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Pán predseda, samosprávny
kraj vstúpil do roku 2013 so
záväzkom znížiť rozpočet o viac
ako päť miliónov eur. Pritom sa-
mospráva realizuje úsporné
opatrenia už od roku 2010. Ako
bol zostavený rozpočet samosp-
rávneho kraja na tento rok? Do-
káže zabezpečiť všetky kompe-
tencie regionálnej samosprávy?

Rozpočet na tento rok sme
pripravovali úplne iným systé-
mom ako v predošlých rokoch.
Priznám sa, že pri príprave roz-
počtu v jeseni minulého roku
som sa trochu bál krátenia o 5,6
milióna eur v súlade s memo-
random o konsolidácii verejných
financií medzi vládou SR a zdru-
žením samosprávnych krajov
SK8. Dnes však verím, že kráte-
nie rozpočet neohrozí. Podľa
mňa je rozpočet udržateľný a po-
hodový. Je pravda, že je zostave-

ný reštriktívne a zohľadňuje iba
základné zabezpečenie nevy-
hnutných potrieb samospráv-
nych kompetencií. Rozpočet kra-
ja je však dlhé roky pripravovaný
triezvo. Vďaka dobrému hospo-
dáreniu sme peniaze z roku 2012
po schválení v krajskom parla-
mente použili na vyplatenie
preddavkov pre verejných do-
pravcov, vopred sme zaplatili in-
vestíciu do vodárenskej veže. To
umožňuje, že rozpočet sa nedot-
kne chodu organizácií, zamest-
nanosti, platov,  prijímateľov so-
ciálnej pomoci v zariadeniach
sociálnych služieb... Všetko bude
fungovať ako predtým. Naším
základným cieľom je udržať roz-
počet tak, aby nikto nepocítil, že
bol výrazne krátený, bez nega-
tívneho dopadu na ľudí a výkon
základných kompetencií samo-
správneho kraja. V tejto zložitej

situácii máme dobrú východis-
kovú pozíciu – od samotného za-
čiatku hospodárime triezvo.
Vďaka tomu sme najlepšie hos-
podáriacim samosprávnym kra-
jom na Slovensku. Preto oča-
kávam, že ak sa výrazne nezníži
daň z príjmu fyzických osôb, rok
2013 ukončíme s prebytkom hos-
podárenia a do rezervného fon-
du odvedieme vyše 11 miliónov
eur. Tieto prostriedky bude môcť
kraj použiť v roku 2014  na inves-
tičné rozvojové zámery.

Takže so žiadnymi investí-
ciami v kraji sa tento rok nepo-
číta? 

Uvidíme, ako sa bude vyvíjať
situácia a celkom určite sa ešte
intenzívnejšie zameriame na vy-
užitie štrukturálnych fondov 
v rámci výziev, ktoré budú vy-
písané. Aktívne sa pripravujeme
na výzvu 5.1 v rámci Regionálne-

ho operačného programu - Regio-
nálne komunikácie zabezpeču-
júce dopravnú obslužnosť regió-
nov. Návrh projektových záme-
rov chceme prerokovať už na
najbližšom rokovaní krajského
parlamentu vo februári, aby sme
nestrácali čas. Je to mož-
nosť získať ďalšie finančné pros-
triedky na opravu a rekonštruk-
ciu regionálnych ciest, mostov 
a zosuvov a opravu ciest po po-
vodniach v roku 2010. Regionál-
na alokácia pre náš kraj presa-
huje sumu desať miliónov eur. 

Veľmi intenzívne sme už za-
čali pracovať na tom, aby sme 
v tomto roku začali realizovať do-
stavbu Kuzmányho ulice v Prešo-
ve. Už sme dali prepracovať pro-
jektovú dokumentáciu podľa po-
žiadaviek predávajúcich. Kým
mesto takisto uzavrie majetko-
voprávne vysporiadanie po-

sledného vlastníka, chceli by sme
začať proces verejného obsta-
rávania na dodávateľa tejto stav-
by. Bolo by optimálne, keby sa
táto stavba začala realizovať na
prelome rokov - koncom tohto
roka, alebo začiatkom roka 2014.

V súvislosti s tohtoročnými
investíciami treba spomenúť aj
rekonštrukciu vodárenskej veže
v Prešove, ktorú pripravujeme
spoločne s mestom Prešov. Vklad
samosprávneho kraja na reali-
záciu prác prvej etapy - 100 000
eur, sme previedli do depozitu
ešte v decembri minulého roku.

S predsedom vlády ste za-
čiatkom roka v Poprade diskuto-
vali aj o možnosti spoluorgani-
zovať zimné olympijské hry.
Šanca pre Slovensko však pri-
náša aj ďalšiu finančnú záťaž.
Ako vnímate túto ponuku? 

Možnú kandidatúru ZOH

vnímam ako veľkú výzvu a to aj
pre veľkú šancu byť úspešný, ale-
bo patriť medzi vážnych kandi-
dátov na organizovanie týchto
hier. Kraju by to pomohlo výraz-
ne zlepšiť dopravnú infraštruk-
túru. Rýchlostná cesta R4 by ma-
la byť podľa plánov hotová v ro-
ku 2030. Plánovaná olympiáda
by tento termín mohla výrazne
posunúť smerom dopredu. Aj keď
sme sa po dohode s vládou zavia-
zali šetriť finančné prostried-
ky, šetrenie ľudia nepocítia a vie-
me zabezpečiť všetky úlohy,
ktoré nám vyplývajú zo zákonov.
Ak všetko pôjde tak ako sme na-
plánovali, v rezervnom fonde
kraja bude budúci rok minimál-
ne 10 miliónov eur. Tie by sa
mohli využiť na rozvoj infra-
štruktúry. Dostavba cesty R4 by
sa vďaka ZOH mohla podariť do
roku 2022. 

Prešovský samosprávny
kraj (PSK) v rozpočte na
rok 2013 počíta s príjma-
mi vo výške 153,59 milió-
na eur a výdavkami vo
výške 146,73 milióna eur. 

„Do rozpočtu sú premietnuté
aj ustanovenia memoranda súvi-
siaceho s konsolidáciou verej-
ných financií, ktoré bolo pod-
písané medzi vládou SR a Združe-
ním samosprávnych krajov SK8.
Pre PSK to znamená zníženie roz-
počtu bežných výdavkov o viac
ako 5,6 milióna eur. Je to kráte-
nie viac ako o štyri percentá opro-

ti schválenému rozpočtu z roku
2012," vysvetľuje na margo rozpoč-
tu vedúca odboru financií PSK
Mária Holíková. Podľa vedúcej od-
boru financií sa kraj zaviazal, že
neprekročí rozpočet kapitálových
výdavkov vo výške 12,32 milióna
eur, takisto neprekročí ani objem
čerpania úverových zdrojov o viac
ako 3,6 milióna eur. 

„V rozpočte vidím isté riziká,
ako zapracovanie rastu dane fy-
zických osôb, rozpočtovanie eu-
roprojektov aj možno nepresný
odhad výšky neukončených in-
vestičných akcií, ktoré prechádza-

jú do budúceho roka. PSK začne v
budúcom roku splácať prvú isti-
nu úveru z Európskej investičnej
banky, čo je tiež tlak na výdav-
ky,“ komentovala M. Holíková.  

Návrh rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja na rok 2013
predpokladá, že sa aj naďalej budú
plniť prijaté úsporné opatrenia,
ktoré boli zavedené už v roku 2010
a to hlavne vo výdavkovej časti
rozpočtu. Pre rok 2013 je nutné tie-
to opatrenia ešte výraznejšie po-
silniť, nakoľko od roku 2010 v rám-
ci prijímaných rozpočtov vo
výdavkovej časti nie je zohľadňo-

vaná miera inflácie ani miera va-
lorizácie s výnimkou pedagogic-
kých zamestnancov. Rozpočet ne-
zohľadňuje v dostatočnej miere fi-
nančné potreby organizácií v zria-
ďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré
výrazne presahujú možnosti roz-
počtu. Podobne ako v minulých
rokoch sú výdavky rozpočtované
iba na zabezpečenie nevyhnut-
ných potrieb. Prioritou stále zos-
táva zabezpečenie základných po-
vinností regionálnej samosprávy.

„V roku 2013 bude situácia sa-
mosprávneho kraja veľmi zložitá,
nakoľko bežné výdavky sú rozpoč-

tované zhruba na úrovni roku
2009, avšak platby budú realizo-
vané v cenovej úrovni roku 2013,“
tvrdí M. Holíková. 

PSK v roku 2013 počíta s vý-
nosom dane z príjmov fyzických
osôb vo výške 66,89 milióna eur.
Osobitnú zložku tvorí daň z mo-
torových vozidiel. Ide o príjmy 
vo výške 14 miliónov eur. Do príj-
movej časti rozpočtu je zahrnu-
tých 59,7 milióna eur na financo-
vanie stredných škôl.

Vo výdavkovej časti je pod-
statná časť rozpočtu určená pre

oblasť dopravy, kde kraj plánuje
minúť 27,96 milióna eur.  Z tejto
položky je časť určená pre správu
ciest 2. a 3. triedy a druhá na platby
pre dopravcov za výkony vo verej-
nom záujme. 

PSK na tento rok vyčlenil
23,72 milióna eur na financova-
nie sociálneho zabezpečenia. Ide
o prostriedky na financovanie so-
ciálnych zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti PSK, ale i dotácie
pre neštátnych poskytovateľov. 
V kultúrnych inštitúciách sa po-
číta s výdavkami na úrovni 
7,65 milióna eur. 

Prioritou je zabezpečenie základných kompetencií

Župan Peter Chudík verí, že ľudí sa šetrenie nedotkne. Župan Peter Chudík (vpravo) a primátor mesta Poprad Anton Danko 
s premiérom Robertom Ficom o zimných olympijských hrách v Tatrách. 

NAPRIEK ZLOŽITEJ SITUÁCII JE ŽUPAN OPTIMISTA
Chudík: Náš cieľ je udržať rozpočet, aby to ľudia nepocítili 
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Úrad PSK zverejnil zoznam
schválených mikroprojektov 
v rámci III. výzvy Programu
cezhraničnej spolupráce Poľ-
sko – Slovenská republika 2007
– 2013. Čo sa bude diať teraz 
a čo bude s projektmi, ktoré
neboli schválené? 

Informáciu sme uverejnili
aj na webovej stránke PSK. 
V týchto dňoch posielame žia-
dateľom oficiálne vyrozume-
nie, pretože žiadatelia musia
pred uzavretím zmluvy akcep-
tovať stanovené podmienky. 
V prípade súhlasných stano-
vísk začneme postupne proces
kontraktácie. Predpokladám,
že v priebehu februára a marca
by sme mohli mať podpísané
zmluvy. Niektorí žiadatelia už

projekty začali realizovať, keď-
že realizácia nie je podmiene-
ná podpisom zmluvy, iní sa do
projektov ešte len pustia. To je
aj prípad Prešovského samo-
správneho kraja, ktorý bol tiež
úspešný s dvomi projektmi –
Vitajte v PSK II a RegioPartner.
Projekty v hodnote prevyšu-
júcej 100 000 eur sú zamerané
na podporu cestovného ruchu
a investičných aktivít v sloven-
sko-poľskom pohraničí. Na we-
bovej stránke kraja je zverejne-
ný aj zoznam mikroprojektov
zaradených do zásobníka pro-
jektov. V prípade, že by sa niek-
torý zo schválených projektov
nerealizoval, je šanca posunúť
projekty zo zásobníka do fázy
realizácie. 

Zoznam schválených mikroprojektov
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013

Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)

III. výzva: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu

PL-SK/PO/IPP/III/001 Obec Stročín Kultúra - poznanie - spolupráca
PL-SK/PO/IPP/III/004 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Incident v pohraničí
PL-SK/PO/IPP/III/005 Obec Bystré "Tradíciou cez hranice"
PL-SK/PO/IPP/III/006 Centrum sociálnych služieb AMETYST Cezhraničná spolupráca za účelom zlepšenia posta-

venia znevýhodnených skupín v CSS AMETYST
PL-SK/PO/IPP/III/007 Obec Ubľa Centrum kultúrnej spolupráce
PL-SK/PO/IPP/III/009 Mesto Spišská Stará Ves Kultúrny priestor Spiša ožíva
PL-SK/PO/IPP/III/014 Prvá drezúrna škola ZR Prešov Jazdením k zdraviu
PL-SK/PO/IPP/III/016 Obec Veľká Franková Cykloturistika na severnom Spiši
PL-SK/PO/IPP/III/021 Slovenská obchodná a priemyselná komora Sieťovanie výskumného a inovačného potenciálu

- Prešovská regionálna komora slovensko-poľskej spolupráce
PL-SK/PO/IPP/III/024 Mesto Svidník Kino bez hraníc
PL-SK/PO/IPP/III/029 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Nové možnosti
PL-SK/PO/IPP/III/034 Detský domov sv. Nikolaja, arcibiskupa Mir Zvýšenie kvality vzájomnej spolupráce medzi

- Likijského divotvorca v Medzilaborciach obyvateľmi Medzilaboriec a Grybówa
PL-SK/PO/IPP/III/036 Obec Radvaň nad Laborcom Zvýšenie kvality vzájomnej spolupráce medzi obyva-

teľmi obce Radvaň nad Laborcom a gminou Zarszyn
PL-SK/PO/IPP/III/037 Obec Krásny Brod Rozvoj kultúrnych tradícií regiónu Krásny Brod 

- Radoszyce
PL-SK/PO/IPP/III/038 Obec Fulianka Oddychová zóna obce Fulianka
PL-SK/PO/IPP/III/042 Obec Ždiar Obnova kultúrneho a duchovného dedičstva obce Ždiar
PL-SK/PO/IPP/III/043 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych Kultúra ku klientom, klienti za kultúrou

služieb v Novej Sedlici
PL-SK/PO/IPP/III/046 Obec Osturňa Osturňa – história a súčasnosť života v slovensko

-poľskom pohraničí
PL-SK/PO/IPP/III/051 Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku Turistické centrum Domu Mamy Margity v Sabinove
PL-SK/PO/IPP/III/053 Obec Čabiny Čabinské leto
PL-SK/PO/IPP/III/055 Obec Bajerovce Miznúca perla rusínskej kultúry
PL-SK/PO/IPP/III/057 Obec Pavlovce Prírodné krásy obce Pavlovce
PL-SK/PO/IPP/III/061 Euro East, n.o. Aktívne starnutie
PL-SK/PO/IPP/III/066 Obec Malá Domaša Cezhraničná kultúrno – historická a etnografická 

výstava v Malej Domaši
PL-SK/PO/IPP/III/068 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Mariánske svätyne poľsko-slovenského pohraničia
PL-SK/PO/IPP/III/069 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina Miniskanzen drevených chrámov – II. etapa
PL-SK/PO/IPP/III/070 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Spolu pre zrakovo postihnutých
PL-SK/PO/IPP/III/071 Obec Štrba Štrbské pleso – oči pre všetkých
PL-SK/PO/IPP/III/075 Správa a údržba ciest Monitoring klimatických podmienok v slovensko

Prešovského samosprávneho kraja -poľskom pohraničí
PL-SK/PO/IPP/III/077 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Terňa Prvé stretnutie mládeže vo farnosti Terňa 

– nová éra cezhraničnej spolupráce
PL-SK/PO/IPP/III/079 Mesto Spišská Belá Zlepšenie turistických služieb v meste Spišská Belá
PL-SK/PO/IPP/III/080 Nový domov, o.z. Prevencia sociálno – patologických javov mladistvých

v okrese Stropkov
PL-SK/PO/IPP/III/082 Obec Šašová Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej 

cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnickeho 
miesta Prešovskej archieparchie

PL-SK/PO/IPP/III/083 Mesto Giraltovce Ľudový festival v meste Giraltovce
PL-SK/PO/IPP/III/085 Mesto Snina Krok po karpatskom chodníku – krok bližšie 

k hraniciam
PL-SK/PO/IPP/III/086 Mesto Bardejov Cyklotrasa Bardejov - Krynica - Zdrój
PL-SK/PO/IPP/III/092 Mesto Medzilaborce Rozprávkové čitateľské stretnutia v Medzilaborciach
PL-SK/PO/IPP/III/095 Mesto Stropkov Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu

Stropkov
PL-SK/PO/IPP/III/097 Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou
PL-SK/PO/IPP/III/099 Obec Papín Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne

hodnoty bez hraníc
PL-SK/PO/IPP/III/100 Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa Ľudia ľuďom – naučme sa o sebe niečo viac
PL-SK/PO/IPP/III/103 Obec Lesnica Stretnutie Goralov v Pieninách
PL-SK/PO/IPP/III/104 Parkúr team Slavoj Prešov, o.z. Kone Koňarom – Vráťme kone do Prešova II
PL-SK/PO/IPP/III/116 Združenie Región „Tatry“ Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“
PL-SK/PO/IPP/III/118 Mesto Kežmarok Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry 

v prihraničnom regióne okresu Kežmarok
PL-SK/PO/IPP/III/125 Harmónia Belianske Tatry Prihraničný potenciál – podpora turizmu
PL-SK/PO/IPP/III/129 MAS Pod Vihorlatom Ukážme nové zákutia susedom
PL-SK/PO/IPP/III/135 Mesto Stará Ľubovňa Spomienky na slovensko - poľské kuriérske chodníčky
PL-SK/PO/IPP/III/138 Obec Čirč Spoločne pri hranici
PL-SK/PO/IPP/III/140 Obec Hrabkov Festival amatérskych divadiel
PL-SK/PO/IPP/III/146 Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora Turistický chodník v mikroregióne Čierna Hora
PL-SK/PO/IPP/III/148 Občianske združenie Big Ben Mladí mladým bez hraníc - spoznajme sa navzájom
PL-SK/PO/IPP/III/150 Obec Kokošovce Prírodné dedičstvo - ochrana - prevencia
PL-SK/PO/IPP/III/153 Prešovská univerzita v Prešove Rozvoj vedecko - výskumnej spolupráce v SR-PL pohraničí
PL-SK/PO/IPP/III/160 Obec Kamienka TERRA CARPATHIA
PL-SK/PO/IPP/III/169 Mesto Humenné Humenné a Sanok, mestá v pohybe
PL-SK/PO/IPP/III/173 Obec Orlov Slovensko-poľské dni rybárskej tradície
PL-SK/PO/IPP/III/174 Obec Nižná Polianka Pre pamäť budúcich generácií

Jedna otázka pre vedúcu odboru cezhraničných
programov, Patríciu Janoškovú Hnátovú: 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK:

• Domov sociálnych služieb s príslušenstvom a pozemkami, k. ú.
Solivar v správe Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov 

• Chata s príslušenstvom a pozemkami, k. ú. Nová Ľubovňa
v správe Správy a údržby ciest PSK

• Chata s príslušenstvom a pozemok,  k. ú. Holčíkovce v správe
Správy a údržby ciest PSK 

• Chata s príslušenstvom a pozemkom , k. ú. Valkov v správe
Správy a údržby ciest PSK

• Byt č. 1, stavba s. č. 526, k. ú. Medzilaborce v správe Úradu PSK 

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK
www.po-kraj.sk

Návrhy je potrebné doručiť v termíne do 25. januára 2013 do
13.00 hod. na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Odbor orga-
nizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

MUDr. Peter CHUDÍK, predseda PSK

Na základe rozhodnutia
Monitorovacieho podvýboru,
ktorý zasadal v dňoch 13. - 14. 12.
2012, boli pre Prešovský samo-
správny kraj vyčerpané všetky
finančné prostriedky určené na
3. výzvu Fondu mikroprojektov
a schválený zásobník projektov
pre prípad vzniknutých úspor 
z realizovaných mikroprojek-
tov. Z tohto dôvodu Prešovský

samosprávny kraj uzatvára tzv.
„otvorenú výzvu“ a ukončuje
prijímanie žiadostí o finančný
príspevok  v rámci 3. výzvy Fon-
du mikroprojektov. 

Všetky žiadosti o finančný
príspevok prijaté po termíne
31. 7. 2012 budú v zmysle im-
plementačných procedúr vy-
lúčené z ďalšieho posudzova-
nia. 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko 
– Slovenská republika 2007-2013 
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V rámci Regionálneho ope-
račného programu (ROP) bola
dňa 21. 12. 2012 vyhlásená výzva
na predkladanie žiadostí o ne-
návratný finančný príspevok
pre opatrenie 5.1 Regionálne ko-
munikácie zabezpečujúce do-
pravnú obslužnosť regiónov. 

Oprávneným žiadateľom
pre túto výzvu s kódom ROP-
5.1-2012/01 je vyšší územný ce-
lok. V prípade celého ROP je
oprávneným územím územie
Slovenskej republiky s výnim-
kou územia Bratislavského sa-
mosprávneho kraja.  

Prešovský samosprávny
kraj tak môže rekonštruovať,
modernizovať a vo výnimo-
čných prípadoch budovať nové
úseky ciest II. a III. triedy na

území cieľa Konvergencia
vrátanie rekonštrukcie a budo-
vania dopravných subsystémov
zabezpečujúcich zvyšovanie
úrovne dopravných, bezpeč-
nostných a environmentálnych
aspektov. 

Regionálna alokácia pre
náš kraj predstavuje sumu 
10 317 289,63 €. Minimálny li-
mit celkových oprávnených
výdavkov  je stanovený vo výške
498 000 € a maximálny limit je
stanovený vo výške 5 975 000 €. 

V rámci výzvy ROP-5.1-
2012/01 sa prijímanie žiadostí 
o NFP bude realizovať od 18. 2.
2013 do 31. 3. 2013 (v prípade ak
nedôjde k predĺženiu termínu), 
a to na adrese SO/RO pre ROP,
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov. 

K
P
12
11
57


