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N Á V R H 

n a     u z n e s e n i e 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
A  s ch v a ľ u j e   Úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2018 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 
 
 Bežné príjmy                           +          50 651 €           na             197 869 033 € 
 Bežné výdavky                  +        247 451 €           na      181 315 518 € 

 
v tom oblasť financovania: 
 

A.1.2 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA 

01. Všeobecné verejné služby         +       796 800 € 

Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z  vlastných  
príjmov PSK  - Výzva č. 2                                             +       600 000 € 
Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek v oblasti IT – presun z KV     +       196 800 € 

 
 
A.1.2 Oblasť financovania:  DOPRAVA  

04.5 Cestná doprava – zdroj 41           +        45 651 € 

 Účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave      +        45 651 € 

 
 
A.1.3  Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY  
 
 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo           +          5 000 € 
 Podduklianske osvetové stredisko Svidník – zdroj 46        +          5 000 € 

 
      

A.1.4  Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE   
 
 10 Sociálne zabezpečenie           -       600 000 € 
 dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 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                     -      600 000 € 
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A.2  Kapitálový rozpočet:  
 
 Kapitálové príjmy                       +               0 €  na          1 952 796 € 
 Kapitálové výdavky                 +       316 581 €   na        50 577 424 € 

 
v tom oblasť financovania: 
Úrad samosprávneho kraja         +        203 200 € 
Kultúrne služby                      +          41 394 € 
Vzdelávanie                                                           +          33 757 € 

 Sociálne zabezpečenie          +          38 230 € 
 

 A.3 Rozpočet finančných operácií: 
 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +       513 381 €           na                 33 815 507 €           
 Výdavkové finančné operácie upraviť o             +                  0 €          na                   1 744 194 € 
  
      
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie 
 
 
 

B:  s p l n o m o c ň u j e 
 

Predsedu PSK na úpravu rozpočtu príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov 
v roku 2019 za účelom opätovného zavedenia do rozpočtu nevyčerpanej  dotácie pridelenej 
v zmysle Výzvy PSK č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK 
č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK na ten istý účel 
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 Príloha  k Úprave rozpočtu č. 3/PSK/2018  
     

Rozpis kapitálových výdavkov  
     

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     203 200 € 

Úrad PSK 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií 
z  vlastných príjmov PSK  

01 RF 400 000 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek - presun do bežných výdavkov 

01. 41 -196 800 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek  

01 41 -6 500 € 

  Inteligentné dátové úložisko - NAS 01 41 6 500 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     41 394 € 

Podtatranské múzeum 
Poprad 

Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade - II. etapa 08. RF -35 975 € 

Múzeum v Kežmarku 
Rekonštrukcia hradnej pivnice v severozápadnom trakte hradu - PD 
dofinancovanie 

08. RF 1 500 € 

Šarišské múzeum 
Bardejov 

Dodávka a montáž kamerového systému v objekte Vila Rákoczi 
Bardejovské kúpele 

08. RF 6 000 € 

Okresná knižnica D. 
Gutgesela Bardejov 

Vybudovanie nových sociálnych zariadení - PD (vrátane statického 
posudku) 

08. RF 9 000 € 

Hornošarišské 
osvetové stredisko 
Bardejov 

Rekonštrukcia a zateplenie podkrovných priestorov 08. RF 30 000 € 

Hvezdáreň a 
planetárium v Prešove Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály - PD 08. RF 13 900 € 

DAD Prešov Prešov 

IA v rámci iniciatívy ELENA - Administratrívna budova - zateplenie 
obvodového a strešného plášťa spojené s výmenou strešnej krytiny, 
odstránenie syst. porúch na objekte, rekonštrukcia strojovne, výmena 
radiátorov a termostatizácia - dofinancovanie 

08. RF 15 867 € 

Krajské múzeum 
Prešov 

Spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia 08. RF 1 102 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     33 757 € 
Škola v prírode 
Detský raj 

Doplnenie hlasovej požiarnej signalizácie 09. RF 8 357 € 

  
Dodávka a montáž špeciálneho prístrešku na komunálny odpad, 
zabezpečenie vniknutia lesných šeliem 

09. RF 18 200 € 

Gymnázium Vranov 
nad Topľou 

Rekonštrukcia učebne informatiky 09. RF 7 200 € 

Oblasť financovania:  Sociálne zabezpečenie     38 230 € 

DSS Jabloň Nákup nových garážových dverí 10. RF 11 330 € 

CSS Dúhový sen, 
Kalinov 

Zakúpenie 2 ks elektrických panvíc do kuchyne 10. RF 8 088 € 

DSS sv. Jána z Boha 
Spišské Podhradie 

Zakúpenie elektrického varného kotla objemu 300 l 10. RF 5 790 € 

ZSS Jasoň Spišská 
Stará Ves 

Prístavba a nadstavba objektu - dofinancovanie 10. RF 13 022 € 
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Dôvodová správa 
 

 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia zastupiteľstva na ktorom bola 

prerokovaná Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2018 realizoval dve úpravy rozpočtu a to 2/P/2018 a 2/Z/2018. 
 

Prvou úpravou rozpočtu 2/P/2018 v súlade s časťou 4. bod 10 písm. a), d), e) a písmeno f) Zásad 
rozpočtového procesu PSK sa navýšil rozpočet bežných príjmov o + 63 148 €,  príjmových   finančných 
operácií o + 25 933 €,  bežných výdavkov o + 89 077 € a kapitálových výdavkov o + 4 €. Do rozpočtu boli 
zapojené samostatné rozpočtové prostriedky pre SÚC PSK 12 648 €, pre organizácie v oblasti vzdelávania              
61 548 € a v oblasti sociálneho zabezpečenia o 4 381 €. Zároveň došlo k rozpisu bežných aj kapitálových 
výdavkov v oblasti financovania projekty na jednotlivé funkčné klasifikácie a z rezervného fondu boli pridelené 
zdroje v objeme 4 € na investičné akcie schválené uzneseniami Zastupiteľstva PSK. 

 
Druhá úprava rozpočtu 2/Z/2018 bola realizovaná v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pričom rozpočet PSK bol upravený o finančné 
prostriedky ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie.  Rozpočet PSK 
navýšil o zdroje EÚ a ŠR v rámci projektu INTERREG V-A bežné výdavky  11 677 €, pre organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z OP Kvalita životného prostredia 135 196 € a pre SÚC PSK z EFRR 
bežné výdavky 1 770 € a kapitálové výdavky 129 732 € a z MF SR na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác 15 463 €. Pre organizácie v oblasti kultúry to boli 
prostriedky z Fondu na podporu umenia a MK SR v objeme 70 760 € a pre Úrad PSK na projekt Spišský 
Jeruzalem 4 500 €. Z MŠVVaŠ to boli normatívne a nenormatívne bežné výdavky   - 70 433 €, z ÚPSVaR 
SR pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 1 164 € a z EÚ na projekt ERAZMUS + 238 570 €.  Pre oblasť 
sociálneho zabezpečenia bežné výdavky z ÚPSVaR SR na poskytovanie starostlivosti v zariadení 
pestúnskej starostlivosti 5 312 €.  
 
 Úpravami rozpočtu 2/P/2017 a 2/Z/2017 sa upravil rozpočet bežných príjmov o + 311 419 € na             
197 818 382 €, bežných výdavkov o + 367 860 € na 181 068 067 €,  kapitálových  príjmov o + 264 928 € 
na 1 952 796 €, kapitálových výdavkov o + 264 932 € na 50 260 843 € a príjmových finančných operácií 
o + 56 445 € na 33 301 926 € celkom.  

 
Predložená úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 pojednáva o rozpise kapitálových výdavkov 

z rezervného fondu na nové investičné akcie a na dofinancovanie už začatých investičných akcií. Zároveň 
sa rozpočet upraví o bežné príjmy, o bežné výdavky pre Úrad PSK, oblasť dopravy, kultúrnych služieb 
a sociálneho zabezpečenia. V zmysle uvedených zmien dochádza aj k zmene v rámci finančných operácií 
príjmových a to z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov minulých rokov do aktuálneho rozpočtu 
kapitálových výdavkov. 

 
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia č. 05/FK/2018.  
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Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2018 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2018 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 3/PSK/2018 pre rok 2018 

z  titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových 
finančných operácií, presunov medzi jednotlivými oblasťami financovania a rozpisu kapitálových 
výdavkov na jednotlivé investičné akcie.   

  
Rozpočet  príjmov pre rok 2018 sa upravuje o + 50 651 € na 199 821 829 € celkom. Upravujú sa bežné 
príjmy o + 50 651 € na 197 869 033 €. Kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme  1 952 796 €. 
 
Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2018 sa upravuje o + 564 032 € na 231 892 942 € celkom. Bežné výdavky 
sa upravujú o + 247 451 € na  181 315 518 € a kapitálové výdavky o + 316 581 € na  50 577 424 € celkom.   
 
Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 513 381 € na 33 815 307 € celkom. Finančné operácie ostávajú 
v nezmenenom objeme  1 744 194 € celkom. 
 
K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto 
podkladov a skutočností:      

 

 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2018 
 
 
A1. Bežné príjmy  
 
 V  rozpočte bežných príjmov sa upravuje hlavná kategória daňových príjmov o + 45 651 €  (zdroj 
41) na 118 651 855 €. Nedaňové príjmy sa upravujú o + 5 000 € (zdroj 46), a to z dôvodu predpokladaného 
prekročenia vlastných príjmov v oblasti kultúry. Celkovo sa bežné príjmy upravujú o + 50 651 € na 
197 869 033 €.    
  
 
A2.  Bežné výdavky 
 

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o + 247 451 € na 181 315 518 € celkom. Upravuje sa 
oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja o + 796 000 €, Doprava o + 45 651 €, Kultúrne služby + 
5 000 € a sociálne zabezpečenie – 600 000 €.    

 
 

A.2.1  Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 V rámci rozpočtu Úradu PSK dochádza k presunu výdavkov v objeme + 600 000 € z oblasti 
sociálneho zabezpečenia   na financovanie dotácií v rámci VZN PSK č.  65/2018 o poskytovaní dotácií z  
vlastných príjmov PSK – výzva č. 2. Zároveň sa z rozpočtu kapitálových výdavkov presúvajú finančné 
prostriedky na financovanie legislatívnych požiadaviek v rámci IT v objeme 196 800 €.   
 
Po realizácii úpravy v objeme 796 800 € (zdroj 41) dosiahne rozpočet Úradu PSK  objem 11 699 854 €. 
 
 
A.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA 
 
04.5 Cestná doprava 
 

Rozpočet v rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sa upravuje o + 45 651 € (zdroj 41) pre 
autobusových dopravcov na dofinancovanie platieb za služby vo vnútroštátnej doprave. Dofinancovanie 
pre rok 2018 sa realizuje na základe podpísaných dodatkov medzi PSK a jednotlivými dopravcami.  
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Rozpočet pre autobusových prepravcov bude v celkovom objeme 19 654 855 € a celkové výdavky pre 
oblasť financovania Doprava  39 533 466 €.   

 
 
A.2.3 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 
 
08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 

Z dôvodu predpokladaného prekročenia príjmov, ktoré rozpočtová organizácia vytvorí vlastnou 
činnosťou sa rozpočet v objeme 5 000 € (zdroj 46) upravuje pre Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku. Celkové bežné výdavky oblasti financovania Kultúrne služby budú v objeme 10 830 768 €. 

 
 

A.2.4 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 
 
  
10  Sociálne zabezpečenie 
 
 Nedočerpané finančné prostriedky účelovo určené na dotácie neverejným a verejným 
poskytovateľom sociálnych 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 v objeme 
– 600 000 € sa presúvajú na Úrad PSK a to z dôvodu financovania výzvy č. 2 v rámci VZN PSK č.  67/2018 
(podpora sociálnych služieb).  
 
Po realizácií úpravy bude rozpočet sociálneho zabezpečenia v objeme 30 755 880 €. 
 
 
 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2018 
 
 
 
B.1 Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 1 952 796 € celkom.   
 
 
 

B.2 Kapitálové výdavky 
 
          Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 316 581 € na 50 577 424 € celkom. Rozpočet sa 
upravuje pre úrad samosprávneho kraja o  + 203 200 €, pre oblasť kultúrnych služieb o + 41 394 €, 
vzdelávania o + 33 757 € a sociálneho zabezpečenia o + 38 230 €.   
 
 
   
B.2.1  Oblasť financovania: ÚRAD PSK 
  
 Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 203 200 €  na 7 748 260 € celkom. Úprava rozpočtu sa 
realizuje z dôvodu pridelenia kapitálových výdavkov z rezervného fondu 400 000 € na výzvu č. 2 v zmysle 
VZN PSK č. xx/2018 o  poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK, z dôvodu presunu výdavkov medzi 
jednotlivými akciami a presunu finančných prostriedkov do rozpočtu kapitálových výdavkov – 196 800 € 
(zdroj 41).  Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov podľa investičných akcií s uvedením zdroja 
financovania je nasledovný: 
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 Názov IA FK ZF suma 

Úrad PSK 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 67/2018 o poskytovaní dotácií 
z  vlastných príjmov PSK  

01 RF 400 000 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek - presun do bežných výdavkov 01. 41 -196 800 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek  01 41 -6 500 € 

 Inteligentné dátové úložisko - NAS 01 41 6 500 € 
 
 
 
B.2.2 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 
 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

 
Rozpočet oblasti sa upravuje o + 41 394 € (rezervný fond) na 4 545 406 € celkom.  

 
Organizácia  Názov IA FK ZF suma 

Podtatranské múzeum 
Poprad 

Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade - II. etapa 08. RF -35 975 € 

Múzeum v Kežmarku 
Rekonštrukcia hradnej pivnice v severozápadnom trakte hradu - PD 
dofinancovanie 

08. RF 1 500 € 

Šarišské múzeum 
Bardejov 

Dodávka a montáž kamerového systému v objekte Vila Rákoczi 
Bardejovské kúpele 

08. RF 6 000 € 

Okresná knižnica D. 
Gutgesela Bardejov 

Vybudovanie nových sociálnych zariadení - PD (vrátane statického 
posudku) 

08. RF 9 000 € 

Hornošarišské osvetové 
stredisko Bardejov 

Rekonštrukcia a zateplenie podkrovných priestorov 08. RF 30 000 € 

Hvezdáreň a planetárium 
v Prešove 

Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály - PD 08. RF 13 900 € 

DAD Prešov Prešov 

IA v rámci iniciatívy ELENA - Administratrívna budova - zateplenie 
obvodového a strešného plášťa spojené s výmenou strešnej krytiny, 
odstránenie syst. porúch na objekte, rekonštrukcia strojovne, výmena 
radiátorov a termostatizácia - dofinancovanie 

08. RF 15 867 € 

Krajské múzeum Prešov Spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia 08. RF 1 102 € 

 
Podtatranské múzeum malo v roku 2018 pridelené kapitálové výdavky na II. etapu rekonštrukcie múzea. 
Nedočerpané výdavky budú presunuté na financovanie nových investičných akcií.  
Pre Múzeum v Kežmarku sa prideľujú výdavky na dofinancovanie PD na základe ceny po verejnom 
obstarávaní.  
V Šarišskom múzeu v Bardejove sa pripravuje reinštalácia expozície dejín. V rámci rekonštrukcie múzea 
boli vykonané stavebné úpravy priestorov a, osvetlenie a výstavný systém. Pre ukončenie reinštalácie je 
potrebné vykonať bezpečnostné opatrenia – kamerový systém. 
V starej budove Okresnej knižnice Davida Gutgesela v Bardejove sú priestory intenzívne využívané 
(oddelenie pre deti a mládež, ekonomický úsek, správca siete). V súčasnosti je tam jedna toalety, ktorá pre 
potreby knižnice nepostačuje.  
V zrekonštruovaných podkrovných priestoroch Hornošarišské osvetové stredisko plánuje zriadiť hudobno 
– divadelné štúdio. 
V Hvezdárni a planetáriu v Prešove prebieha v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 
rozsiahla obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti. Rekonštrukcia prednáškovej sály sa bude 
realizovať po ukončení stavebných a rekonštrukčných prác na budove.  
V rámci kapitálových výdavkov sa pre túto oblasť prideľujú finančné prostriedky aj  na dofinancovanie už 
realizovanej investičnej akcie v v Divadle A. Duchnoviča v Prešove v rámci iniciatívy ELENA.  
Krajské múzeum v Prešove má schválené dva projekty v rámci dotačnej schémy z Fondu na podporu 
umenia. Finančné prostriedky budú na jednotlivé projekty rozpísané po podpísaní zmlúv o pridelení 
dotácie. 
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B.2.3 Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE  
 
                                       
09  Vzdelávanie  
 

Pre organizácie v tejto oblasti financovania sa prideľujú finančné prostriedky v objeme 33 757 € 
(rezervný fond). Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude po realizácii úpravy 
rozpočtu 5 249 598 €.   Finančné prostriedky sa prideľujú nasledovne: 

 

Organizácia  Názov IA FK ZF suma 

Škola v prírode Detský raj Doplnenie hlasovej požiarnej signalizácie 09. RF 8 357 € 

  
Dodávka a montáž špeciálneho prístrešku na komunálny odpad, 
zabezpečenie vniknutia lesných šeliem 

09. RF 18 200 € 

Gymnázium Vranov nad 
Topľou 

Rekonštrukcia učebne informatiky 09. RF 7 200 € 

 
Pre Školu v prírode Detský raj sa prideľujú kapitálové výdavky v súvislosti s potrebou ukončenia 
realizovanej rekonštrukcie objektu školy v prírode. 
Dôvodom rekonštrukcie učebne informatiky v Gymnáziu vo Vranove nad Topľou sú časté výpadky 
elektrickej inštalácie, ktorá nespĺňa požadované nároky na množstvo počítačov a výpočtovej techniky 
nachádzajúcej sa v učebni.  
 
 
B.2.4 Oblasť financovania:  SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 
 
  
10 Sociálne zabezpečenie 

 
Pre túto oblasť sa prideľujú kapitálové výdavky z rezervného fondu v objeme 38 230 €.  Celkový 

rozpočet oblasti bude 3 426 111 € a pre jednotlivé organizácie sa  upravuje nasledovne: 
 

Organizácia  Názov IA FK ZF suma 

DSS Jabloň Nákup nových garážových dverí 10. RF 11 330 € 

CSS Dúhový sen, Kalinov Zakúpenie 2 ks elektrických panvíc do kuchyne 10. RF 8 088 € 
DSS sv. Jána z Boha Spišské 
Podhradie 

Zakúpenie elektrického varného kotla objemu 300 l 10. RF 5 790 € 

ZSS Jasoň Spišská Stará Ves Prístavba a nadstavba objektu - dofinancovanie 10. RF 13 022 € 

 
Pre DSS  v Jabloni sa prideľujú finančné prostriedky na výmenu garážových dverí, ktoré sú v havarijnom 
stave.     
Pre CSS Dúhový sen Kalinov budú zakúpené elektrické panvice 2 ks. Staré panvice sú už po dobe životnosti 
(z r. 1988 a 2002) a je nevyhnutná ich výmena.  
Elektrický varný kotol DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie je už technický a morálne zastaraný, 
vykazuje značnú poruchovosť a náklady na jeho opravy sú neúmerne vysoké.  
V ZSS Jasoň Spišská Stará Ves je realizovaná prístavba a nadstavba objektu v celkovom rozpočtovom 
náklade 228 053 €. Pre dokončenie investičnej akcie je potrebné vyriešiť problém so zberom dažďovej 
vody a tiež je potrebné zrealizovať dokončenie terasy (odtok dažďovej vody, tepelnú izoláciu) 
a nemocničný opticko akustický signálny systém. 
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C. Finančné operácie pre rok 2018 
 
C.1   Finančné operácie príjmové 
 
 Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o + 513 381 € na 33 815 307 € celkom. Do 
rozpočtu sa zdroje z rezervného fondu určené na financovanie nových investičných akcií. 
 
 
C.2 Finančné operácie výdavkové 

 
V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2018 sa rozpočet finančných operácií výdavkových  

nemení.  
 
 

D. Programový rozpočet PSK pre 2018  
 
  
 

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2018 má dopad na zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých programov 
nasledovne: 
                   

  
Úprava rozpočtu 3/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 

Program 
Bežné  

výdavky 
Kapitálové 
výdavky SPOLU 

Bežné  
výdavky 

Kapitálové 
výdavky SPOLU 

1 Plánovanie, manažment, kontrola 600 000 400 000 1 000 000 3 241 664 1 949 486 5 191 150 

2 Rozvoj kraja 0 0 0 7 450 255 7 679 423 15 129 678 

3 Interné služby 196 800 -196 800 0 1 587 800 3 404 962 4 992 762 

4 Doprava a komunikácie 45 651 0 45 651 39 673 930 22 679 790 62 353 720 

5 Vzdelávanie 0 33 757 33 757 80 924 325 5 781 539 86 705 864 

6 Kultúra 5 000 41 394 46 394 10 935 814 5 656 113 16 591 927 

7 Sociálne zabezpečenie -600 000 38 230 -561 770 30 764 280 3 426 111 34 190 391 

8 Zdravotníctvo  0  0 0 7 500 0 7 500 

9 Administratíva  0  0 0 6 729 950 0 6 729 950 

Spolu 247 451 316 581 564 032 181 315 518 50 577 424 231 892 942 

 

 


