyčerpaných bolo 
takmer 25 mil. eur. Najväčší podiel bol pre oblasť financovania doprava 31,6 %, druhý najvyšší 
podiel smeroval do oblasti projekty 30,6 %. Pre úrad bol rozpočet stanovený v podiele 18,9 %, 
avšak úrad realizuje aj investičné akcie v rámci ostatných oblastí financovania a zároveň 
vykazuje a rozpočtuje aj združené investície. Rozpočet kapitálových výdavkov bol ku koncu 
sledovaného obdobia v objeme 44 mil. eur, preinvestovaných bolo iba necelých 23 mil. eur, čo 
je 52 %. Nevyčerpanie investícií v danom roku spôsobuje zbytočné zaťaženie v nasledujúcom 
rozpočtovom roku a prejavuje sa ako výraznejší schodok výsledku hospodárenia, nakoľko sa 
zavádzajú do použitia prostriedky minulých rokov a v aktuálnom roku figurujú iba ako zvýšený 
rozpočet výdavkov. V rámci príjmov sa už neukážu, lebo zdroje sa môžu vykazovať iba raz, 
teda ak boli v príjmoch v roku 2016, nemôžu byť už opätovne v rozpočte príjmov v roku 2017, 
čo spôsobuje schodok. Majetok za sledované obdobie vzrástol vo finančnom vyjadrení 
medziročne takmer o 7 mil. eur na celkovú hodnotu 265 mil. eur. Od vzniku PSK je evidovaný 
nárast o 102,2 mil. eur, čo predstavuje takmer 63 %-ný nárast. O zložení majetku a zmene stavu 
pojednáva časť 4.1 záverečného účtu a prílohy č. 32 – 34 materiálu. Pohľadávky za rok 2016 
sú vykazované v objeme 2,7 mil. eur, z toho 1,9 mil. eur v lehote splatnosti a 0,7 mil. eur po 
lehote splatnosti. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o viac ako 1,2 mil. eur. Celkovo došlo 
k nárastu pohľadávok a najvýraznejšie navýšenie bolo evidované za Úrad PSK z titulu 
združených investícií. Je to predpis pohľadávky voči ostatným združovateľom a za SÚC PSK 
z titulu predpisu neuhradených faktúr SSC Bratislava za údržbu ciest I. triedy, čo sa každoročne 
opakuje. Stav záväzkov oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol zo 64,5 mil. eur na viac ako 
70 mil. eur. Nárast záväzkov je evidovaný najmä na Úrade PSK takmer o 6,6 mil. eur, čo je 
spôsobené prijatím úverových zdrojov v rámci druhého úverového rámca z EIB v roku 2016, 
ako aj zmenou vykazovania dlhodobých dodávateľsko-odberateľských záväzkov tzv. PPP 
projekty za SÚC PSK, ktorých zostatok je ku koncu sledovaného obdobia viac ako 5,8 mil. eur 
a vykazuje sa medzi bankovými úvermi. Tieto záväzky sú uvedené a rozpísané v prílohách 
materiálu a na str. 83 – 84 záverečného účtu. Percentuálne vyjadrenie vývoja dlhu PSK od roku 
2006 do roku 2016 je v grafickom vyjadrení ružovou farbou, to znamená, sledovanie do úrovne 
50 % - 60 % a modrou čiarou je finančné vyjadrenie v miliónoch eur. Ku koncu sledovaného 
obdobia vykazuje PSK dlh v objeme takmer 57,9 mil. eur. Do celkovej sumy dlhu sa 
započítavajú záväzky zo splácania istín, návratných zdrojov financovania ku koncu 
rozpočtového roka, čo je takmer 52,1 mil. eur. Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky 
z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných 
programov SR a EÚ a ručiteľské záväzky, ale takéto PSK nevykazuje. V percentuálnom 
vyjadrení je dlh vykazovaný v podiele 32,12 % ku skutočným bežným príjmom  
predchádzajúceho roka v súlade s platnou legislatívou. Skutočný objem dosiahnutých bežných 
príjmov za rok 2015 bol vykázaný v objeme takmer 180,3 mil. eur, presne 180 272 323,56 eur. 
Maximálny limit pre dlh je 60 % v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Prehľad o stave 
a vývoji dlhu je uvedený v časti 4.6 záverečného účtu vývojovo od roku 2006 do roku 2016 
v tabuľkovej aj v grafickej forme. Od roku 2013 mal dlh PSK vo finančnom vyjadrení mierne 
klesajúci trend, nakoľko PSK začal splácanie istín z prvého úverového rámca a prvej tranže. 
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Od roku 2015 je opäť evidovaný nárast z titulu načerpania druhého úverového rámca. 
Prezentovaný graf znázorňuje prvý a druhý úver v splácaní istín od roku 2013 podľa 
splátkového kalendára do roku 2042 v tisícoch eur, zatiaľ bez uvažovaného navýšenia úverovej 
linky o 5 mil. eur. Najvyššia splátka úveru bude v rokoch 2021 – 2037 a to v čiastke 2 897 tis. 
eur. Následne budú mať splátky až do roku 2042 klesajúci trend. Zeleným bodom je vyznačený 
rok 2016. Od roku 2015 do roku 2018 je splátka na rovnakej úrovni, splácanie istiny 
prostredníctvom finančných operácií výdavkových 1 720 tis. eur. Následne predstavila 
rekapituláciu hospodárenia PSK za rok 2016 podľa uvedenia v materiáli. Rozdiel príjmov 
a výdavkov predstavuje prebytok viac ako 9 mil. eur. Podľa § 16 zákona o rozpočtových 
pravidlách sa tento prebytok hospodárenia očisťuje o finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
a zdrojov EÚ, ktoré sú vykazované v objeme viac ako 2,2 mil. eur. Tým sa dostáva na úroveň 
prebytku hospodárenia PSK viac ako 6,85 mil. eur. Ďalšie finančné prostriedky sú ako rozdiel 
finančných operácií príjmových a výdavkových očistených o nerozpočtované finančné operácie 
v objeme takmer 17,5 mil. eur. Zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní prebytku, to 
znamená, suma 6 850 400 eur plus zostatok rozdielu finančných operácií 17 485 tis. eur, tvorí 
disponibilné zdroje 24 335 188,16 eur. Toto je predmetom prevodu finančných prostriedkov do 
rezervného fondu, avšak celkový zostatok finančného balíka predstavuje zostatok finančných 
prostriedkov 21 655 tis. eur, ale nachádzajú sa tam aj nevyčerpané zdroje úverového rámca 
2 680 tis. eur, ktoré v celkovom objeme 24 335 tis. eur prechádzajú prevodom do rezervného 
fondu na použitie pre rok 2017. Stav rezervného fondu a úverových zdrojov PSK je uvedený 
v tabuľkovej forme k 1. 1. 2017 v časti rezervný fond ako aj úver. Prevod zostatku finančných 
prostriedkov do rezervného fondu v rámci dnešného rokovania o záverečnom účte je 21 655 188 
eur. V sume 8 400 tis. eur bola načerpaná úverová linka z tretej tranže v roku 2017. PSK bude 
mať spolu pre rok 2017 disponibilné zdroje v rámci rezervného fondu takmer 33 mil. eur 
a takmer 13 mil. eur v úverových zdrojoch. Od schváleného rozpočtu vrátane 3 rozpočtových 
úprav, teda už aj so zapracovaním úpravy č. 3/PSK/2017 a jednej úpravy v kompetencii 
predsedu PSK, sú už rozpísané finančné prostriedky rezervného fondu 23 966 602 eur a v plnej 
výške úverové zdroje. Po schválení tretej úpravy zostáva k dispozícii v rezervnom fonde 8 890 
tis. eur. Je predpoklad, že v ďalšom bode rokovania schváli zastupiteľstvo navýšenie úverovej 
linky o 5 mil. eur. To znamená, že s úverovou linkou bude mať PSK k dispozícii 13 890 tis. 
eur, avšak netreba zabudnúť na uznesenia, ktoré boli predmetom schvaľovania zastupiteľstvom, 
na financovanie projektov slovensko-poľskej spolupráce alebo v rámci IROP a iných 
mechanizmov, kde je potrebné rezervovať pre rok 2017 viac ako 17,5 mil. eur a na iné 
investičné aktivity 836 tis. eur. PSK si potrebuje celkovo rezervovať zdroje v objeme 18 353 
tis. eur a zdrojové krytie má vrátane rezervného fondu 18 890 tis. eur, 5 mil. eur úverových 
zdrojov, 2 mil. nerozpísaných investičných prostriedkov aktuálneho rozpočtu roka 2017 a 2,6 
mil. eur rozpočtovaných, ale nie na konkrétne investičné akcie, v rámci projektov z rezervného 
fondu. Celkové krytie je na 18 353 tis. eur. Najvýraznejšie spôsobujú finančné zabezpečenie 
projekty zo slovensko-poľskej spolupráce, lebo najprv sa musia vyfinancovať z vlastných 
finančných prostriedkov a následne sú tieto zdroje refundované. Je to celková potreba, ale 
nemusí k nej dôjsť až v takom objeme, nakoľko všetko závisí od procesu verejného 
obstarávania, časového harmonogramu, celkovej realizácie a implementácie týchto projektov, 
takže je predpoklad, že v treťom štvrťroku 2017 bude potrebné zabezpečiť hlavne pre SÚC PSK 
načerpanie týchto zdrojov, teda aj ich rozpočtové krytie.  
 
K bodu 2B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK 
k Záverečnému účtu PSK za rok 2016: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného 
kontrolóra PSK, bol záverečný účet vypracovaný v súlade s platnou legislatívou. ÚHK PSK 
kontroloval aj metodickú správnosť predloženého návrhu s tým, že boli dodržané všetky 
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povinné náležitosti podľa platnej legislatívy zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet 
bol v stanovenom termíne zverejnený na webovej stránke PSK a úradnej tabuli. Celkový 
záverečný účet je spracovaný veľmi dobre a kvalitne. Zastupiteľstvu PSK odporúča uzatvoriť 
prerokovanie návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2016 výrokom: „Celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad.“ 
 
 

K bodu 2C – Správa nezávislého audítora: Ing. Hudáč, predseda Výboru 
pre audit PSK, v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, informoval Zastupiteľstvo PSK o zriadení a činnosti výboru pre audit 
a  výsledku štatutárneho auditu. 1) Výbor pre audit PSK bol zriadený uznesením Zastupiteľstva 
PSK č. 419/2016 na 22. zasadnutí dňa 12. 12. 2016 v súlade s § 34 spomínaného zákona. Týmto 
uznesením boli schválení za členov výboru pre audit Ing. Juraj Hudáč, Ing. Mária Nováková a 
Ing. Alena Kaščáková, ktorí boli do svojich funkcií menovaní menovacím dekrétom 
podpísaným predsedom PSK. Na svojom prvom zasadnutí dňa 21. 12. 2016 si zvolili svojho 
predsedu. Organizačnú, technickú, administratívnu podporu výboru pre audit zabezpečuje jeho 
tajomníčka Ing. Holíková. 2) Činnosť výboru pre audit v období od jeho zriadenia bola 
zameraná na sledovanie procesu zostavovania účtovnej závierky PSK za účtovný rok 2016 
s dôrazom na dodržiavanie osobitných predpisov a integritu tohto procesu. Výbor sa oboznámil 
so systémom vnútornej kontroly PSK a systémom riadenia rizík v účtovnej jednotke, sledoval 
priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky, preveril a sledoval 
nezávislosť audítorskej spoločnosti a štatutárneho audítora vrátane kontroly ich čestného 
vyhlásenia o nezávislosti. Toto čestné vyhlásenie bolo vydané dňa 22. 12. 2016. Výbor pre 
audit PSK na základe uvedeného môže konštatovať, že v účtovnom období neboli účtovnej 
jednotke poskytnuté žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v čl. 5 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa 
štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. 3) Štatutárny audit vykonávala v účtovnej 
jednotke PSK audítorská spoločnosť Interaudit Zvolen, spol. s r. o., zapísaná do zoznamu 
audítorských spoločností, číslo licencie 25. Kľúčovým audítorským partnerom bola Ing. Milota 
Antalová, zapísaná do zoznamu audítorov, číslo licencie 919. V priebehu výkonu auditu sa 
audítorská skupina okrem iného zamerala aj na 3 hlavné oblasti, pri ktorých je možné 
identifikovať najzávažnejšie riziká. Prvou je a) oblasť transferov so subjektmi verejnej správy 
a subjektmi mimo verejnej správy. Audit hodnotil vybrané finančné operácie v rámci 
poskytovania bežných transferov subjektom verejnej správy a subjektom v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Kontroloval rozpočtové krytie bežných transferov na schválený rozpočet, 
preveril ich zaúčtovanie do nákladov a vzájomné odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov so 
subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Audit sa ďalej zameral na účtovanie 
a vykazovanie kapitálových transferov a účtovanie prevodov dlhodobého majetku so subjektmi 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Taktiež vybral najvýznamnejšie transfery poskytované 
subjektom mimo sektor verejnej správy, ktoré boli poskytované dopravcom na základe zmlúv 
o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Boli overené vybrané 
zmluvy s dopravcami, výška úhrad počas rozpočtového roka, predkladané skutočné výkazy 
a výška zúčtovaných nákladov v roku 2016. Druhou oblasťou rizikovou je b) oblasť 
dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Audit overil dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov 
financovania a zameral sa na správnosť ich použitia a to na úhradu výlučne kapitálových 
výdavkov. Sledoval dodržiavanie a neprekročenie celkovej sumy dlhu PSK v zmysle zákona. 
Audit sa zameral na postupy pri prepočtoch ukazovateľov k 31. 12., ktoré je povinný PSK 
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dodržiavať v zmysle úverovej zmluvy uzatvorenej s EIB. Treťou rizikovou oblasťou je c) oblasť 
účtovania a vykázania rezerv. Audítorskej skupine boli právnymi zástupcami PSK poskytnuté 
informácie ohľadom súdnych sporov a finančných nárokov týkajúcich sa PSK. Audit overil ich 
výšku na vytvorenú rezervu a ich zverejnenie v účtovnej jednotke. Následne prešiel k záverom 
správy Výboru pre audit PSK. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov. Zodpovednosť audítora podľa týchto štandardov je uvedená v správe audítora 
v časti zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Počas celého auditu bol uplatňovaný 
podľa medzinárodných štandardov odborný úsudok audítorov. Audítori zachovali zásadu 
profesionálneho skepticizmu. Audit nehodnotil informácie, ktoré sa uvádzajú vo výročnej 
správe, nakoľko ku dňu výkonu auditu nebola výročná správa k dispozícii. Vyhotovuje sa 
a predkladá až po spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky k 30. 6. po ukončení 
rozpočtového roka a je povinne zverejňovaná podľa platnej legislatívy. Audit vo svojej správe 
zároveň konštatuje, a to na základe overenia a dodržiavania povinností podľa požiadaviek 
zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu, že PSK konal 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa nezávislého audítora, audit 
účtovnej závierky za rok 2016 vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 
predpisov za rok 2016 pre štatutárny orgán a Zastupiteľstvo PSK, ako aj dodatočná správa 
nezávislého audítora pre Výbor pre audit PSK boli na zasadnutí výboru prerokované za účasti 
kľúčového audítorského partnera dňa 20. 4. 2017. Výbor pre audit PSK sa stotožňuje s 
nemodifikovaným názorom nezávislého audítora, že účtovná závierka PSK pozostávajúca zo 
súvahy k 31. 12. 2016, výkazu ziskov a strát za rok 2016 a poznámok, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad, účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, poskytujú 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie PSK k 31. 12. 2016 a výsledku jeho hospodárenia za 
rok 2016 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Výbor pre audit PSK zároveň 
konštatuje, že neboli identifikované závažné nedostatky kontrolného systému, ani závažné 
nedostatky týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a iných právnych 
predpisov, ktoré sa identifikovali počas auditu. Oceňovanie majetku a záväzkov bolo v súlade 
s platnou legislatívou SR. Podrobnejšie informácie z výstupov auditu sú uvedené v správe 
nezávislého audítora v prílohe č. 1 Záverečného účtu PSK za rok 2016. 
 
 
Diskusia k bodom 2A, 2B, 2C: 
Poslanec Molčan uviedol, že analytická časť bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu 
a rozpočtu finančných operácií je veľmi prehľadná a bola prezentovaná predkladateľkou 
materiálu. Dôležité je, že po celkovej bilancii je čistý prebytok takmer 7 mil. eur, ktorý bol 
presunutý do rezervného fondu a bude použitý pre ďalší rozvoj PSK najmä na kapitálové 
výdavky, teda nové investície. K dnešnému dňu je k dispozícii takmer 9 mil. eur, ktoré sa môžu 
použiť pri ďalších zmenách rozpočtu ešte v tomto roku na nové investičné akcie. Komisia 
finančná sa podrobne zaoberala záverečným účtom a tiež konštatovala, že všetko prebehlo 
v zmysle zákona č. 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Stanoviská 
nezávislého audítora, hlavného kontrolóra PSK a predsedu Výboru pre audit PSK hovoria 
o tom, že financovanie je v poriadku a bolo veľmi zodpovedné. Osobne poďakoval predsedovi 
PSK, poslancom Zastupiteľstva PSK, Úradu PSK, zvlášť vedúcej odboru financií a jej 
kolektívu, aj všetkým vedúcim 136 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí 
participujú na tomto záverečnom účte, za zodpovedné hospodárenie PSK. Komisia finančná 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť Záverečný účet PSK za rok 2016 v predloženom znení 
bez výhrad. Poslankyňa Turčanová osobne poďakovala vedúcej odboru financií Ing. 
Holíkovej za veľmi dobre spracovaný materiál a veľmi dobrú, jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu 
záverečného účtu. 
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Návrh na uznesenie k bodu 2A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
A. 1.   Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2016. 
A. 2. Správu predsedu Výboru pre audit PSK. 
A.   3. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016. 
B.  s c h v a ľ u j e 
B. 1. Výsledok  hospodárenia za rok 2016  v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR 

 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Príjmy                 188 433 271,01 € 
 Výdavky                 179 363 238,37 € 
 Prebytok rozpočtu                   9 070 032,64 € 
  Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.           - 2 219 632,49 €

 Prebytok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.     6 850 400,15 € 
Usporiadanie prebytku zostatkom finančných operácií             17 484 788,01 € 
 Zostatok finančných prostriedkov (vrátane nevyčerpaných úverových  
zdrojov v objeme   2 680 000 €) – prevod do rezervného fondu           24 335 188,16 € 

B. 2.    Záverečný účet  Prešovského  samosprávneho  kraja za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 10 
 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 
 Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016 bez 
 výhrad.  

B. 3.   Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2016 v objeme 21 655 188,16 € zo 
 základného  bežného  účtu   na   účet   rezervného   fondu   a  2 680 000 € z úverového účtu na 

             účet rezervného fondu.  
 
Hlasovanie:        za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 2B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2016. 
Hlasovanie:        za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Navýšenie úverovej linky č. 84.054 Prešovská 
regionálna infraštruktúra II z 18. 12. 2014: Ing. Holíková, PhD., vedúca 
odboru financií Úradu PSK, poukázala na dôvodovú správu, kde je uvedený prehľad od 
prvopočiatku, kedy zastupiteľstvo dňa 26. 8. 2014 schválilo zámer čerpania návratných zdrojov 
financovania na druhý úver z EIB cez podpis úverovej zmluvy dňa 18. 12. 2014 a 27. 7. 2015 
bola schválená alokácia na podprojekty v rámci celej úverovej linky s celkovým rozpočtovým 
nákladom 52,8 mil. eur. EIB túto alokačnú tabuľku PSK potvrdila 9. 12. 2015. K dnešnému 
dňu PSK načerpal v 3 tranžiach plnú výšku úveru 25 mil. eur, a to 27. 1. 2015 v objeme 8,3 
mil. eur, 13. 7. 2016 v objeme 8,3 mil. eur a 15. 3. 2017 bola načerpaná treťou tranžou zvyšná 
čiastka 8,4 mil. eur. V rámci alokačnej tabuľky má PSK odsúhlasených EIB 174 podprojektov. 
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114 podprojektov je ukončených za rok 2016 a zostáva 5 podprojektov, ktoré PSK potrebuje 
ukončiť v roku 2017 až 2018. Súčasný stav je 170 ukončených podprojektov, čo je 97,13 %. 
Prebiehajúce investičné akcie sú nasledovné: Tatranská Lomnica – okružná križovatka, DSS 
Spišské Podhradie, strojné investície pre SÚC PSK, DJZ Prešov – rekonštrukcia námestia 
a spevnených plôch. Na základe realizácie podprojektov v rámci alokačnej tabuľky EIB 
navrhla, že je možnosť bez schvaľovania predstavenstvom banky navýšiť tento úverový rámec 
o 20 % úverovej linky, to znamená navýšenie úveru o 5 mil. eur. Na úrovni poslancov PSK za 
jednotlivé okresy a SÚC PSK prebehli rokovania o rozdelení finančných prostriedkov do 
cestnej infraštruktúry aj do strojného vybavenia. Výsledkom je zoznam investičných akcií, 
ktoré budú predložené v rámci alokácie pre EIB v úprave rozpočtu PSK č. 3/2017. Pri navýšení 
úverovej linky je podstatné sledovať, či PSK dodržiava odseky 6 – 8 § 17 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. To znamená, že PSK nasimuloval svoj dlh za 
rok 2017 aj dlhovú službu, čo je uvedené v materiáli. PSK berie dlh k 1. 1. 2017 z toho dôvodu, 
že dlh sa podielom vypočítava pomerom ku skutočne dosiahnutým bežným príjmom 
predchádzajúceho rozpočtového roka. Teda zo záverečného účtu sa použije skutočné plnenie 
bežných príjmov za rok 2016 pre lepšiu orientáciu. Istina k 1. 1. 2017 k bežným príjmom k 31. 
12. 2016 bude predstavovať 31,63 %. V roku 2017 dôjde k splátkam istiny a to v objeme viac 
ako 2,9 mil. eur, teda takmer 3 mil. Z toho 1 720 tis. eur je z úveru splátka istiny a tzv. PPP 
projekty za SÚC PSK v objeme 1 259 tis. eur. K tomu sa pripočíta navýšenie úverovej linky 
o 5 mil. eur. Istina k 31. 12. 2017 bude predstavovať 68 321 mil. eur, čo ku skutočne 
dosiahnutým bežným príjmom roka 2016 bude predstavovať dlh 37,32 %. Pri limite je horná 
hranica 60 %, ale podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa musia prijímať 
opatrenia už pri dosiahnutí úrovne 50 %. V ďalšej tabuľke je opísaná simulácia dlhovej služby 
PSK za rok 2017, to znamená, podiel splátky istiny ku skutočne dosiahnutým bežným príjmom 
predchádzajúceho roka. Došlo opäť k legislatívnej zmene. Sú tu vypočítané bežné príjmy, ale 
očistené o transfery, teda zdroje zo štátneho rozpočtu a EÚ, ktoré sa do skutočne dosiahnutých 
bežných príjmov už nebudú započítavať pri splácaní istiny. Je tam limit 25 %. PSK k 1. 1. 2017 
vrátane bežných transferov dosiahne úroveň 1,52 % a k 31. 12. 2017 dosiahne úroveň 2,84 %, 
ale už bez bežných transferov. Je dôležité, aký podiel vlastných príjmov má PSK mimo štátnych 
a európskych, aby si vedel zabezpečiť adekvátne splácanie istín z úverových zdrojov v súlade 
s platnou legislatívou. Materiál bol predložený ÚHK PSK za účelom vypracovania odborného 
stanoviska, teda či spĺňa PSK tieto zákonom stanovené podmienky. Stanovisko hlavného 
kontrolóra PSK je obsahom prílohy č. 1 a zároveň návrhu uznesenia v časti A. 
Diskusia: 
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná sa zaoberala navýšením úverovej linky. Ing. 
Holíková už spomenula dôvod navýšenia finančných prostriedkov v objeme 5 mil. eur a účel 
ich použitia predovšetkým pre regionálnu infraštruktúru v doprave. Komisia finančná svojím 
uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK, aj na základe posúdenia hlavným kontrolórom PSK, 
navýšiť úverový rámec zmluvy o financovaní o 5 mil. eur, spolu na objem 30 mil. eur 
návratných zdrojov financovania. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 17 zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 14 zákona NR SR č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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B/  s c h v a ľ u j e 
navýšenie   úverového  rámca  Zmluvy  o  financovaní  č. 84.054 – Prešovská  regionálna 
infraštruktúra II  z 18. decembra 2014 o 5 mil. eur, spolu na objem 30 mil. eur návratných 
zdrojov financovania.  
Hlasovanie:        za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2017 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2017: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej 
odboru financií Úradu PSK, touto úpravou sa mení len rozpočet kapitálových výdavkov 
o objem 18 111 935 eur, ktoré boli zapojené do rozpočtu prostredníctvom príjmových 
finančných operácií z rezervného fondu. Celkove sa rozpisuje objem 20 226 772 eur, čo je 
vidieť v rozpise prílohy uznesenia, kde je presun čiastky 2 014 837 eur z projektov a ďalej sa 
rozpisuje 100 000 eur z úverových zdrojov. Celkový sumár rozpisu kapitálových výdavkov 
vychádza na 20 226 772 eur, z toho z aktuálneho rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2017 
sa rozpisuje 2 014 837 eur, z úverových zdrojov 100 000 eur a 9 823 eur a z rezervného fondu 
18 102 112 eur, z toho navýšenie úverovej linky refundáciou 5 000 000 eur. Na str. 3 prílohy č. 
1 k návrhu uznesenia v oblasti vzdelávania požiadala o opravu chyby pri SOŠ Svidník, kde má 
byť správne pomenovanie školy SOŠ technická Svidník - strojné vybavenie. Pri oblasti 
financovania doprava je uvedené na str. 1 prílohy č.1 rozpis kapitálových výdavkov, že ide 
o rekonštrukciu ciest II. a III. triedy – II. etapa z rezervného fondu, ale zároveň slúži ako 
zásobník investičných akcií pre navýšenie úverovej linky z EIB v objeme 5 mil. eur. Celkové 
financovanie z úverových zdrojov EIB je sumár rozpočtových nákladov investičných akcií 
očistený o DPH vydelený dvoma, to znamená, že EIB môže financovať úverom a podporiť 
investičné akcie iba do úrovne 50 % bez DPH. Zvyšnú čiastku investičných akcií a celú DPH 
musí znášať PSK. Pod oblasťou doprava na str. 1 – 3 prílohy č. 1 sa nachádza rozpis 
investičných akcií, ktoré bude PSK predkladať v rámci navýšenia úverovej linky. Ďalej sú tam 
uvedené strojné investície z rezervného fondu. Pod oblasťou financovania Úrad PSK je 
navrhnuté podporiť investičnú akciu v celkovom objeme 80 000 eur čiastkou 30 000 eur v rámci 
združenej investície mesta Sabinov a PSK. Ďalej je rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného 
sveta v Šarišskej galérii – dofinancovanie vo výške 300 000 eur, ktorá bola predmetom 
prerokovania v komisii finančnej. V oblasti dopravy sú aj havarijné úseky a zosuvy, hlavne 
havarijné úseky mostov vykazované v 6. a 7. kategórii. V oblasti kultúrnych služieb je 
významnou akciou oprava objektu – vila Rákoczi v Šarišskom múzeu v Bardejove a 
v Ľubovnianskom múzeu – hrad Stará Ľubovňa rekonštrukcia hradu - obnova Paláca 
Ľubomírskych I. etapa v hodnote viac ako 1,1 mil. eur. V oblasti vzdelávania je významná 
investičná akcia rekonštrukcia strechy telocvične v SOŠ Stará Ľubovňa. Zvyšné akcie sú 
menšieho charakteru, ale vychádzajú z registra investícií a požiadaviek organizácií. Za oblasť 
sociálneho zabezpečenia je významnejšou akciou ZSS Jasoň Spišská Stará Ves – prístavba 
a nadstavba objektu v objeme 228 000 eur. Všetky tieto investičné akcie sú uvedené v textovej 
časti. Návrh na uznesenie pozostáva z prílohy č. 1 a prílohy č. 2,  v ktorej sú vyčlenené finančné 
prostriedky na nákup zbierkových predmetov pre rok 2017 s ich zoznamom podľa organizácií 
a druhu zbierkového predmetu v objeme 80 000 eur. Materiál prerokovala komisia finančná 
s prijatím uznesenia. 
Diskusia: 
Poslanec Molčan povedal, že komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu 
rozpočtu č. 3/PSK/2017 v predloženom znení. Týka sa navýšenia výdavkov kapitálového 
rozpočtu takmer o viac ako 18 mil. eur. Materiál obsahuje podrobný rozpis, ktorý súvisí najmä s 
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podporou rozvoja a investícií v oblasti dopravy s použitím rezervného fondu. Predseda PSK 
Chudík pripomenul, že niekedy v roku 2011 alebo 2012 sa začalo hovoriť o PSK ako o 
najlepšie hospodáriacom samosprávnom kraji SR, ale nebolo to nikde vidieť, nebolo to citeľné  
a hmatateľné v praxi. Dovolí si tvrdiť, že dnešný deň a dnešná situácia je už hmatateľná vo 
vzťahu k hospodáreniu PSK v podstate za celé obdobie. Okrem materiálov dnes schválených 
zastupiteľstvo na rok 2017 v rámci kapitálových výdavkov schválilo viac ako 62 mil. eur. Pre 
Úrad PSK to bolo spolu viac ako 4 600 tis. eur na hlavné účelové dotácie pre Futbal Tatran 
Arénu 1 060 000 eur a vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku 1 mil. eur, v rámci ROP 
a programu ELENA 13 384 tis. eur, v rámci SÚC PSK viac ako 24 mil. eur, v kultúre 4 714 tis. 
eur, v školstve a vzdelávaní viac ako 5 800 tis. eur a v sociálnom zabezpečení takmer 5,5 mil. 
eur. Poďakoval všetkým poslancom Zastupiteľstva PSK, pracovníkom Úradu PSK najmä 
odboru financií a všetkým zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
ktorých je viac ako 6 000, za tento dosiahnutý výsledok. K spomínaným číslam patrí ešte 18 
mil. z IROP pre cesty a viac ako 14 mil. eur vo vzťahu k slovensko-poľskej spolupráci. Spolu 
je to okolo 95 mil. eur. Nastáva zaujímavý fakt, že PSK má finančné prostriedky, ale nevie 
všetko spraviť tohto roku. Niekedy bol problém práve s nedostatkom peňazí. Je to aj z dôvodu 
veľmi zdĺhavého procesu verejného obstarávania. V danej sume je aj časť peňazí nevyužitých 
v roku 2016. PSK má viac ako 18 mil. eur ďalších zdrojov, ktoré vie využiť, sú kryté ďalšie 
predpokladané výdavky. Najviac týchto výdavkov v sume 13,5 mil. eur ide na cesty v rámci 
slovensko-poľskej spolupráce, sú to preddavky a návratné zdroje financovania, ktoré budú 
použité v roku 2018 alebo v roku 2019. Je tam ešte určitá finančná rezerva, z ktorej by sa všetky 
peniaze nemali použiť. Bol by veľmi rád, keby to tak skutočne bolo, ale asi to nevyjde. PSK 
finančne pomáhal a ďalej financuje celú škálu od základných škôl až po domovy sociálnej 
starostlivosti, čiže vekové kategórie od detí až po seniorov, v podstate všetky vekové kategórie 
a všetky generácie žijúce v PSK. Snáď chýba ešte materské školstvo. Ale aj to môže byť cez 
zmysluplný projekt združenej investície s nejakou miestnou samosprávou. Teda jeho hlavnou 
myšlienkou je až teraz hmatateľný obraz dobrého hospodárenia PSK. Tohto roku sa môžu 
rozdeliť takéto finančné prostriedky v rámci kapitálových prostriedkov. Pevne verí, že PSK 
takto bude pokračovať aj v budúcnosti a bude úspešne finančne pomáhať všetkým generáciám 
a zasahovať vo všetkých existujúcich oblastiach. Medzi zatiaľ nefinancované projekty patrí 
oprava a rekonštrukcia Krajského múzea v Prešove. Bude sa musieť zrealizovať rekonštrukcia 
starého objektu a prístavba nového objektu asi v 3 etapách. Štúdia je už vypracovaná, suma sa 
pohybuje okolo 5 - 6 mil. eur, finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu sú schválené. 
Zostáva aj telocvičňa pri SZŠ v Poprade asi za 1 200 tis. eur. Je tam projektová dokumentácia, 
sú finančné prostriedky, takže v budúcom roku by sa to mohlo zrealizovať. Nesmú chýbať cesty 
PSK a SÚC PSK. V rámci predloženého rozpisu, okrem sumy viac ako 10 mil. eur delenej 
poslancami v jednotlivých okresoch, sú aj bodové závady, rekonštrukcia mosta Komárov – 
600 000 eur, zosuv Kokošovce – 500 000 eur, most Podolínec – 500 000 eur, zosuv Litmanová 
– 200 000 eur, most Jezersko – 600 000 eur, sanácia zosuvu Šarišské Čierne – 150 000 eur. 
Teda v podstate všetky momentálne evidované bodové závady na mostoch a zosuvy sú zahrnuté 
v tejto 3. úprave rozpočtu. Ešte raz poďakoval všetkým za spoluprácu a vyslovil presvedčenie, 
že čo najskôr a čo najviac peňazí bude použitých tohto roku.  
Návrh na unesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2017 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 
 Bežné príjmy                         +               0 €           na       184 987 738 € 
 Bežné výdavky                +               0 €             na  165 777 344 € 

 
A.2  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na        350 000 € 
 Kapitálové výdavky                 + 18 111 935 €       na   62 825 885 € 

 
v tom oblasť financovania: 

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA              +        30 000 € 
A.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY                 -   1 814 837 € 
A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA                 + 15 135 000 € 
A.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY                +   2 746 935 € 
A.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE                +      988 380 € 
A.2.6 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE               +   1 026 457 € 
 
 A.3 Rozpočet finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +   18 111 935 €             na           44 985 685 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o                                  0 €              na             1 720 194 € 
 
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
 

Hlasovanie:        za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Príloha č. 1 a príloha č. 2 tohto uznesenia: 
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Predseda PSK Chudík informoval o požiadavkách navýšenia sumy finančných prostriedkov 
v rámci Výzvy PSK na poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. 57/2017. 
Momentálne je schválená suma vo výške 300 000 eur. Osobne predpokladá schválenie 
navýšenia sumy o 134 000 eur na júnovom zasadnutí, aby každý poslanec mal 7 000 eur na 
rozdelenie v rámci daného okresu.  
 
 

K bodu 5 – Združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou 
„Multifunk čný športový areál“: Predseda PSK Chudík predkladá návrh 
združenej investície s názvom Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad 
Topľou s predpokladaným rozpočtom 365 000 eur. Združenie finančných prostriedkov za 
združovateľa PSK je v čiastke 100 000 eur za predpokladu, že mesto Vranov nad Topľou splní 
podmienky uvedené v bodoch a) – g) návrhu na uznesenie. Ide o akciu na podporu základného 
školstva v oblasti telesnej kultúry a športu a využitia voľných chvíľ areálu tejto školy. 
Diskusia:  
Poslanec Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou, pripomenul, že v predchádzajúcom bode 
rokovania hovoril predseda PSK o tom, že PSK patrí medzi najlepšie hospodáriace 
samosprávne kraje v SR. Je naozaj rád, že je to tak a veľká vďaka patrí predsedovi PSK, vedeniu 
PSK a Zastupiteľstvu PSK. Je tu priestor na podporu zmysluplných projektov, ktorým je aj  
predložený návrh združenej investície, ktorou sa vytvoria podmienky v meste a okrese Vranov 
nad Topľou na rozvoj atletiky na úrovni základných a stredných škôl. V samotnom materiáli sú 
predložené stanoviská riaditeľov stredných škôl priamo na území mesta, kde sa nachádzajú 4 
z 5 škôl v okrese Vranov nad Topľou. Tento areál pomôže rozvoju atletiky, pretože v týchto 
rokoch má mesto veľmi dobrých reprezentantov či už na gymnáziu alebo ďalších stredných 
školách, ktorí úspešne reprezentujú mesto aj PSK. Veľká vďaka patrí predsedovi PSK, ktorý 
práve na dnešné zasadnutie zaradil tento materiál, lebo prichádza obdobie letných mesiacov 
a prázdnin, kedy je práve najvhodnejší čas realizovať takúto investičnú činnosť, ktorá výrazným 
spôsobom zasiahne do areálu školy. Schválenie na dnešnom rokovaní je predpokladom, že táto 
investícia bude zrealizovaná, aby v novom školskom roku atletika v meste a okrese Vranov nad 
Topľou rástla. Následne požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu tohto investičného zámeru. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
s c h v a ľ u j e  
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vranov nad 

Topľou  s názvom „Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T.“ s predpokladaným 
rozpočtom 365 000,00 eur 

2. združenie   finančných   prostriedkov   v   čiastke   100 000,00   eur   za   združovateľa   Prešovský 
samosprávny kraj za predpokladu, že mesto Vranov nad Topľou:  
a) v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou z 27. 4. 2017 – výpis 

z uznesenia č. 119/2017 ako združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky 
predpokladaného rozpočtu 

b) vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet 
c) bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii   
d) predloží návrh zmluvy o združenej investícii 
e) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a zrealizuje 

rekonštrukciu a prestavbu existujúcich športovísk na multifunkčný športový areál 
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f) po ukončení rekonštrukcie a prestavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na  
vyporiadanie majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených 
prostriedkov 

g) zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností. 
                                                  

Hlasovanie:        za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 25. zasadnutie Zastupiteľstva   
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 26. zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 19. júna 2017 (pondelok) o 10.00 hod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
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