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Finančná komisia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

ZÁPISNICA 

z 28. riadneho zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 19.8.2020 o 10:00 hodine 

v zasadačke OF na 3. podlaží Úradu PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení –Kaulanová, Sirková, Sopoliga, Koščík) 

Program: podľa priloženej pozvánky 

 
K bodu 1: Predsedníčka komisie finančnej otvorila 28. zasadnutie komisie. Členovia schválili  program 
zasadnutia komisie so zmenou poradia bodov. Za overovateľa uznesenia a zápisnice bol navrhnutý 
PaedDr.  Viera Leščáková. 
 
Hlasovanie:  za     9 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

K bodu 2: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 
Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 
 
 Olekšáková – predložila návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných 
aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID -19. Informovala o odklade splátok do roku 2023 a o možnom úplnom odpustení. Rozsiahlejší 
materiál k finančnej výpomoci je na stránke MF SR. Ďalej informovala, že HK ÚPSK konštatoval, že 
spĺňame podmienky prijatia finančnej výpomoci.  
 
 Janiga – dotazoval sa, aký je reálny výpadok financií v rozpočte na tento rok. 
 
 Olekšáková – odpovedala, že Rozpočet PSK je na 136 000 000 EUR a predpokladaný vývoj je 
133 000 000 EUR. Rozpočet je upravený na 127 000 000 EUR. 
 
 Kahanec – položil otázku, ako budú financie z finančnej výpomoci prerozdelené. 
 
 Olekšáková – odpovedala, že väčšia časť finančných prostriedkov pôjde na cesty a sociálne 
zariadenia a len určitý objem bude prerozdelený na školy a kultúru. 
 
 Hrabčák – konštatoval, že MF SR nastavilo, že dané fin,. prostriedky musia byť vyčerpané do 
konca roka. 
 
 Leščáková – reagovala, že fin. prostriedky musia byť použité na akcie, ktoré sú už v procese. 
 
 Janiga – konštatoval, že danú fin. výpomoc je potrebné využiť v plnej výške. 
 Hačko – podotkol, že finančnú výpomoc je potrebné vyčerpať v plnej výške. 
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci zo 
štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Prešovský samosprávny 
kraj na výkon samosprávnych pôsobností z  dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 7 762 643 eur  
 
Hlasovanie:  za :          9 

         proti :          0 

         zdržal sa :          0     

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK splnomocniť predsedu PSK k podpisu Zmluvy 
o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a PSK. 
 
Hlasovanie:  za :          9 

         proti :          0 

         zdržal sa :          0     

K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo 
štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID – 19. 
 
 Olekšáková – predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej 
finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID – 19. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zobrať na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja o dodržaní podmienok    na prijatie 
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR na výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
 
Hlasovanie:  za     9     

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 
K bodu 4: Záver  

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia komisie finančnej,  
čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 28/FK/2020.  
 

V Prešove dňa 19.8.2020 

Za správnosť:  

                                                                             

Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                       RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 
       sekretár komisie      predsedníčka komisie finančnej  
                                                        zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 
PaedDr. Viera Leščáková,v.r.    
     za overovateľa 


