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ZÁPISNICA č. 1/FK/2022 

 

Z 1. zasadnutia Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK,  

konaného dňa 28.11.2022 o 14:00 hod. v Malej zasadačke Úradu PSK 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: podľa priloženej pozvánky 

 

Predsedníčka Komisie finančnej otvorila 1. zasadnutie komisie. Upresnila, že komisia 

momentálne pozostáva z ôsmich členov a je potrebných 5 prítomných členov na to, aby bola 

komisia uznášaniaschopná. Dodala, že ostatní členovia- neposlanci Komisie finančnej ešte 

zvolení nie sú. Predsedníčka navrhla vložiť do bodu Rôzne dva body. Členovia komisie 

schválili program zasadnutia komisie. 

 

Za overovateľa uznesenia a zápisnice bol navrhnutý Ing. Vladislav Bašista. 

 

Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 

proti   0 

 

K bodu 1: Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského 

samosprávneho kraja č. xx/2022 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej 

určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 Ing. Slaninka informoval, že v súčasnosti platné VZN PSK č. 72/2019 o určení 

sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa nemenilo od roku 

2019. Odvtedy došlo k celkovému nárastu všetkých nákladových položiek, čo má za následok 

nárast bežných výdavkov, pričom nárast príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb 

nereflektoval na tieto zmeny vôbec. Ing. Slaninka taktiež poukázal na skutočnosť neustáleho 

zvyšovania bežných výdavkov na sociálne zabezpečenie do zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde od r. 2019 do r. 2022 došlo k navýšeniu bežných 

výdavkov zo sumy 25 363 399 Eur na sumu  31 845 362 Eur, zatiaľ čo výška úhrad od 

prijímateľov nepokrýva  nárast inflácie a sú nepostačujúce (v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je priemerná mesačná úhrada od prijímateľa sociálnej služby 
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na úrovni  286 Eur). Ing. Slaninka poznamenal, že  zhruba 70-75 % nákladov spojených 

s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK tvoria náklady na celkovú cenu práce zamestnancov. Uviedol, že priemerná 

mzda v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti PSK (mimo pracovných pozícií riaditeľov 

zariadení) predstavovala v prvom polroku 2022 sumu 954 Eur, čo je oproti roku 2019, kedy 

táto mzda bola na úrovni 775 Eur, nárast o 23,1 %. Ing. Slaninka spomína medziročnú hodnotu 

inflácie, ktorá k 9/2022 dosiahla 14,2%. Menuje o koľko zdraželi jednotlivé potraviny, či 

nealkoholické nápoje. Uviedol tiež, že štát reaguje na tieto inflačné pohyby tak, že k 1/2023 sa 

dvíhajú dôchodky o cca 11,8%, priemerný starobný dôchodok sa zvýši o sumu 61,10 eur.  

Je preto nutné prispôsobiť úpravu výšky úhrad od prijímateľov sociálnych služieb, ktoré 

sa od roku 2019 neupravovali a v žiadnom prípade nereflektujú na zvyšovanie všetkých 

nákladových položiek na strane bežných výdavkov v zariadeniach poskytujúcich sociálne 

služby.  

 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

A. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022 o určení 

sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

K bodu 2: Schválenie neupotrebiteľnosť, vyradenie a  fyzickú likvidáciu nehnuteľného 

majetku 

 

 Mgr. Šustíková informovala o nehnuteľnom majetku- zastrešení chodníka  z r. 1970, 

momentálne je majetok v správe Vihorlatského múzea,  ktorý má nevyhovujúci stav, je 

narušená statika. Odstránenie zastrešenia chodníka v časti vstupu do areálu si vyžaduje hlavne 

zabezpečenie vjazdu staveniskovej dopravy a hasičskej techniky v prípade požiaru v niektorom 

z objektov. Upresnila, že nie je potrebné odstránenie celej dĺžky chodníka, len jeden modul 

zastrešenia o veľkosti 6mx x 2.5 m. Likvidáciu neupotrebiteľného majetku zabezpečí správca 

majetku, ktorému bol majetok zverený do správy na základe stavebného povolenia – búracie  

práce vydaného príslušným stavebným úradom. Náklady spojené s likvidáciou 

neupotrebiteľného nehnuteľného majetku bude znášať správca.  

Ing. Hrabčák, PhD.- navrhuje diskutovať o tom, či nie je potrebné zmeniť a doplniť 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, nakoľko 

ide o nehnuteľný majetok v hodnote 150 Eur, v budúcnosti by podľa jeho názoru mohli 

v Škodovej komisii o majetku do určitej hodnoty rozhodnúť zodpovedne a objektívne 

zamestnanci organizácie, ktorá majetok spravuje.  

Riaditeľ Ú PSK Mgr. Novotný- súhlasí so zmenou Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Prešovského samosprávneho kraja v priebehu roka 2023. 
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Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 

proti   0 

 

Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

B. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Neupotrebiteľnosť, vyradenie a  fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku v 

správe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - Vihorlatské múzeum v Humennom, 

Námestie slobody 1, 066 01 Humenné, IČO: 37781391, „Zastrešenie chodníka“ v k. ú. 

Humenné, parcela CKN číslo 4018, bez súpisného čísla. 
 

Inventárne  

číslo 
Názov majetku 

Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena 

Zostatková 

cena 
Spôsob naloženia 

HM 2311-

801/9-4 

Zastrešenie chodníka – 

jeden modul o veľkosti 

6,00m x 2,54m 

1970 150,00 € 150,00 € Fyzická likvidácia 

 

 

 

K bodu 3: Schválenie predloženia Žiadostí o poskytnutie dotácie  pre projekty v rámci  

Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov (L) s kódom 2022-E4135. 

 

 PaedDr. Furman v úvode informoval, že Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácií vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, pričom maximálna výška dotácie 

predstavuje 400 000 Eur, výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov sa očakáva  95 

% a povinná výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa je 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov a zvýšenie energetickej 

efektívnosti (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strešnej konštrukcie, 

výmena výplní otvorov, a pod..) Školy, ktoré sa zapojili do výzvy a jednotlivé rozpočtové 

náklady stavby boli predložené nasledovne: 

 

• Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 01 Humenné  

Rozpočtové náklady stavby 
Odhadované rozpočtové 

náklady (EUR s DPH) 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 123 387,00 EUR 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 16 135,08 EUR 

5 % SPOLUFINANCOVANIE 6 494,63 EUR 

SPOLU 146 016,71 EUR 

 

• Gymnázium L. Stöckela, Jirásková 12, 085 01 Bardejov 
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Rozpočtové náklady stavby 
Odhadované rozpočtové 

náklady (EUR s DPH) 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 196 415,00 EUR 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 16 375,75 EUR 

5 % SPOLUFINANCOVANIE 10 338,54 EUR 

SPOLU 223 129,11 EUR 

 

• Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné 

Rozpočtové náklady stavby 
Odhadované rozpočtové 

náklady (EUR s DPH) 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 400 000,00 EUR 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NAD RÁMEC MAXIMÁLNEJ VÝŠKY 

DOTÁCIE: 
352 637,14 EUR 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 37 891,66 EUR 

5 % SPOLUFINANCOVANIE 21 052,64 EUR 

SPOLU 811 581,44 EUR 

 

• Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, 080 01 Prešov 

Rozpočtové náklady stavby 
Odhadované rozpočtové 

náklady (EUR s DPH) 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 192 260,00 EUR 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY V RÁMCI VÝZVY: 50 074,09 EUR 

5 % SPOLUFINANCOVANIE 10 119,19 EUR 

SPOLU 252 453,28 EUR 

 

 

 PaedDr. Furman uviedol, že  v rámci výziev je potrebné spomínané neoprávnene výdavky 

realizovať, nakoľko ide najčastejšie o opravy a náklady súvisiace s energetickou úsporou alebo 

bezpečnosťou. Uviedol ako príklad rekonštrukciu strechy, kde náklady na výmenu strechy 

patria medzi oprávnené výdavky, no bleskozvod a jeho osadenie patrí medzi neoprávnené 

výdavky alebo medzi výdavky, ktoré si musíte financovať sami. Doplnil, že nie je momentálne 

jasné, koľko týchto výziev bude schválených. 

Ing. Janiga- navrhol doplniť do materiál do Zastupiteľstva PSK, z čoho konkrétne 

pozostávajú neoprávnené výdavky. 

Mgr. Sirková- reaguje vo všeobecnosti na neoprávnené výdavky- navrhuje vrátiť sa ku 

kontrolným dňom, aby sa projekty/stavby mohli odkontrolovať. Nie je problém 

s neoprávneným výdavkom, ak sa cena za stavebný materiál medzičasom zvýšila, a tieto 

neoprávnene výdavky vzniknú. Ako člen klubu HLAS a s podporou tohto klubu  navrhuje pri 

každom projekte viesť súpis neoprávnených výdavkov, rozpočet, podpisy zhotoviteľa, 

stavebného dozoru a konkrétne zdôvodnenie, prečo k neoprávneným výdavkom v jednotlivých 

prípadoch došlo. Je dôležité veľmi dôsledne sledovať, či PSK na tie výdavky má alebo nemá 

finančné prostriedky. Doplnila, ako veľmi je potrebné pri stretnutiach s riaditeľmi dbať na 

informovanosť a diskusiu k neoprávneným výdavkom, nakoľko má pocit, že riaditelia sú 
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zvyknutí, že zriaďovateľ im neoprávnené výdavky v akýchkoľvek sumách preplatí, bez ohľadu 

na to, ako k neoprávneným výdavkom došlo. 

Riaditeľ Ú PSK Mgr. Novotný- súhlasí vrátiť sa ku kontrolným dňom, počas pandémie 

sa kontrolné dni neuskutočňovali, no je dôležité vrátiť sa k tomu. Zároveň žiada PaedDr. 

Furmana, aby dopracoval materiál do Rady PSK a konkrétne uviedol, o aké neoprávnené 

výdavky ide. 

Ing. Hrabčák, PhD.- podľa jeho názoru chýba Komisia stavebná, ktorá by mala posúdiť 

oprávnenosť prác naviac, stotožňuje sa s vyjadrením p. Sirkovej ohľadom obozretnosti pri 

neoprávnených výdavkoch. Doplnil, že náklady na neoprávnené výdavky za posledných 5 

rokov podľa jeho názoru dosiahli 5 až 10 mil. Eur. 

RNDr. Bednárová, PhD.- obsah stavebnej komisie, by mal byť priradený ku Krajskej 

majetkovej komisii. 

Ing. Janiga- navrhuje mať k dispozícii celkový rozpočet každej investičnej akcie, ktorý 

by bol konkrétne rozpísaný. 

PaedDr. Furman- súhlasí a dodáva, že na takého návrhy máme oddelenie majetku 

a investícií, v tomto prípade je Odbor školstva ako predkladateľ, ktorý v rámci výziev hľadá 

externé možnosti financovania, aby to nemuselo ísť len z našich vlastných zdrojov. 

Ing. Janiga poukazuje na to, že členom Komisie finančnej sú predkladané len schválené 

konečné sumy neoprávnených výdavkov, kedy na to už nevieme spätne reagovať. 

Riaditeľ Ú PSK- do smerníc vieme zapracovať, že v prípade vzniku neoprávnených 

výdavkov musí byť súhlasné stanovisko kontrolného orgánu, ktorým bude Komisia stavebná 

priamo na mieste v rámci kontrolného dňa,  tým pádom to vieme aspoň čiastočne cez smernicu 

obmedziť, p. Bednárová opäť vyzvala PaedDr. Furmana, aby do materiálov zadefinoval, čo 

patrí medzi neoprávnené výdavky. 

Ing. Oľha odchádza, Komisia finančná je stále uznášaniaschopná.  

 

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

C. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
C.1.1  

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

fasád budov školy na Duklianskej ulici v Prešove – SOŠ dopravná Prešov“  v rámci  

Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 

  

C.1.2.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 

C.1.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu maximálne 10 119,19 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel 
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celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

C.1.3.  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) 

v maximálnej výške 50 074,09 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.1.1. 

 

C.1.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.1.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

 

C.2.1. 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

obvodového plášťa - blok B Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné“  v rámci  

Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 

  

C.2.2. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 

C.2.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu maximálne 21 052,64 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

C.2.3. 

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov a nad rámec 

dotácie) v maximálnej výške 390 052,80 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.2.1. 

 

C.2.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.2.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  

 

C.3.1 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

obvodového plášťa budovy spojovacej chodby a telocvične - Gymnázium L Stockela 

Bardejov“  v rámci  Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 
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C.3.2.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 

C.3.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu maximálne 10 338,54 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

C.3.3.  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) 

v maximálnej výške 16 375,57 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.3.1. 

 

C.3.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.3.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  

 

C.4.1. 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

telocvične  - Stredná zdravotnícka škola Humenné“  v rámci  Environmentálneho fondu 

2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov („L") 

s kódom 2022-E4135. 

  

C.4.2  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 

C.4.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu maximálne 6 494,63 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

C.4.3  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) 

v maximálnej výške 16 135,08 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.4.1. 

 

C.4.4  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.4.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  

 

K bodu 4: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho 

kraja č. XX/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 
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vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 85/2020, VZN 

PSK č. 92/2021 a VZN PSK č. 95/2022. 

 

 JUDr. Kocák informoval, že k úprave VZN pristúpili z viacerých dôvodov, 

najvýraznejšou zmenou je zmena dotačnej schémy, kde navrhujú pre rok 2023 vyradiť 

z dotačnej schémy Výzvu pre región. Z toho vyplýva zmena sumy určenej pre dotačnú schému 

na nasledujúci rok maximálne do výšky 4,0 % (zníženie zo 4,5%) zo skutočných daňových 

príjmov PSK v poslednom uzatvorenom rozpočtovom roku a zmena percentuálneho podielu 

jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií (Výzva predsedu PSK z 8% na 16%, Výzva 

poslancov PSK z 29% na 58%, Výzva participatívny rozpočet 26% z pôvodných 2%). JUDr. 

Kocák uviedol, že v aktuálnom roku sme mali 6 190 000 Eur na dotačné schémy, na budúci rok 

vzhľadom na finančné možnosti rozpočtu navrhuje 500 000 Eur. Postupne opisuje ďalšie 

zmeny, akými sú zmena všeobecných podmienok poskytovania dotácií, zmena posudzovania 

žiadostí a schvaľovania dotácií, zmena termínu a podmienok vyúčtovania projektov, doplnenie 

účinnosti nariadení VZN. 

Ing. Janiga sa informuje, čo presne sa mení oproti predošlému VZN. 

RNDr. Bednárová, PhD.- prečo sa prijíma VZN, ktoré dopĺňa súčasne VZN, a prečo 

nevzniká nové samotné VZN, myslí si, že transparentnejšie je prijať nové VZN, na čo JUDr. 

Kocák, reaguje, že ide o „aktualizáciu“ VZN a tým, že sa vypustila  zmienka o Výzve pre 

región, je potrebné upraviť všetky body VZN, v ktorých sa Výzva pre región spomína. 

RNDr. Bednárová, PhD.- nesúhlasí, aby sa to schválilo v takom znení, ako je 

predkladané v materiáloch a navrhla „VZN PSK xx/2022 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK v plnom znení“, kde by v rámci VZN bolo uvedené, že sa ruší staré VZN 

a schvaľuje sa nové VZN. 

 

Hlasovanie:  za   4 

zdržal sa  1 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

D.  Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. XX/2022 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v plnom znení. 

 

 

K bodu 5: Schválenie Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom 

znení. 

 

 Výzvu Predsedu predkladá JUDr. Kocák, v ktorej sa zadefinovali 2 nové programy- 

Program Podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia a Program  

Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve. Celková suma dotácie Výzvy 
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Predsedu predstavuje 80 000 Eur. JUDr. Kocák informuje o zmenách, ku kt. došlo: maximálna 

výška dotácie na jednu žiadosť sa znížila z 10 000 Eur na 5 000 Eur, skrátili sa termíny na 

predloženie žiadostí o 2 týždne a termíny realizácie podporenej činnosti sa predĺžil o 2 týždne, 

nezmenila sa podpora  súťaže „Dedina roka“ , kde žiadatelia zapojení do súťaže v roku 2023 

budú podporení v rámci tejto Výzvy minimálne čiastkou 1 000 Eur. Ostatné podmienky 

ostávajú nezmenené oproti predošlým rokom. 

 RNDr. Bednárová, PhD. navrhla súvisle prejsť k Bodu 6 a bodu 7, nakoľko sú na seba 

jednotlivé Výzvy percentuálne naviazané. Po predloží materiálov k bodu 6 a bodu 7 prebehla 

diskusia, ktorá je zaznamenaná pod bodom 7.  

 

  

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

E. Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 

2023 a následne výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK. 

 

K bodu 6: Schválenie Výzvy poslancov Prešovského samosprávneho kraja na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom 

znení. 

 

 JUDr. Kocák informoval obdobne ako pri Výzve predsedu, že pribudli 2 programy: 

Program Podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia a Program 

Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve s tým istým obsahom. Čo sa týka 

zmien, celková suma alokácie predstavuje 290 000 Eur, maximálna výška dotácie na jednu 

žiadosť sa znížila z 10 000 Eur na 5 000 Eur, termíny realizácie podporenej činnosti sa predĺžil 

o 2 týždne, skrátili sa termíny na predloženie žiadostí o 2 týždne, nakoľko sa vychádza zo 

skúseností, že žiadatelia predkladajú žiadosti v posledné dni a v princípe by nepomohlo to, že 

ak dáme termín nie do 15.2.2023 ale do konca februára, tak žiadosti príde viac, skrátil by sa len 

čas na spracovanie žiadostí. Nezmenila sa podpora súťaže „Dedina roka“ , kde žiadatelia 

zapojení do súťaže v roku 2023 budú podporení v rámci tejto Výzvy minimálne čiastkou 1 000 

Eur.  

 

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 
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Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

F. Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 

2023 a následne výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK. 

 

 

K bodu 7: Schválenie Výzvy Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 

vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení. 

 

 JUDr. Kocák pokračuje v informovaní o poslednej Výzve, ktorou je Výzva 

Participatívny rozpočet, v úvode uvádza, že tohtoročný pilotný projekt  hodnotí úspešne, 

celkovo sa zapojilo do Výzvy 20 projektov, obdržali sme 15 000 SMS hlasov, z toho bolo 3 000 

neplatných, SMS boli bezplatné, náklady PSK predstavovali približne 1 000 Eur. JUDr. Kocák 

vidí ako pozitívum to, že o projektoch môžu rozhodovať občania.  

Vyhlasovateľom výzvy pre rok 2023 bude Prešovský samosprávny kraj s alokáciou 

účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu Participatívny rozpočet v plánovanom 

objeme 130 000 Eur, ostatné podmienky ostávajú nezmenené. 

 RNDr. Bednárová, PhD. poďakovala za prednesenie materiálov a dodala, že suma 

týchto troch výziev s alokovanými čiastkami predstavuje 500 000 Eur, a tie zatiaľ nie sú 

zapracované v rozpočte pre rok 2023. Dodáva, že pri ďalšom bode, čím je rozpočet PSK na rok 

2023 je potrebné tieto finančné prostriedky zaviesť do rozpočtu. Na základe spomínaného 

vyzvala členov FK pouvažovať, či je vhodné diskutovať o zvyšovaní tejto sumy.  

Riaditeľ Ú PSK Mgr. Novotný- dôležité je uvedomiť si, že ak má samospráva prebytok 

finančných prostriedkov, tie prirodzene postupujú do regiónov v rámci Výziev, ak však je 

situácia opačná, samospráva musí najprv zabezpečiť svoje organizácie a réžiu svojich budov. 

Momentálne sme v situácii, kedy sa zaoberáme v rámci rozpočtu  najmä organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, nakoľko nám chýba zhruba 15,5 miliónov Eur na budúci 

rok. Riaditeľ ďalej uviedol, že pri týchto troch Výzvach chceli poskytnúť regiónom aspoň 

niečo, preto sa rozhodli pre sumu 500 000 Eur. 

Ing. Janiga pripomienkuje termín predloženia žiadosti od 1.1.2023 do 15.2.2022, ktorý 

je podľa jeho názoru veľmi krátky, na čo, riaditeľ Ú PSK reagoval, že v minulosti bola dĺžka 

termínov obdobná, no Výzva sa spúšťala neskôr, Ing. Janiga v ďalšom kroku reaguje na 

minimálnu výšku dotácie 1000 Eur, navrhuje znížiť na 500 Eur, v treťom kroku sa zaujíma, 

z akej výzvy (súťaž Dedina roka) by sa  mala uplatniť automatická dotácia 1000 Eur ak sa 

žiadateľ zapojí do Výzvy predsedu, aj do Výzvy poslancov, a či je možné získať z každej Výzvy 

1000 Eur. Cituje, že zapojenie do súťaže sa dá vo viacerých Výzvach. Ak poslanci nerozhodujú 

o tom, či dostanú žiadatelia príspevok a dostanú ho automaticky, komu a z akej Výzvy sa 

vezmú tie finančné prostriedky?  

JUDr. Kocák- žiadateľ môže podať žiadosť len do jednej Výzvy, a ak zistíme duplicitu, 

vyzveme ich, aby jednu žiadosť stiahli. 
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Ing. Janiga navrhol zadefinovať do podmienok možnosť zapojiť sa do projektu Dedina 

roka len  v jednej Výzve, na čo riaditeľ Ú PSK reagoval, že to vieme stiahnuť z Výzvy 

poslancov a nechať to len vo Výzve predsedu a pre predstavu uviedol, že v r. 2022 išlo len o 4-

5 obcí. 

RNDr. Bednárová, PhD. položila otázku, či cieľom je dosiahnuť to, aby ľudia vedeli, že 

pri prihlásení sa do súťaže dostanú tieto finančné prostriedky automaticky. 

Riaditeľ Ú PSK- Cieľom je ľudí motivovať, tie obce, ktoré sa zapoja do tejto aktivity 

musia vyvinúť veľkú aktivitu v danej obci, organizovať kultúre podujatia (a pod.), samozrejme 

je to pozitívum aj pre kraj (napr. mediálna propagácia).  

Ing. Janiga poukázal na to, že v minulosti bolo pridelených 20 000 Eur na poslanca, 

v súčasnosti je to znížené cca na 25 %, zároveň sme prišli o Výzvu pre región, navrhuje dostať 

sa s rozpočtom určeným na tieto výzvy  na hranicu 50tich percent oproti minulému roku 

odrátanú o čiastku, ktorá bola v minulom roku určená na Výzvu pre región. 

Ing. Hrabčák, PhD. navrhol 1000 000 Eur pre Výzvy poslancov a 275 000 Eur na Výzvy 

pre predsedu, nakoľko je to efektívny nástroj na to, ako využiť adresne a efektívne finančné 

prostriedky a Výzva pre región je zrušená.  Väčší balík znamená prirodzené väčšiu podporu 

priamo regiónom.  

RNDr. Bednárová, PhD. podobne ako Ing. Janiga navrhuje predĺžiť termín podania 

žiadostí do konca februára, na čo JUDr. Kocák reagoval, že s potencionálnymi žiadateľmi 

vieme komunikovať už po najbližšom zastupiteľstve, t.j. od polovice decembra a upozorniť ich, 

že termín podávania žiadostí začína už 1.1.2023, skrátenie lehoty do 15.2. nevidí ako zásadný 

rozdiel, najviac žiadostí prichádza pár dní pred koncom termínu, čím by v tomto prípade pri 

skrátenom termíne mali väčší priestor na spracovanie žiadostí a formálnu kontrolu. JUDr. 

Kocák ďalej dodáva k minimálnej výške dotácie, chceme sa vyhnúť tomu, že budeme dostávať 

žiadosti za 200-300 Eur, cena našej práce by nebola úmerná výške dotácie a administratívnej 

záťaži, rozhodli sme sa vyselektovať tie projekty, ktoré za 1000 Eur majú podľa jeho názoru 

väčší význam.  

Mgr. Sirková sa informuje, či nájdeme na tieto Výzvy v rozpočte finančné prostriedky. 

Ing. Makara- je ťažké nájsť v rozpočte spomínaných 500 000 Eur, neodporúča 

navyšovať dotácie.  

RNDr. Bednárová, PhD. navrhla schváliť výzvy v takých výškach dotácií, v akých sú 

predkladané.  

Ing. Janiga pripomienkuje, či nie je lepšie schváliť len VZN a Výzvy zatiaľ nescháliť, 

resp. Výzvy predkladať v nasledujúcom zastupiteľstve v 1/2023. Mgr. Sirková navrhuje otvoriť 

diskusiu na poslaneckých kluboch, nech poslanci klubov rozhodnú, či budeme predkladať 

samostatné výzvy alebo nie. P. Bednárova smeruje otázku členom komisie, či by nebolo 

najlepším riešením presunúť Výzvy do budúceho roka. Ing. Janiga navrhuje počkať do roka 

2023 a pripraviť Výzvy plnohodnotne s možnosťou vyšších dotácií. V závere RNDr. 

Bednárová, PhD. dodáva, že v konečnom dôsledku tieto výzvy nemusia obciam pomôcť, 

nakoľko sa z týchto finančných prostriedkov financujú kultúrne podujatia, či propagácia obce/ 

občanov a myslí si, že skôr pri súčasnom navrhovanom rozpočte uvítajú obce počas budúceho 

roka iný typ pomoci.  
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Závery diskusie boli nasledovné: Komisia odporučila stiahnuť a dopracovať materiál 

Výzvy predsedu, Výzvy poslancov a Výzvy participatívny rozpočet a  podľa schválenia 

štátneho rozpočtu na rok 2023 následne výzvy vrátiť na schválenie do Zastupiteľstva PSK. 

 

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná:  

 

G. Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v 

zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 2023 

a následne výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK 

 

 

K bodu 8: Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2022 

 

 Ing. Makara predniesol informatívnu správu o plnení rozpočtu a doplnil, že ide o  

informatívnu správu len pre členov Komisie finančnej. Informatívnu správu predniesol 

v nasledovnom znení: 

 
 

Schválený rozpočet 
Úpravy rozpočtu 
č. 1-5/PSK/2022 

Úpravy rozpočtu 
č. 1-2/P/2022 

Úprava rozpočtu Upravený rozpočet 
č. 1-2/Z/2022  k 30.06.2022 

Príjmy 237 082 000 9 175 000 2 844 564 8 707 794 257 809 358 

Bežné príjmy (BP) 236 582 000 8 475 000 110 362 6 154 219 251 321 581 

Kapitálové príjmy (KP) 500 000 700 000 2 734 202 2 553 575 6 487 777 

Výdavky 245 249 938 36 797 419 54 821 454 17 790 647 354 659 458 

Bežné výdavky (BV) 221 340 000 7 850 000 409 734 9 404 024 239 003 758 

Kapitálové výdavky (KV) 23 909 938 28 947 419 54 411 720 8 386 623 115 655 700 

Príjmy - výdavky -8 167 938 -27 622 419 -51 976 890 -9 082 853 -96 850 100 

BP - BV 15 242 000 0 -299 372 -3 249 805 12 317 823 

KP - KV -23 409 938 -27 638 019 -51 677 518 -5 833 048 -109 167 923 

Fin. operácie 8 167 938 27 622 419 51 976 890 9 082 853 96 850 100 

FO - príjmové 12 489 322 27 622 419 54 863 540 9 082 853 104 058 134 

FO - výdavkové 4 321 384 0 2 886 650 0 7 208 034 

Rozdiel P-V + FO 0 0 0 0 0 

 
Ing. Makara ďalej opísal plnenie bežných výdavkov k 30.9.2022 podľa jednotlivých oblastí, v 

priemere tieto oblasti plnia rozpočet na 65,62%. Takýto priebeh plnenia pri bežných výdavkoch 

bol očakávaný, čerpanie kapitálových výdavkov predstavuje priemer 21,27%, nakoľko sa na 

množstve projektov pracuje a fakturácie a ukončenie týchto projektov sú naplánované na 11-

12/2022. Poznamenal, že čerpanie kapitálových výdavkov v každej oblasti dosiahne 50 %. 
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 Mgr. Sirková sa informuje o SAD, či nás čakajú ešte nejaké platby, Ing. Makara regoval, 

že za 3. kvartál máme nedoplatky na úrovni 1,6 až 1,8 milióna Eur.  

 

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

H. Berie na vedomie: 
 

Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2022. 

 

 

K bodu 9: Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  na roky 2023 - 2025 

 

Ing. Makara predložil Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 

v nasledovnom znení:  

 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 

 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 261 070 000 € 

   

 V tom:  

1. Bežný  rozpočet 14 971 384 € 

 Bežné príjmy   260 720 000 € 

 Bežné výdavky 245 748 616 € 

   

2. Kapitálový  rozpočet - 9 650 000 € 

 Kapitálové príjmy  350 000 € 

 Kapitálové výdavky  10 000 000 € 

   

3. Finančné operácie príjmové 0 € 

 Finančné operácie výdavkové   5 321 384 € 

   

 Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 

 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 255 748 616 € 

 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     3 050 000 € 

4. Programový rozpočet  

 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  1 682 456 € 

 Program 002 Rozvoj kraja 12 905 500 € 

 Program 003 Interné služby 1 204 360 € 

 Program 004 Doprava a komunikácie                61 478 200 € 

 Program 005 Vzdelávanie 105 116 000 € 

 Program 006 Kultúra  16 778 000 € 

 Program 007 Sociálne zabezpečenie 44 600 000 € 

 Program 008 Zdravotníctvo 0 € 

 Program 009 Administratíva 11 984 100 € 

Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 
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a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne 4 500 000 € 

školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 

v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 v platnom znení 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 9 000 000 € 

služieb    v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany 

v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK 

č. 20/2010 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 30 000 000 € 

záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. 180 766 € 
pre  Nadáciu PSK pre podporu rodiny (v tom vklad do 

nadačného fondu na riešenie krízových situácii 80 766 €)  

 

Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia): 
Úrad PSK a) 3 000 000 € 

Projekty b) 7 000 000 € 

 

 

Mgr. Sirková predkladá otázku, či má Odbor financií súpis výdavkov, ktoré nie sú kryté 

už v návrhu rozpočtu, na čo Ing. Makara reagoval, že vieme už teraz vyčísliť koľko finančných 

prostriedkov nám bude chýbať, a koľko budeme musieť v priebehu roka navyšovať, 

predstavuje to sumu cca 27 miliónov. Mgr. Sirková navrhuje vynechať na jeden rok dotácie na 

vyššie spomínané Výzvy, navrhuje tiež, aby každá oblasť (sociálna, kultúrna, školstvo) zasadla 

a obmedzila výdavky na minimum. Dôraz kladie na zaplatenie dôležitých vecí (réžie), opakuje 

odložiť Výzvy na budúci rok. Informuje sa, aký záväzok máme ešte voči Keraming,a.s., 

Makara: 10 miliónov Eur je ešte záväzok.  

RNDr. Bednárová, PhD. Poukázala na opatrenia, ktoré boli prijaté na úrade, aby sa 

rozpočet úradu nenavyšoval aj napriek tomu, že mzdy sa zvýšili. Riaditeľ Ú PSK menoval 

niektoré z prijatých opatrení: sme v úspornom režime, čo sa týka šetrenia energií, obmedzili 

sme výdavky na ďalšie školenia, spájame služobné cesty, nenavyšujeme počet zamestnancov 

a pod. Riaditeľ Ú PSK informoval o stretnutí ohľadom reštrukturalizácii organizácií, kde sú 

predložené viaceré návrhy, môže dôjsť k zlučovaniu DSS, CSS, či škôl. Ušetrili by sme na 

energiách, mzdách. Pri zamestnanosti chceme ísť maximálne na úroveň kapacity 1,25, dôležité 

je nemať prezamestnanosť. Poznamenal, že očakávame zo strany štátu refundáciu výdavkov na 

energiu, až 75% energií tvorí oblasť školstva. Ak by došlo k refundácii, bola by to veľká pomoc, 

netreba sa však na to spoliehať. RNDr. Bednárová PhD. Sa informuje, čo v prípade ak štát 

nerefunduje tieto výdavky. Riaditeľ Ú PSK: školy zatvárať nechceme, v prípade núdze by sme 

možno zatvorili kultúrne organizácie.  

Mgr. Sirková sa v diskusii zaujímala o IDS Východ, koľko ľudí je tam zamestnaných, 

suma výdavkov  v rozpočte je podľa jej názoru vysoká. Informuje sa, či v rozpočte je zarátaná 

KCOR, Inovačné partnerské centrum a Agentúra regionálneho rozvoja, Ing. Makara potvrdil, 

že sú zarátané v rozpočte. P. Bednárová reaguje, že je dôležité vedieť prínos agentúr pre kraj, 

nakoľko im z rozpočtu idú finančné prostriedky, navrhuje, aby to podrobne zapracovali do 

výročných správ.  
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Ing. Sirková dožaduje dopísať do rozpočtu k projektom, o aké projekty ide, či sú to 

bežné alebo kapitálové, z čoho konkrétne pozostávajú, a čo obsahujú. Informuje sa o výdavky 

na propagáciu, v tom je zahrnutá tlač a schránkovanie novín, ktoré vydáva PSK. Riaditeľ Ú 

PSK informoval, že schránkovanie býva štyrikrát do roka, môžeme navrhnúť schránkovanie 

dvakrát ročne. Ing. Janiga poznamenal, že tieto noviny mu ešte ani raz domov neprišli, riaditeľ 

poukázal na kontrolné dni, kedy kontrola dopadla úspešne, domácnosti noviny dostávajú. 

 

Hlasovanie:  za   4 

zdržal sa  1 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

I. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

I.1.1. Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 v nasledovnom členení:  

 

 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 

 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 261 070 000 € 

   

 V tom:  

1. Bežný  rozpočet 14 971 384 € 

 Bežné príjmy   260 720 000 € 

 Bežné výdavky 245 748 616 € 

   

2. Kapitálový  rozpočet - 9 650 000 € 

 Kapitálové príjmy  350 000 € 

 Kapitálové výdavky  10 000 000 € 

   

3. Finančné operácie príjmové 0 € 

 Finančné operácie výdavkové   5 321 384 € 

   

 Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 

 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 255 748 616 € 

 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     3 050 000 € 

                   

4. Programový rozpočet  

 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  1 682 456 € 

 Program 002 Rozvoj kraja 12 905 500 € 

 Program 003 Interné služby 1 204 360 € 

 Program 004 Doprava a komunikácie                61 478 200 € 

 Program 005 Vzdelávanie 105 116 000 € 

 Program 006 Kultúra  16 778 000 € 

 Program 007 Sociálne zabezpečenie 44 600 000 € 

 Program 008 Zdravotníctvo 0 € 

 Program 009 Administratíva 11 984 100 € 
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 I.1.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 

 

a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne 4 500 000 € 

školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 

v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 v platnom znení 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 9 000 000 € 

služieb    v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany 

v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK 

č. 20/2010 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 30 000 000 € 

záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. 180 766 € 
pre  Nadáciu PSK pre podporu rodiny (v tom vklad do 

nadačného fondu na riešenie krízových situácii 80 766 €)  

 

 

 

I.1.3. Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia): 

 
Úrad PSK a) 3 000 000 € 

Projekty b) 7 000 000 € 

 

I.2. Odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie: 
 

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2024 – 2025.   

 

I.3.  Splnomocňuje: 
 

 Predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov na  

- neukončené investičné akcie z predchádzajúcich rokov  

- nevyčerpané dotácie v zmysle VZN PSK  č. 78/2019  

a to v období od 1.1.2023 do doby schválenia záverečného účtu za rok 2022.  

 
Príloha  k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. … /2022 zo dňa 12.12.2022 

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis kapitálových výdavkov      10 000 000 € 

 Vlastné zdroje PSK   41 10 000 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     3 000 000 € 

Úrad PSK 
Nákup nehnuteľného majetku - Strednej športovej školy, 
Kukučínova 4239/1, Poprad v Active zone – športové centrum v 
Poprade 

09. 41 3 000 000 € 
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Oblasť financovania:  Projekty     7 000 000 € 

  nerozpísaná rezerva 04.1.2 41 7 000 000 € 

 

I.4.  Odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie: 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho   kraja 

na roky 2023-2025. 

 

K bodu 10: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského samosprávneho 

kraja č. ..../2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Ing. Makara informuje, že predkladané VZN už je schválené, avšak prehľad normatívov 

vo VZN je potrebné valorizovať, aby školské jedálne a školské internáty a ďalšie zariadenia 

prežili. Tým, že štát nám určité kompetencie odobral a presunuli ich na mestá a obce,  rozdiel 

sme prerozdelili medzi internáty a jedálne, nemalo by to navýšiť medziročne rozpočet v danej 

kapitole. Zmena nastala pri školských jedálňach, kde výšku sumy za hlavné jedlo zvyšujeme 

z 1,7 Eur na 2,4 Eur a normatív za internáty z 1 400 Eur na 1 900 Eur  ročne/ žiak.  

 Mgr. Sirková spomenula pri stravnom finančné pásma vydané Ministerstvom školstva 

SR, podľa ktorého pásmo pri sume hlavného jedla 2,4 Eur sa ráta s normatívom za doplnkové 

jedlo (raňajky + večera) sumou 2,65 Eur, normatív 0,6 Eur za doplnkové jedlo je podľa jej 

názoru nepostačujúci.  

Ing. Makara- my svojím normatívom financujeme mzdy a energie, MŠVVaŠ SR určuje 

výšku sumy, ktorú môžu žiadať od rodičov. Ing. Janiga sa informuje, ako je v centrách voľného 

času kontrolované výkazníctvo, riaditeľ Ú PSK reagoval, že v rámci vnútornej kontroly sa 

uskutočnili kontroly, kde boli v niektorých prípadoch zistené chyby, museli sa vracať peniaze. 

Podobne je to v jazykových školách, umeleckých školách, no je ťažké to preukázať. Členovia 

odporúčajú hlavnému kontrolórovi zapracovať to do kontrolnej činnosti. 

  

Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

J. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. ..../2022 o financovaní 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

K bodu 11 Rôzne A,: Plán investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja na obdobie rokov 2023 – 2025, na základe ktorého Správa a údržba 

ciest Prešovského samosprávneho kraja bude môcť pripraviť a spustiť proces verejných 

obstarávaní. 
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 Ing. Galajda predložil plán investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja na obdobie rokov 2023 – 2025, informoval o dôležitosti 

spolufinancovania a dofinancovania projektov z Európskych fondov. Všetky projekty a akcie 

sa budú realizovať v momente, ak na to budú finančné prostriedky. Následne prevzal slovo 

riaditeľ SÚC Ing. Horváth, ktorý informoval o stave SÚC v r. 2022. Informoval, že SÚC 

pracovala s rozpisom rozpočtu na 29,2 mil. Eur. Tento rozpočet zaručoval robiť výkony 

v plnom nasadení, zamestnávame 700-713 zamestnancov (pohyblivé číslo kvôli prijímaniu 

dispečerom na zimnú službu), rátalo sa so 40 km opravených ciest, výsledok bol taký , že 

v priebehu roka vzrástli ceny soli o 100%, asfalt o 29%. Plánovaný rozpočet 31 mil. eur ráta už 

aj s nárastmi ceny soli (cca 195 eur/tona) a plánovanými nárastmi miezd o 7%. Pri tomto 

rozpočte dokážeme opraviť zhruba 2 km ciest v každom okrese a opraviť 40-45 mostov, aby sa 

ich technický stav zlepšil o minimálne jeden stupeň. Dodal, že počas posledných dvoch rokov 

prichádzali Eurofondy, SÚC má funkčné implementačné oddelenie, boli sme schopní prijímať 

všetky výzvy IROP.   

Ing. Horváth informuje o materiály (ktorý bol na Ú PSK zaslaný pred zasadnutím 

komisie) s plánovaným rozpočtom na rok 2023 vo výške 25 miliónov Eur, menuje riziká 

spojené s projektami. Nakoľko si uvedomuje súčasný stav, poukázal na to, že pre SÚC je 

dôležité schváliť kapitálové výdavky aspoň vo výške 5 mil. Eur. Ing. Horváth predložil priamo 

na zasadnutí Komisie nasledovný materiál: 

 

Názov investičnej akcie 

rok 2023 

množstvo 
j.cena (PHZ) s 

DPH 

rozpočet 

spolu v € 

PREVÁDZKOVÁ ČASŤ - Technika na zimnú a letnú údržbu   

Posypové vozidlo s univerzálnou nadstavbou 6 300 000,00 1 800 000,00 

Univerzálny nakladač na kamenivo a soľ  4 160 000,00 640 000,00 

Šmykom riadený nakladač  1 70 000,00 70 000,00 

Traktor s traktorovou kosačkou 5 150 000,00 750 000,00 

Distribútor asfaltovej zmesi s čistiacou nadstavbou 1 300 000,00 300 000,00 

Snehová radlica 3 20 000,00 60 000,00 

Drobná čistiaca technika (VAP, kompresor) 1 70 000,00 70 000,00 

Signalizačný vozík  1 15 000,00 15 000,00 

Prívesný vozík 5t  1 25 000,00 25 000,00 

Podvalník k rýpadlám 1 65 000,00 65 000,00 

spolu     3 795 000,00 

INVESTIČNÁ ČASŤ        

Projektová dokumentácia       

Strategické projekty (cyklo) 2   200 000,00 

Dobudovanie infraštruktúry Poloniny Trail,III.etapa(Ulič-Ruská 

Volová-Kalná roztoka) 1 100 000,00 100 000,00 

EuroVelo 11-príprava PD cyklo úsekov SV SK popri štátnej 

hranici(Mníšek - Mušina) 1 100 000,00 100 000,00 

Inžinierska činnosť, archeológia, geotechnika, pyrotechnika 2   62 500,00 

Archeologický prieskum - obchvat Veľká Lomnica 1 50 000,00 50 000,00 

Zabezpečenie zdroja pitnej a úžitkovej vody - Nižná Jedľovka 1 12 500,00 12 500,00 
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Stavebný a autorský dozor stavieb 3   50 000,00 

Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii mostov a ciest       

 - Rekonštrukcia mosta M 3373(III/3065-001)Poprad-Spišská 

teplica 1 15 000,00 15 000,00 

 - Rekonštrukcia mosta M 6929(III/3061-012)Liptovská Teplička 1 15 000,00 15 000,00 

 - Rekonštrukcia mosta M 3911(3077-001) Tatranská kotlina-

Lendak 1 20 000,00 20 000,00 

Prevádzkové budovy 3   90 000,00 

Prevádzkový dvor pre Cestmajsterstvo Levoča - administratívno-

prevádzková budova 1 30 000,00 30 000,00 

Prevádzkový dvor pre Cestmajsterstvo Levoča - spevnené plochy 

a  sklad.hospodárstvo 1 30 000,00 30 000,00 

Prevádzkový dvor pre Cestmajsterstvo Levoča - garáže a 

umyvárka 1 30 000,00 30 000,00 

Spoločenská hodnota drevín - výruby 1   25 000,00 

Poloniny Trail, I., II., III. úsek   25 000,00 25 000,00 

spolu     427 500,00 

Realizácia       

Prevádzkové budovy a areály 5   750 000,00 

Výstavba skládky CHPM na pracovisku Hanušovce nad Topľou 1 230 000,00 230 000,00 

Výstavba skládky CHPM na cestmajsterstve Chminianska Nová 

Ves 1 270 000,00 
270 000,00 

Rekonštrukcia administratívno-prevádzkovej budovy Giraltovce 1 100 000,00 100 000,00 

Výstavba prístrešku pre Soľankové hospodárstvo na 

cestmajsterstve Lipany 1 75 000,00 
75 000,00 

Výstavba prístrešku pre Soľankové hospodárstvo na 

cestmajsterstve Madzilaborce 1 75 000,00 
75 000,00 

spolu     750 000,00 

OSTATNÉ       

Výpočtová technika a software  1 27 500,00 27 500,00 

spolu     27 500,00 

CELKOM   5 000 000,00 

 

Ing. Makara- je dôležité povedať, že SÚC to predkladá len z dôvodu, aby mohli začať 

s procesmi verejného obstarávania, čo sa týka financií a krytia, všetko závisí od toho, či získame 

úver (15 mil. Eur), ak áno, „rozviažeme si ruky“ a naplní sa kapitola projektov, budeme mať 

finančné prostriedky na spolufinancovanie. Poukázal na to, že z vlastných zdrojov si nemôžme 

dovoliť napr. zafinancovať posypové vozidla, ak na to bude výzva, stotožňuje sa s myšlienkou 

spolufinancovania takýchto kapitálových výdavkov. 

Mgr. Sirková- potrebujete v r. 2023 finančné prostriedky na všetko, čo predkladáte 

v požadovanom rozpočte na r. 2023? Ing. Horváth reagoval, že rozpočet je okresaný na 5 

miliónov Eur, na čo sa Mgr. Sirková pýta k akým zmenám došlo oproti prvotnému materiálu, 

ktorý rátal s investičnými akciami (IA) v sume 25 miliónov Eur. Ing Horváth opäť poukazuje 

na tabuľku s IA 5 miliónov Eur, p. Sirková sa zaujíma, čo z toho máme pokryté v rozpočte.  

Mgr. Sirková- zaujíma sa, kto pre SÚC robí verejné obstarávania (VO), Ing. Horváth 

reagoval, že na VO pracujú zamestnanci SÚC, externe sa robia len VO k veľkým projektom, 

nakoľko tieto procesy trvajú niekedy aj rok a nemôžme zaťažovať našich zamestnancov, 

nakoľko by si neplnili bežné povinnosti pri obstarávaní bežnej údržby  a kapitálov.  



Strana 20 z 22 

 

RNDr. Bednárová, PhD. sa informuje, ktoré výdavky z predkladaných materiálov sú 

kryté v rozpočte, a ktoré nie sú. Ing. Horváth- kryté sú spolufinancovania a dofinancovania, 

potrebovali by sme schváliť projektové dokumentácie, aby sme mohli projektovať, 

spolufinancovanie a dofinancovanie projektov EÚ je informačná časť k projektom, ktoré máme 

schválené na obstarávanie a pokiaľ bude vyhlásená výzva, my podáme žiadosť a budeme 

úspešní, vtedy začne čerpanie, pokiaľ nebudeme úspešní, nebude sa čerpať.  

Ing. Makara- som za to, aby SÚC mohla začať pracovať na VO, a aby celý proces až do 

vyhlásenia víťaza prebehol, potom by sme čakali dlhé mesiace na výsledok, až budeme mať 

finančné prostriedky tak to zapracujeme a schválime do rozpočtu, vyhlási sa víťaz, podpíše sa 

zmluva a pohneme sa ďalej, čím ušetríme dlhé mesiace na každej investičnej akcii.  

RNDr. Bednárová, PhD.- navrhuje zahlasovať za materiál, v ktorom je pripravený 

rozpočet v rozsahu 5 miliónov Eur, nie o pôvodnom materiály. 

 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

K. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Plán investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 

rokov 2023 – 2025, na základe ktorého Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

bude môcť pripraviť a spustiť proces verejných obstarávaní. 

 

 

K bodu 11 Rôzne B,: Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy 

Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom 

 

Mgr. Antolíková predstavila 3 projektové zámery kultúrnych organizácii v rámci výzvy 

Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Výzva je zameraná na podporu projektov 

systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy 

a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky 

vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, 

dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými 

hodnotami. Sú zosumarizované tri žiadosti: 

• Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov 

Projektový zámer : Obnova fasády a vonkajších spevnených plôch, výmena okien.  

Rozpočet projektu: 125 025, 06 €, v tom požadovaná dotácia: 118 773, 81  €,     

spolufinancovanie  6 251, 25 € 

• Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni   

Projektový zámer: Rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria  

Rozpočet projektu: 1 187 500€, v tom požadovaná dotácia: 950 000 €, spolufinancovanie 237 

500 € 
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• Krajské múzeum v Prešove  

Projektový zámer: Archeologický výskum národnej kultúrnej pamiatky „Hrad vodný“ 

Rozpočet projektu:170 000 €, v tom požadovaná dotácia: 161 500 €,spolufinancovanie 8 500 €  

 

Hlasovanie:  za   4 

zdržal sa  1 

proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 

L. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 
L.1 predloženie žiadosti Okresnej knižnice Dávida Gutgesela o poskytnutie finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu Obnova fasády a vonkajších spevnených plôch 

Okresnej knižnice Dávida Gutgesela s predpokladaným rozpočtovým   nákladom  max.  

125 025, 06  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Okresnej knižnice Dávida Gutgesela  s názvom Obnova 

fasády a vonkajších spevnených plôch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela  na 

spolufinancovanie  projektu Obnova fasády a vonkajších spevnených plôch Okresnej 

knižnice Dávida Gutgesela vo výške max. 6 002, 00 €,  

 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo 

výške 10% z rozpočtu projektu.  

 

L.2 predloženie žiadosti Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni  o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia 

severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria s predpokladaným rozpočtovým   nákladom  

max. 1 178 000  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni     

s názvom    v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni    

na spolufinancovanie  projektu Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni      vo výške 

max.  228 000  €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo 

výške 10% z rozpočtu projektu.  

 

L.3 predloženie žiadosti Krajského múzea v Prešove o poskytnutie finančného príspevku za 

účelom realizácie projektu Vodný hrad vo Vranove nad Topľou – archeologický výskum s 

predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 170 000  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Krajského múzea v Prešove  s názvom Vodný hrad vo 

Vranove nad Topľou – archeologický výskum v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove  na 

spolufinancovanie  projektu Vodný hrad vo Vranove nad Topľou – archeologický výskum 

vo výške max. 8 500  €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo 

výške 10% z rozpočtu projektu. 

 

Na základe hlasovania Komisie finančnej bolo prijaté uznesenie č. 1/FK/2022 a Komisia 

finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 

 

V Prešove dňa 29.11.2022 

 
Za správnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

v.r. Ing. Peter Makara 

sekretár Komisie finančnej 

        

         

 v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

       predsedníčka Komisie finančnej  

 

 

 

 

 

 

 

v.r. Ing. Vladislav Bašista 

             overovateľ 
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