
ZÁPISNICA  č. 23/FK/2020 

 

z 23. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 12.5.2020 konaného per rollam 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

Dňa 12.5.2020 prebehla Finančná komisia per rollam. Hlasovanie bolo vyhlásené 
prostredníctvom elektronickej pošty. Podklady na rokovanie, vrátane príloh, a pokynov na 

hlasovanie boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom Komisie financií pri 
Zastupiteľstve PSK dňa 7.5.2020 na e-mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli 
Úradu PSK. Všetci členovia komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania a s lehotou na 

hlasovanie, ktorá bola stanovená do 12. 5. 2020. Do tejto lehoty mali členovia komisie vyjadriť 
svoj názor k predmetu rokovania. 

 

 

 

 

Člen komisie vyjadrí svoj názor k uzneseniu hlasovaním písomne (napríklad 
podčiarknutím textu alebo vymazaním textu).  Vaše hlasovanie zašlite na mailovú 
adresu: dagmar.oleksakova@vucpo.sk do 12.5.2020 do 10.00 hod.  

 

Návrh na uznesenia: 
 

1.  Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť prevod nehnuteľného 

majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 

646, zapísaného na LV 6492, k.ú. Prešov do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do 
správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 7,00 € (7 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok). 

 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“ : 11  „zdržal som sa“: 0          „som proti“: 0 

 

 

2.  Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť navýšenie rozpočtu PSK 
na rok 2020 o finančné prostriedky v odhadovanej výške 300 000,- eur, pre financovanie 

technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny trail, ktorý bude 

oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 

Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi Iniciatív Catching Up Regions II implementovanej 
na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 



 

„som za“ : 10  „zdržal som sa“: 1  „som proti“: 0 

 

3. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť investičné akcie v zmysle 
Investičného plánu Správy a údržby ciest PSK, schváleného Uznesením Komisie dopravy pri ZPSK 
č. 17/2020 zo dňa 16.01.2020, podľa tabuľky č. 1, pre účely začatia procesu verejného obstarávania, 
za predpokladu zakotvenia nasledovnej odkladacej podmienky do súťažných podkladov - možnosť 
uzavrieť zmluvný vzťah až po doručení rozpočtového opatrenia od zriaďovateľa pre potrebný účel. 
 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 

 

„som za“ : 10  „zdržal som sa“: 1  „som proti“: 0 

 

 

 

4.1              Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie  
 správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019. 

 

       Stanovisko člena Finančnej komisie: 

 

       „som za“: 11             „zdržal som sa“: 0  „som proti“: 0 

 

 

      4.2. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť  

      4.2.1. Výsledok hospodárenia za rok 2019  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                 246 061 860,48 € 

 Výdavky                 236 416 520,90 € 

 Prebytok rozpočtu                   9 645 339,58 € 

  

 Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.           - 1 178 506,42 € 

  

Prebytok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.     8 466 833,16 € 

 

Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií           29 176 952,22 € 

   

 Zostatok finančných prostriedkov                37 643 785,38 € 

 

 Prevod do rezervného fondu: 
Vylúčenie FP v zmysle  §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. 
nepoužitá návratná finančná výpomoc z MF SR             - 2 106 236,60 € 

              

 Prevod zostatku finančných prostriedkov:              35 537 548,78 € 

na účet fondu nevyčerpaných dotácií                 6 934 000,00 € 



na účet rezervného fondu                            28 603 548,78 € 

 

4.2.2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019 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 2019 bez výhrad. 

  

         

 Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 10   „zdržal som sa“: 1  „som proti“: 0 

 

5.          Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k Záverečnému účtu Prešovského 
samosprávneho kraja za rok 2019. 
 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 11  „zdržal som sa“: 0  „som proti“: 0 

 

6. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie správu Výboru 
pre audit PSK za rok 2019. 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 11   „zdržal som sa“: 0  „som proti“: 0 

 

 

7. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť Úpravu rozpočtu 
č.2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 

 

Bežný rozpočet     

7.1.1.  Bežné príjmy o - 11 814 700 € na 214 617 381 € 

v tom      

Daňové príjmy (ZF 41)    - 11 614 700 € 

Nedaňové príjmy (ZF 46)    - 200 000 € 

Bežné výdavky  o - 5 771 340 € na 207 646 904 € 

V tom oblasť financovania:   

Úrad samosprávneho kraja (ZF 41) 200 000 € 

Projekty  - EA Smart Regiónu PSK (ZF 41) - 42 000 € 

Doprava (ZF 41) - 3 029 340 € 



Kultúrne služby (ZF 41 – 400 000 €; ZF 46 – 100 000 €) - 500 000 € 

Vzdelávanie (ZF 41 – 1 450 000 €; ZF 46 – 100 000 €) - 1 550 000 € 

Sociálne zabezpečenie (ZF 41) - 850 000 € 

7.1.2  Kapitálový rozpočet     

Kapitálové príjmy o 0 € na 471 856 € 

Kapitálové výdavky  o +  5 376 040 € na 63 365 356 € 

v tom oblasť financovania:     

Úrad samosprávneho kraja   - 387 276 € 

Doprava  7 300 000 € 

Kultúrne služby   - 596 743 € 

Vzdelávanie  - 12 629 € 

Sociálne zabezpečenie  - 927 312 € 

7.1.3. Rozpočet finančných operácií   

Príjmové finančné operácie upraviť o + 12 948 740 € na 59 758 439 €  

Výdavkové finančné operácie upraviť o + 1 529 340 € na 3 835 416 € 

V tom:    

Splátka istiny PPP projektu za SUC PSK (ZF RF)  1 529 340 € 

Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF 41)  - 2 306 076 € 

Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF RF)  2 306 076 € 

Rozpis kapitálových výdavkov   
  

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie 

 

7.2.

  
  

 

7.2.  Finančná komisia splnomocňuje Predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav  v rámci 
príjmových finančných operácií (rezervný fond) a bežných výdavkov na prípadne krytie nedostatku 
finančných prostriedkov počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021  
  

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 8   „zdržal som sa“: 3  „som proti“: 0 

 

8. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť prijatie úveru na 
predfinancovanie výdavkov Prešovského samosprávneho kraja maximálne do výšky 
10 000 000 eur na činnosť rozpočtovej organizácie Správy a údržby Prešovského 
samosprávneho kraja  súvisiacu výlučne s realizovaním nižšie uvedených  projektov, ktoré sú 



spolufinancované na základe finančného príspevku poskytovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
Slovensko 2014-2020: 

 

Názov projektu Kód projektu 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských 

národných parkov 2. etapa 
PLSK.02.01.00-SK-0097/17 

Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, 

Bardejov a Svidník na TEN-T koridor  
PLSK.02.01.00-18-0093/17 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských 

národných parkov 3. etapa  
PLSK.02.01.00-12-0201/19 

Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch 

Svidník, Stropkov a Jaslo  
PLSK.02.01.00-18-0200/19 

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským 

vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom  
PLSK.02.01.00-00-0203/19 

 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 9   „zdržal som sa“: 2  „som proti“: 0 

 

9. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie správu 
hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 
 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 10   „zdržal som sa“: 1  „som proti“ 

 

10.1. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu uznesenie Z PSK č. 
173/2019 podľa návrhu OŠ 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 11   „zdržal som sa“: 0  „som proti“: 0 

 

10.2. Finančná komisia odporúča Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ výkon stavebného 
dozoru  v celkovom objeme  5 128,-  EUR s DPH. 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 

„som za“: 10   „zdržal som sa“: 1  „som proti“ 

 

 



V Prešove, dňa 13.5.2020 

 

Za správnosť: 
 

 
 Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                   RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r.     

         sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
   zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

 

  

          

 

  

 

 

 

 


