
             
 

 
 

             
      

 

     

    

 

           
    

          
 

       
                 
                 
 

            
     

 
          

              
            

             
           
               

          
              

       
 

               
                       
                           
 

          

           
         

             
   

            
            

  
 

_______________________________________________________________________________ 

Prešovský  samosprávny  kraj  
KOMISIA  FINANČNÁ  

zriadená p ri  Zastupiteľstve  Prešovského s amosprávneho k raja  

ZÁPISNICA 

z 44. zasadnutia Komisie finančnej, konanej dňa 26.04.2022 o 14:00 hodine v Malej 
zasadačke na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky 

Predsedníčka Komisie finančnej otvorila 44. zasadnutie komisie. Členovia komisie schválili 
program zasadnutia komisie. 
Za overovateľa uznesenia a zápisnice bola navrhnutá PaedDr. Viera Leščáková. 

Hlasovanie: za 11 
proti 0 
zdržal sa 0 

K bodu 1: Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy Ministerstva kultúry 
SR Obnovme si svoj dom 

PhDr. Vašková predstavila štyri projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci 
výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Výzva je zameraná na podporu projektov 
systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok. V rámci výzvy je možné 
žiadať o finančné príspevky na realizáciu projektov obnovy a reštaurovania len tých objektov, 
ktoré sú zapísané ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu a súčasne v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 
12. 2020. Celková predpokladaná výška spolufinancovania je 496 000 Eur. 
Ing. Hrabčák poukázal na to, že pri realizácii takýchto projektov sa pravdepodobne objaví veľa 
nepredvídateľných skutočností, ktoré by bolo dobre predvídať. 

Hlasovanie: za : 11 
proti : 0 
zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

A.1 Predloženie žiadosti Krajskej galérie v Prešove o poskytnutie finančného príspevku 
za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia hospodárskych budov 
Krajskej galérie v Prešove s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 643 800 €. 

A.1.a Zabezpečenie realizácie projektu Krajskej galérie v Prešove s názvom Rekonštrukcia a 
modernizácia hospodárskych budov Krajskej galérie v Prešove v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 



  

           
         

           
 

          
      

 
           

           
             

         
 

             
              

         
 

           
            

                 
 

          
      

 
           

          
            

 
            
             

 
           

          
        

 
          

      
 

           
            

          
          

 
           

             
         

 
            

             
              

 
          

      
 

A.1.b Zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajskú galériu v Prešove na 
spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia hospodárskych budov Krajskej 
galérie v Prešove vo výške max. 128 760 €. 

A.1.c Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. 
vo výške 10% z rozpočtu projektu. 

A.2 Predloženie žiadosti Krajského múzea v Prešove o poskytnutie finančného príspevku 
za účelom realizácie projektu Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká 
ul. č.5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná obnova interiéru s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 704 901 €. 

A.2.a Zabezpečenie realizácie projektu Krajského múzea v Prešove s názvom Hanušovce nad 
Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č.5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná 
obnova interiéru v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.2.b Zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove na 
spolufinancovanie projektu Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č.5, 
č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná obnova interiéru vo výške max. 140 980 €. 

A.2.c Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. 
vo výške 10% z rozpočtu projektu. 

A.3 Predloženie žiadosti Krajského múzea v Prešove o poskytnutie finančného príspevku 
za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia múzea - komplexná obnova meštianskych 
domov s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 949 788 €. 

A.3.a Zabezpečenie realizácie projektu Krajského múzea v Prešove s názvom Rekonštrukcia 
múzea - komplexná obnova meštianskych domov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.3.b Zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove na 
spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia múzea - komplexná obnova meštianskych domov 
vo výške max. 189 958 €. 

A.3.c Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. 
vo výške 10% z rozpočtu projektu. 

A.4 Predloženie žiadosti Múzea v Kežmarku o poskytnutie finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu Kežmarok, Dom meštiansky, ul Dr. Alexandra č. 170/11, č. 
ÚZPF 2506/1 Vs, Rekonštrukcia, výmena okien, strechy, reštaurátorské práce s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 181 950 €. 

A.4.a Zabezpečenie realizácie projektu Múzea v Kežmarku s názvom Kežmarok, Dom 
meštiansky, ul Dr. Alexandra č. 170/11, č. ÚZPF 2506/1 Vs, Rekonštrukcia, výmena okien, 
strechy, reštaurátorské práce v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.4.b Zabezpečenie finančných prostriedkov pre Múzeum v Kežmarku na spolufinancovanie 
projektu Kežmarok, Dom meštiansky, ul Dr. Alexandra č. 170/11, č. ÚZPF 2506/1 Vs, 
Rekonštrukcia, výmena okien, strechy, reštaurátorské práce vo výške max. 36 390 €. 

A.4.c Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. 
vo výške 10% z rozpočtu projektu. 
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K bodu 2: Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva poslancov 

PhDr. Jenčo predložil návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva poslancov. 
Výzva sa týka štyroch základných programov a to Šport, Kultúra, Sociálne služby a Rodinná 
samospráva. V rámci rozpočtu PSK pre rok 2022 pre tento účel je vyčlenený objem 
finančných prostriedkov v celkovej hodnote 1 860 000 Eur. Na Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja bolo v lehote do 28.2.2022 doručených 607 žiadostí o poskytnutie 
dotácie. Z toho 19 žiadostí nesplnilo kritériá Výzvy poslancov PSK. Zo žiadostí ktoré splnili 
kritériá nebolo podporených 54 žiadostí. Materiál teda obsahuje zoznam 534 žiadateľov, 
ktorým bola navrhnutá dotácia. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

B.1 Rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v rámci Výzvy poslancov PSK na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v objeme 1 860 000 Eur, z toho: 

Program 1 ŠPORT: 713 562,40 EUR 
v tom: 
podprogram 1.1 332 492,40 EUR 
podprogram 1.2 171 520,00 EUR 
podprogram 1.3 209 550,00 EUR 

z toho: bežné výdavky 381 070,00 EUR 
kapitálové výdavky 332 492,40 EUR 
(Príloha č. 1) 

Program 2 KULTÚRA: 1 007 838,12 EUR 
v tom: 
podprogram 2.1 273 246,49 EUR 
podprogram 2.2 346 199,63 EUR 
podprogram 2.3 388 392,00 EUR 

z toho: bežné výdavky 734 591,63 EUR 
kapitálové výdavky 273 246,49 EUR 
(Príloha č. 2) 

Program 3 SOCIÁLNE SLUŽBY: 83 614,88 EUR 
v tom: 
podprogram 3.1 28 230,00 EUR 
podprogram 3.2 55 384,88 EUR 

z toho: 
bežné výdavky 55 384,88 EUR 
kapitálové výdavky 28 230,00 EUR 
(Príloha č. 3) 

Program 4 RODINNÁ SAMOSPRÁVA: 54 984,60 EUR 
v tom: 
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podprogram 4.1 20 467,00 EUR 
podprogram 4.2 9 300,00 EUR 
podprogram 4.3 25 217,60 EUR 

z toho: bežné výdavky 34 517,60 EUR 
kapitálové výdavky 20 467,00 EUR 
(Príloha č. 4) 

K bodu 3: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 281/2019 z 15. zasadnutia 
ZPSK zo dňa 26.8.2019 - Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov 
a Jaslo 

Ing. Galajda predložil návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 281/2019 z 15. 
zasadnutia ZPSK zo dňa 26.8.2019 - Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, 
Stropkov a Jaslo. Od vypracovania projektovej dokumentácie v júli 2019 do začatia realizácie 
stavebných prác v roku 2021 došlo k rozsiahlej degradácií nosnej konštrukcie, spôsobenej 
dlhodobým pôsobením povrchových vôd stekajúcich z vozovky na mostnú konštrukciu. Tento 
technický stav potvrdil aj statik SÚC PSK a preto je potrebné zmeniť pôvodné riešenie sanácie 
nosnej konštrukcie, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 300 000 €, ktoré je potrebné 
dofinancovať z rozpočtu PSK. Ing. Hrabčák požiadal o doplnenie materiálu do Z PSK o 
fotodokumentáciu skutkového stavu mostnej konštrukcie. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

C.1 Zmenu uznesenia ZPSK č. 281/2019 z 15. zasadnutia ZPSK zo dňa 26.08.2019 zmenou 
bodu nasledovne: 

A.6. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, 
Stropkov a Jaslo“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 300 000 €. 

K bodu 4: Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK 

Ing. Galajda predložil návrh na doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC 
PSK, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa mohli hlásiť do nových výziev Intereg-u. 
Dr. Bednárová sa zaujímala, aká je úspešnosť realizácie predkladaných projektov. Ing. 
Galajda reagoval, že aktuálnym problémom je prudký nárast cien u všetkých projektov, napr. 
v prípade niektorých mostov, ktoré prešli procesom VO až o 30 %. Z toho dôvodu vznikla aj 
pri SÚC PSK komisia, ktorá sa bude zaoberať nárastom cien. Ing. Hrabčák požiadal 
o podrobnejšie informácie týkajúce sa PD k rekonštrukcii cesty III/3177, Sabinov–Bertotovce, 
ktorá súvisí s napojením na diaľnicu D1. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

D.1 Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK. 
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K bodu 5A: Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021 

Ing. Makara predložil návrh Záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021. 
Mgr. Sirková požiadala o informáciu o presnom zostatku v rezervnom fonde PSK. Ing. Makara 
upresnil, že aktuálne je to čiastka 700 000 Eur. Vzhľadom k značnému nárastu cien bude 
pravdepodobne potrebné škrtať niektoré pripravované projekty a dokončia sa prebiehajúce 
projekty. Všetko závisí od vývoja príjmov k 30.6.2022. 
Ing. Hrabčák sa taktiež vyjadril o potrebe predkladania komisii finančnej informácie o čistej 
hodnote RF, ktorá nie je alokovaná na žiadne investičné akcie. Mgr. Novotný upresnil, že podľa 
vývoja príjmov a výdavkov v jednotlivých mesiacoch je predpokladaná vyššia rezerva 
a zároveň má PSK fond na riešenie krízových situácií. V záujme PSK je realizovať pripravené 
projekty a využívať prostriedky, aby poslúžili svojmu účelu v záujme rozvoja kraja. Ing. 
Bašista sa vyjadril k tomu, že vzhľadom k nárastu cien energií bude potrebné mať rezervu pre 
školy a školské zariadenia. Ing. Makara informoval, že v tomto prípade ide o prenesené 
kompetencie štátu a prebiehajú vyjednávania so štátom o pokrytí týchto zvýšených výdavkov 
na energie. Tieto zdroje sú v procese vyjednávania, a preto ich zatiaľ nie je možné zapojiť do 
rozpočtu. Ing. Kahanec podporil názor, že je potrebné mať viac projektov, aby nám neprepadli 
zdroje a teda sa finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, využili čo najviac. Cez rozpočtové 
opatrenia vieme operatívne zareagovať na nepredvídateľné situácie. Mgr. Sirková sa 
informovala na riziká týkajúce sa zdravotníctva uvedené v správe audítora. Ing. Makara 
upozornil na to, že táto informácia súvisí iba s rozhodovacími právomocami a pomerom 
v podieloch. Mgr. Majdák sa zaujímal, v čom je odhad znehodnotenia majetku v správe. Ing. 
Makara reagoval, že ide iba o účtovné vyjadrenie určitou metódou hodnotenia majetku, ktorá 
sa v rozhodnom období menila. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK vziať na vedomie 

E.A.1.1 Informatívnu správu Útvaru hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK za 
rok 2021. 

E.A.1.2 Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021. 

A zároveň na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

E.A.2.1 Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021 bez 
výhrad. 

K bodu 5B: Správa Výboru pre audit k Záverečnému účtu PSK za rok 2021 

Ing. Makara predložil správu Výboru pre audit k Záverečnému účtu PSK za rok 2021, ktorá je 
súčasťou Záverečného účtu PSK za rok 2021. Správu spracoval predseda Výboru pre audit PSK 
Ing. Juraj Hudáč. Správa potvrdzuje, že audit bol vykonaný podľa medzinárodných 
audítorských štandardov, boli dodržané všetky zákonné postupy a neboli zistené závažné 
nedostatky kontrolného systému. Audit poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
PSK k 31.12.2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok 2021. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 
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 v.r.  Ing. P eter  Makara  
        sekretár  komisie   

                                             
                 

   
                                             
      
                   

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK vziať na vedomie 

E.B.1 Správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021. 

K bodu 6: Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2022 

Ing. Makara predložil Úpravu rozpočtu PSK č. 4/PSK/2022. Mgr. Sirková sa informovala na 
čiastku 5 mil. Eur uvedenú v úprave. Ing. Makara upresnil, že ide o čerpanie zdrojov z EIB, 
ktoré je podľa zmluvy s EIB postavené na spolufinancovaní 50 ku 50 pri každom projekte. 

Hlasovanie: za 12 
proti 0 
zdržal sa 0 

Na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

F.1.1 Úpravu rozpočtu č. 4/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 

A na základe hlasovania Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK vziať na vedomie 

F.2.1 Rozpis kapitálových výdavkov – presuny z roka 2021. 

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia Komisie 
finančnej, čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 44/FK/2022. 

V Prešove dňa 26.04.2022 

Za správnosť: 

v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
predsedníčka Komisie finančnej 

v.r. PaedDr. Viera Leščáková 
overovateľ 
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