
Dôvodová správa

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala v rámci schváleného Programového

vyhlásenia na obdobie rokov 2006 až 2010 zaviesť programové rozpočtovanie na všetkých

úrovniach verejnej správy, t. j. aj na úrovni územnej samosprávy. V podmienkach územnej

samosprávy sa programové rozpočtovanie zavádza od roku 2009. Rozpočet jednotlivých

subjektov územnej samosprávy na roky 2009 až 2011 sa zostavuje a schvaľuje v programovej

štruktúre. Rozpočty obsahujú konkrétne zámery a ciele, ktoré chce v plánovaných rokoch

samospráva dosiahnuť. Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania

v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.,

ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007. Touto novelou sa zavádza programové

rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011. Povinnosť

zaviesť programové rozpočtovanie sa vzťahuje na všetky subjekty územnej samosprávy.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov sú vyššie územné celky povinné od roku 2009 pripravovať tzv. programové

rozpočty, čo znamená, že rozpočty budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch

samosprávneho kraja. Programový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2009

– 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny

pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v územnej samospráve je

snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi

a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu

rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu samosprávneho kraja pre roky 2009 -

2011 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa PSK

bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávneho kraja, ale

aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším

spôsobom umožnia identifikovať čo samosprávny kraj v danom roku plánuje realizovať.



V programovom rozpočte pre roky 2009 – 2011 sú výdavky samosprávneho kraja

alokované do 9 programov:

• Plánovanie, manažment a kontrola

• Rozvoj kraja

• Interné služby

• Doprava a komunikácie

• Vzdelávanie

• Kultúra

• Sociálne zabezpečenie

• Zdravotníctvo

• Administratíva

Programový rozpočet kraja bude podliehať pravidelnému monitorovaniu

a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia

rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia

deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích

správ a záverečného účtu samosprávneho kraja a budú verejne dostupné na úradnej tabuli

a súčasne na internetovej stránke PSK.

Návrh rozpočtu pre rok 2009 až 2011 bol spracovaný v súlade s návrhom rozpočtu

verejnej správy na roky 2009 – 2011 vypracovaným Ministerstvom financií SR v intenciách

zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom

znení a ďalších súvisiacich právnych noriem. Tvorba návrhu rozpočtu PSK pre rok 2009

vychádza z východiskovej základne roku 2008, z určeného podielu na výnosoch daní v správe

štátu ustanovených osobitným predpisom – podielová daň z príjmov fyzických osôb, z návrhu

finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu PSK, z predpokladaného výberu dane

z motorových vozidiel a vlastných príjmov PSK. Príjmy a výdavky rozpočtu pre roky 2010

a 2011 majú iba informatívny charakter a nie sú záväzné.



Výdavky na tovary a služby a bežné transfery sú v návrhu rozpočtu rozpočtované

percentuálnym nárastom oproti upravenej základni roku 2008 o predpokladanú mieru

inflácie 4,0 % pre rok 2009, 3,5 % pre rok 2010 a 3,6 % pre rok 2011. Mzdy

pre zamestnancov verejnej správy sú upravené oproti roku 2008 o 7 %-tnú mieru valorizácie

a následne je upravený aj rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní.

Financovanie prenesených kompetencií v roku 2009 až 2011 bude zabezpečené

z príjmov štátnej dotácie, ktorej celková výška sa predpokladá v objeme 58 360 685 eur

pre oblasť vzdelávania. Spresnenie normatívnych zdrojov bude možné realizovať v rámci

úpravy rozpočtu PSK až po schválení štátneho rozpočtu a zverejnení spôsobu výpočtu

normatívnych príspevkov pre jednotlivé subjekty v oblasti vzdelávania.

Financovanie originálnych a samosprávnych kompetencií v roku 2009 až 2011 bude

zabezpečované výnosmi dane z príjmov platenej fyzickými osobami a dane z motorových

vozidiel, ktorá je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 100 % príjmom PSK.

Ďalšími zdrojmi sú ostatné príjmy samosprávneho kraja z vlastníctva majetku,

z administratívnych a iných poplatkov a platieb, kapitálové príjmy, úroky a iné.

Súčasťou materiálu sú tabuľkové prehľady č. 1 – 10.


