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1. Charakteristika činnosti PSK

Zákonom Národnej rady SR č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky schválila

zriadenie ôsmich samosprávnych krajov.

Uvedeným zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove
ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári

s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich

obyvateľov.

V roku 2002 Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) zabezpečoval najzákladnejšie

úlohy v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom najmä v oblasti tvorby a plnenia programu

sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zriaďoval

a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, uzatváral podmienky na rozvoj

výchovy a vzdelávania v stredných školách, poskytoval a rozvíjal sociálne služby, vytváral

podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít.

1.1. Úrad Prešovského samosprávneho kraja

V súlade zo zákonom administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu

a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom zabezpečoval Úrad Prešovského samosprávneho

kraja.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja administratívne a organizačne zabezpečoval

v priebehu roka 2002 základné úlohy podľa zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Išlo

o kompetencie na úseku cestnej dopravy , divadelnej činnosti, múzejnej a galerijnej činnosti,

osvetovej a knižničnej činnosti, na úseku sociálnej pomoci a školstva.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja zabezpečoval preberanie delimitácie rozpočtov a

majetku uvedených zariadení a organizácií. Pripravoval „ Návrhy na zápis vlastníckeho práva“ a

„Zmluvy o prevode správy majetku“. V súlade s platnými zákonmi a pokynmi Ministerstva

financií Slovenskej republiky zabezpečoval ich financovanie.

1.2. Cestná doprava

V zmysle ustanovenia čl. I. § 3 písm. c) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešli na

samosprávne kraje pôsobnosti na úseku dopravy, vrátane uzavierania zmlúv o výkone vo
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verejnom záujme s dopravcami a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti alebo iné

vyrovnanie dopravcom.

Za obdobie 1.4.2002 – 31.12.2002 boli podpísané zmluvy o výkonoch vo verejnom

záujme a obslužnosti územia vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave s uvedenými

dopravcami: SAD Humenné a.s., SAD Poprad š.p., SAD Prešov a.s. a BUS KARPATY s.r.o.

v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Ceny v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave sú regulované stanovením

maximálnych cien a tarifných podmienok z úrovne štátu. Rozdiely medzi určenými cenami a

ekonomickými cenami sú stále riešené nedostatočnými dotáciami zo štátneho rozpočtu. Žiadny

zo súčasne platných cenníkov obsiahnutých v cenových výmeroch Ministerstva financií SR

nedosahuje úroveň ekonomickej ceny cestovného.

Zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa v zmysle zákona o cestnej doprave uzatvárajú

po schválení štátneho rozpočtu na obdobie najviac jedného kalendárneho roka do výšky

rozpočtových prostriedkov stanovených v rámci bežného transferu pre samosprávne kraje. Účel

použitia je vymedzený na úhradu úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a

zabezpečenie obslužnosti územia. Napriek nepostačujúcej výške rozpočtových prostriedkov,

nárastu cien vstupov dopravcov, poklesu frekvencie cestujúcich a nepriaznivej finančnej situácii

obcí sa v spolupráci s dopravcami a obcami podarilo v r. 2002 zabezpečiť obslužnosť územia

Prešovského samosprávneho kraja bez obmedzení v porovnaní s rokom 2001. Uvedenú situáciu

bolo možné dosiahnuť aj z toho dôvodu, že zákon o cestnej doprave pripúšťal pre objednávateľa

dopravy úhradu preukázateľnej straty alebo jej časti, čo však v roku 2003 po novelizácii zákona

NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nebude možné.

1.3. Kultúrne služby

V zmysle čl. I. § 3 písm. i), j), k) a l) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení

neskorších predpisov prešla 1. apríla 2002 zriaďovateľská funkcia k 28 kultúrnym inštitúciám

z Krajského úradu v Prešove na Prešovský samosprávny kraj v nasledovnej štruktúre:

• 8 regionálnych múzeí

• 2 regionálne galérie

• 7 regionálnych knižníc

• 2 divadlá

• 2 hvezdárne vrátane planetária
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• 7 regionálnych osvetových stredísk

Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí časti upraveného rozpočtu na rok 2002 a

počtu zamestnancov odboru kultúry medzi Krajským úradom v Prešove a PSK bol podpísaný k

termínu 1. 4. 2002 v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o

rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v náväznosti na článok X., XV., XVII.

a XVIII. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej

správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Delimitačné protokoly o odovzdaní a prevzatí kompetencií, majetku, rozpočtu,

pohľadávok a záväzkov jednotlivých kultúrnych inštitúcií boli prevzaté a odkontrolované

odborom financií v spolupráci s odborom kultúry Úradu PSK a všetky boli podpísané do konca

mája 2002.

Po analýze obsahu predložených delimitačných protokolov sa ukázalo, že niektoré

nevyriešené problémy kultúrnych inštitúcií prešli zo štátu na PSK, ako napr. skrytá zadĺženosť.

Väčšina kultúrnych inštitúcií sídli v starších budovách, ktoré sú súčasne kultúrnymi pamiatkami,

čo zvyšuje nároky na ich údržbu. Táto skutočnosť nebola v delimitovaných finančných

prostriedkoch zohľadnená.

Nedoriešenou problematikou ostávajú odpisy, ktoré spôsobujú nepriaznivé hospodárske

výsledky kultúrnych inštitúcií. Tieto nie sú finančne kryté a organizácie nedokážu za súčasného

stavu vykryť celú výšku odpisov za príslušný rok, čím hospodársky výsledok končí stratou.

Príspevkové organizácie sú povinné v zmysle § 26 zákona NR SR č. 366/1999 Z. z. o daniach

s príjmov povinné vykonávať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Kultúrne inštitúcie boli zriadené ako príspevkové organizácie PSK, ktoré podľa § 21

ods. 2 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších

predpisov sú na rozpočet vyššieho územného celku zapojené príspevkom a platia pre ne

finančné vzťahy určené vyšším územným celkom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková

organizácia podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona, svoje príjmy používa na financovanie vlastnej

činnosti. Doplnenie zdrojov sa zabezpečuje z rozpočtu vyššieho územného celku. Kultúrne

inštitúcie uhrádzajú výdavky na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu hmotného majetku, ako

aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku prednostne z vlastných zdrojov, tak ako

uvádza vyššie citovaný zákon o rozpočtových pravidlách. Ak vlastné zdroje nepostačujú na

krytie uvedených potrieb, zriaďovateľ môže poskytnú príspevkovej organizácii príspevok.

Hospodárska činnosť kultúrnych zariadení v roku 2002 bola zabezpečená formou

decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov. Výsledky hospodárenia

kultúrnych zariadení v roku 2002 boli často závisle od výšky vlastných príjmov, ktoré boli

v jednotlivých organizáciách rôzne.
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Podiel vlastných príjmov na celkových nákladoch kultúrnych zariadení ako celku bol

vo výške 30,68 %. Najnižší podiel vlastných príjmov na celkových nákladoch dosiahli knižnice,

ktorý tvoril 22,68 % z celkových príjmov. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia dosiahli

podiel vlastných príjmov na celkových nákladoch vo výške 26,63 %. Múzeá a galérie 32,79 %.

Najvyšší podiel vlastných príjmov na celkových nákladoch dosiahli divadlá a to vo výške

35,86 %.

Analýza dosiahnutých hospodárskych výsledkov ukázala, že 11 zariadení za rok 2002

ukončila hospodárenie s vykázaním straty. Jedná sa o nasledovné kultúrne inštitúcie:

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

Vihorlatské osvetové stredisko Humenné, Podtatranské osvetové stredisko Poprad,

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Vihorlatská hvezdáreň Humenné,

Hvezdáreň a planetárium Prešov

Knižnice

Vihorlatská knižnica Humenné, Podtatranská knižnica Poprad, Ľubovnianska knižnica Stará

Ľubovňa a Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou

Múzeá a galérie

Múzeum moderného umenia A. Warhola Medzilaborce

Divadlá

Divadlo J. Záborského Prešov

1.4. Vzdelávanie

V zmysle čl. XI., XII., XIII. a XIV. zákona NR SR č. 416/2001 Z .z. o prechode

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení

neskorších predpisov k 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť zo štátu k stredným školám a

školským zariadeniam na Prešovský samosprávny kraj. S prechodom kompetencií, prešla aj

spôsobnosť vo financovaní k tzv. neštátnym stredným školám a školským zariadeniam

(súkromné a cirkevné školy). Celkom sa jednalo o 173 subjektov v nasledovnej štruktúre:

v pôsobností PSK cirkevné školy súkromné školy
• 5 osemročné gymnáziá - 4 1

• 26 gymnáziá 20 5 1



6

• 50 stredné odborné školy 43 2 5

• 43 stredné odborné učilištia 38 1 4

• 4 združené stredné školy 4 - -

• 12 zariadenia školského stravovania 11 1 -

• 13 domovy mládeže 13 - -

• 15 zariadenia pre záujmové vzdel. 13 - 2

• 4 školské podniky 4 - -

• 1 lesníctvo 1 - -

V zmysle prechodu kompetencií zo štátu na samosprávny kraj prešlo spolu 87

rozpočtových a 86 príspevkových organizácií.

Financovanie prevádzkových výdavkov stredných škôl a školských zariadení bolo

zabezpečované formou decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

Prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli poskytované z Krajského

úradu v Prešove v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. v náväznosti na ustanovenia zákona

NR SR č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Tento spôsob financovania nedával a ani nedáva možnosť plného využitia nástrojov za

účelom efektívneho využitia mzdových prostriedkov v náväznosti na hospodárne využívanie

prostriedkov na prevádzku a výchovno-vzdelávaciu činnosť stredných škôl a školských

zariadení.

Na základe prebiehajúceho racionalizačného procesu v odvetví školstva a v súlade

s listom Ministerstva školstva SR č.1158/2002-42 zo dňa 29. októbra 2001, ktorým sa určuje na

školský rok 2002/2003 sieť stredných odborných škôl a združených škôl došlo k nasledovnému

zlúčeniu:

Ø k 1. 9. 2002 vznikla Združená stredná škola zlúčením SOU strojárskeho, SOU

poľnohospodárskeho a Obchodnej akadémie v Snine.

Ø k uvedenému dátumu vznikla odčlenením z SOU elektrotechnického v Stropkove Stredná

priemyselná škola Stropkov.

K zmenám došlo ešte na základe požiadavky pôvodného zriaďovateľa, t. j. Krajského

úradu v Prešove a súhlasu ministerstva školstva.

V trende racionalizácie samosprávny kraj v oblasti školstva bude pokračovať naďalej

v závislosti od očakávaného vývoja v oblasti hospodárskej, sociálnej a demografickej

v prešovskom regióne. Nevyhnutnosťou je prispôsobiť odborné zameranie, počet a štruktúru
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škôl k uplatneniu absolventov stredných škôl na území prešovského regiónu, podľa požiadaviek

trhu práce. Podrobnú analýzu uvedeného stavu vypracuje odbor školstva Úradu PSK v materiáli

„Koncepcia rozvoja školstva Prešovského samosprávneho kraja do roku 2012“, ktorá bude

predložená na schválenie Zastupiteľstvom PSK v 1. polovici roka 2003.

Hlavným odvetvím, v ktorom sa ekonomicky aktívne obyvateľstvo uplatňuje je

priemysel, kde je zamestnaných 30 – 35 % obyvateľov. V poľnohospodárstve 15 %

a stavebníctve 10 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Veľmi významnou oblasťou v rámci

regiónu sú služby, ktoré sú v súčasnom období nedostatkové.

Financovanie stredných škôl a školských zariadení bolo odvodené od rozpisu rozpočtu

pôvodným zriaďovateľom. Záväzky, ktoré subjekty vykazovali ku dňu prechodu kompetencií

ostávali na pôvodnom zriaďovateľovi – krajskom úrade, v zmysle § 55d zákona o rozpočtových

pravidlách. Rozpočet pre školstvo v roku 2002 bol nepostačujúci, nakoľko pokrýval fixné

výdavky s medziročným nárastom upraveným oproti roku 2001 iba o 5 %. Krytie variabilných

výdavky bolo zabezpečené iba do výšky rozpočtových prostriedkov pre rok 2002.

V prevažnej väčšine stredných škôl naďalej pretrvávali problémy vo finančnom

zabezpečení krytia ostatných tovarov a služieb v rámci bežných výdavkov. Chýbali prostriedky

na revízie elektrických zariadení, bežnú údržbu, nákup materiálneho vybavenia, učebných

pomôcok, čistiacich a hygienický potrieb a pod. Táto skutočnosť má priamy vplyv na stagnáciu

kvality vyučovacieho procesu.

1.5. Sociálne zabezpečenie

Podľa článku VIII. zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešli k 1. 7. 2002 do pôsobnosti PSK

v odvetví sociálneho zabezpečenia sociálne služby a nasledovné organizácie:

• 20 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou delimitovaných z Krajského úradu

Prešov v zložení:

- 16 domov sociálnych služieb

- 4 domovy dôchodcov/domovy sociálnych služieb

• 27 zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity delimitovaných z okresných úradov

v zložení:

- 12 útulkov,

- 8 domovov pre osamelých rodičov

- 2 zariadenia pestúnskej starostlivosti
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- 3 rehabilitačné strediská

- 1 zariadenie opatrovateľskej služby

- 1 zariadenie sociálnych služieb

Uvedené zariadenia sociálnych služieb (ZSS) sa v priebehu druhého polroka 2002

pretransformovali. Do existujúcich zariadení s právnou subjektivitou sa začlenilo 25

zariadení a 2 ZSS zostali bez právnej subjektivity v priamej pôsobnosti Úradu PSK

(zariadenia pestúnskej starostlivosti).

• 48 subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (tzv. neštátne subjekty, kde je iný zriaďovateľ

ako samosprávny kraj).

Na financovanie tzv. neštátnych subjektov sa vzťahuje zákon NR SR č. 195/1998 Z. z.

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Na uvedeného zákona sú subjektom,

poskytujúcim sociálnu pomoc, poskytované na zmluvnom základe finančné príspevky.

Činnosť zariadení sociálnych služieb bola zameraná na poskytovanie komplexnej

starostlivosti dospelých, občanov a detí, ktorí sú na pomoc odkázaní. Na prenesený výkon štátnej

správy bola poskytnutá decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, za predpokladu, že

prostriedky majú byť vynakladané maximálne hospodárne a efektívne v súlade s platným

zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

V sociálnych zariadeniach, ktoré prešli k 1. júlu 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti

Prešovského samosprávneho kraja pretrvávali nedostatky, ktoré vyplývali z nepostačujúceho

finančného krytia ešte pod pôvodnými zriaďovateľmi – krajský úrad a okresné úrady. Sociálna

sféra vo financovaní bola na poslednom mieste, čo sa týka odmeňovania zamestnancov ako aj

v oblasti zabezpečovania prevádzkových a kapitálových výdavkov. Tieto nedostatky sa podpísali

na kvalitu života občanov žijúcich v sociálnych zariadeniach. Sociálna sféra zaostáva taktiež vo

vybavenosti strojnými zariadeniami, výpočtovou a rehabilitačnou technikou, zdvíhacími

zariadeniami, ktoré sú značne opotrebované, nefunkčné v mnohých prípadoch chýbajú vo

vybavení zariadenia. Prevažná väčšina zariadení nemá vybudované bezbariérové vstupy do

objektov. V havarijnom stave sú rozvody ústredného kúrenia, inžinierske siete a pod. Mnohé

sociálne zariadenia sú umiestnené v neúčelových budovách (kaštiele, historické objekty), ktoré

rekonštrukciami, prístavbami alebo nadstavbami boli prispôsobené tomuto účelu. Vyskytujú sa

zariadenia, ktoré nespĺňajú základné hygienické požiadavky, kde obytná plocha na jedného

občana je menšia ako 8 m2.

Činnosť samosprávneho kraja musí byť v prvom rade zameraná na odstraňovanie

uvedených nedostatkov a hľadanie možností zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb

občanom v prešovskom regióne.
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1.6. Regionálny rozvoj

Na základe čl. I § 3 písm. o) a p) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších

predpisov prešli na odbor regionálneho rozvoja, cestovného ruchu (odbor RR a CR) Úradu

Prešovského samosprávneho kraja nasledovné kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja:

• vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

• koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a

sociálneho rozvoj a územia,

• koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,

• poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení

orgánom štátnej správy a obciam na základe žiadostí,

• koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu.

Odbor RR a CR zabezpečoval v roku 2002 úlohy, ktoré mu vyplynuli v zmysle vyššie

uvedených kompetencií. Z nich najdôležitejšie boli:

Tvorba strategických dokumentov:

• Program rozvoja PSK

Spracovateľ: Úrad PSK

Partneri: Prešovská univerzita, odborné inštitúcie, MVO, podnikateľská sféra a pod.

• Regionálny operačný program – ROP Slovensko

Účasť v pracovnej skupine pre vypracovanie ROP SR za NUTS II – Východné

Slovensko:

charakteristika územia, SWOT analýza, určenie priorít a opatrení. V rámci prác na ROP

Projekty :

• Projekt MATRA (Slovensko – Holandska bilaterálna spolupráca): Podporný vzdelávací

program pre aktérov regionálneho rozvoja v novovytvorených samosprávach v SR.

Príjemcovia: MV a RR SR, Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš

Partneri: Regionálne samosprávy

• Projekt: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji

Riešiteľ: Agentúra pre rozvoj Horného Šariša

Partner a spoluriešiteľ: Úrad PSK
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• Projekt: Rozvoj miestnej demokracie regiónov

Vzdelávací seminár na území PSK a následne na území More Og Romsdal, Nórske

kráľovstvo

Predkladateľ projektu: Úrad PSK

Partner: Región More Og Ramsdal, Nórske kráľovstvo

• Projekt: „ Drevená cesta“(Phare CBC)

Medzinárodná turistická tematická trasa po skvostoch ľudovej architektúry severných

oblastí prešovského kraja

Predkladateľ projektu: Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš

Partner: Úrad PSK

• Projekt: „ Spoločné výstavy“ (Phare CBC)

Predkladateľ: Krajská rozvojová agentúra, Prešov

Partner: PSK

• Projekt: Turistický sprievodca (publikácia)

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra cestovného ruchu

Predkladateľ: Ú PSK

Termín: november 2002

• Projekt: Reprezentačná kniha o PSK

Zadávateľ: Ú PSK

Termín: december 2002

• Projekt: REGIS

Pracovník odboru je členom realizačnej komisie pre projekt Regionálny geografický

informačný systém
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2. Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja a jeho úpravy

2.1 Schválený rozpočet

Prešovský samosprávny kraj do schválenia rozpočtu na rok 2002 hospodáril s finančnými

prostriedkami poskytnutými listom Ministerstva financií SR č. 76/2002 – KM zo dňa 11. 1. 2002

na základe § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 vo výške

4 183 tis. Sk.

Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet na rok 2002 bol schválený zastupiteľstvom

Prešovského samosprávneho kraja dňa 26. 03. 2002, uznesením č. 17/2002, ako vyrovnaný vo

výške 67 001 tis. Sk. Kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)
predstavovali objem 15 245 tis. Sk a bežné príjmy a výdavky (ďalej len bežný rozpočet) 51 756

tis. Sk. Preddavok decentralizačnej dotácie na I. štvrťrok 2002 bol zúčtovaný so schváleným

rozpočtom Úradu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002.

Návrh rozpočtu na rok 2002 bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 445/2001 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení

neskorších predpisov, zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a Opatrenia

MF SR č. 39/2001, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia platná pre rok 2002.

Zákonom NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 boli v rozpočtovej

kapitole Všeobecná pokladničná správa schválené finančné prostriedky na zriadenie a prevádzku

úradov samosprávnych krajov. Na základe uvedeného zákona o štátnom rozpočte na rok 2002

bol listom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1033/2002-KM oznámený limit dotácie

zo štátneho rozpočtu na zriadenie a prevádzku Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení

neskorších predpisov, určilo MF SR rozdelenie týchto prostriedkov ako záväzné.

Schválený rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002 oproti

oznámenému limitu dotácie zo štátneho rozpočtu listom Ministerstva financií č. 1033/2002 –

KM zo dňa 4. 3. 2002 bol vyšší o 14 004 tis. Sk, z toho bežný rozpočet o 11 262 tis. Sk

a kapitálový rozpočet o 2 745 tis. Sk.

2.2 Upravený rozpočet PSK pre rok 2002

Prvá úprava schváleného rozpočtu PSK na rok 2002 bola odsúhlasená na 8. zasadnutí

Zastupiteľstva PSK, dňa 19. 11. 2002 a to uznesením č. 57/2002:
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Úpravou bol schválený rozpočet PSK na rok 2002 upravený o „+“ 1 076 221 tis. Sk vo

výdavkovej a príjmovej časti celkom, pričom bežný rozpočet bol zvýšený v oblasti výdavkov

a príjmov o „+“ 1 020 599 tis. Sk a kapitálový rozpočet v oblasti výdavkov a príjmov o „+“

55 622 tis. Sk.

Úprava rozpočtu sa týkala prenosu kompetencií od l. apríla 2002, kde na základe zákona

NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce

a vyššie územné celky, v zmysle čl. IV., XV., XVI., XVII. a XVIII. prešli do pôsobnosti

samosprávnych krajov kompetencie na úseku cestnej dopravy, divadelnej, múzejnej, osvetovej

a knižničnej činnosti.

Predbežný podiel limitu decentralizačnej dotácie výdavkov zo schváleného rozpočtu na

rok 2002, súvisiaci s prechodom kompetencií na úseku kultúry, za II. – IV. štvrťrok 2002 bol

samosprávnemu kraju oznámený listom MF SR č. 1397/2002 – KM zo dňa 28.3.2002. Predbežné

limity boli listom MF SR č.1456/2002 – KM z 8. 4. 2002a listom MF SR č. 2867/2002 – KM

z 26. 6. 2002 upravené na záväzné limity výdavkov PSK pre rok 2002.

Oznámením o predbežnom limite decentralizačnej dotácie na kompetencie prechádzajúce

do pôsobnosti PSK k 1.júlu 2002 na úseku sociálnych vecí a školstva bol listom Ministerstva

financií SR č. 2736/2002 – KM z 25. 6. 2002 oznámený predbežný podiel výdavkov zo

schváleného rozpočtu v objeme 236 735 tis. Sk. Listami MF SR č. 16185/2002-45 zo 4. 9. 2002,

č. 16114/2002-45 z 11. 9. 2002, č.16594/2002-45 z 9. 9. 2002 a č. 17590/2002-45 z 24. 9. 2002

došlo k úprave limitu výdavkov navýšením a to v celkovej výške 92 175 tis. Sk.

Na základe limitných oznámení ministerstva financií a rozpočtových opatrení

z Krajského úradu v Prešove, ktoré sa týkali úseku školstva bol rozpočet upravený o čiastku

535 721 tis. Sk. Prostriedky z krajského úradu boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania vrátane odvodov do poistných fondov a NÚP.

Uvedené rozpočtové opatrenia, záväzné ukazovatele a oznámenia o úpravách výdavkov

boli podkladom na vypracovanie l. úpravy schváleného rozpočtu PSK na rok 2002.

V poradí druhá úprava schváleného rozpočtu na rok 2002 bola prijatá na

9. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, dňa 17. 12. 2002 a to

uznesením č. 68/2002:

Druhou úpravou bol schválený rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002

upravený v celkovom objeme o „+“ 86 775 tis. Sk vo výdavkovej a príjmovej časti, pričom
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bežný rozpočet bol upravený o čiastku „+“ 74 890 tis. Sk a kapitálový rozpočet o „+“ 11 885

tis. Sk.

Listom MF SR č. 20908/2002-45 zo dňa 13. 11. 2002 bol upravený limit dotácie zo

štátneho rozpočtu na zriadenie a prevádzku Úradu Prešovského samosprávneho kraja na rok

2002 o čiastku 7 335 tis. Sk. Tieto prostriedky boli určené na bežné výdavky v objeme 4 158 tis.

Sk a na kapitálové výdavky vo výške 3 177 tis. Sk. Na základe návrhu ministerstva vnútra

a ministerstva financií, aby boli zabezpečené podmienky na elektronickú komunikáciu

samosprávnych krajov a po dohode riaditeľov samosprávnych krajov o spoločnom

koordinovanom postupe vo výbere jednotného ekonomického informačného systému pre všetky

samosprávne kraje, boli listom MF SR č. 22644/2002 – 45 z 3. 12. 2002 pre tento účel

uvoľnené finančné prostriedky, účelovo určené na kapitálové výdavky v objeme 5 600 tis. Sk.

Listom MF SR č. 22301/2002-45 zo dňa 6. 12. 2002 bol samosprávnemu kraju

upresnený limit decentralizačnej dotácie na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 162 037 tis.

Sk.

Ďalšia úprava záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu PSK na rok 2002

vychádzala z uzatvorených zmlúv s jednotlivými rezortnými ministerstvami. Na základe

zmluvných vzťahov boli samosprávnemu kraju pridelené finančné prostriedky v zmysle zákona

SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

v objeme 3 240 tis. Sk.

Z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Pro Slovakia boli poukázané zdroje v

objeme 1 740 tis. Sk pre oblasť kultúry a z Ministerstva životného prostredia SR v rámci

programu na podporu realizácie enviromentálnych opatrení prostriedky v objeme 1 421 tis.

Sk. Z Fondu národného majetku samosprávny kraj obdržal finančné prostriedky v rámci

programu Vráťme šport do škôl 1 300 tis. Sk.

Uvedené rozpočtové opatrenia tvorili podklad na vypracovanie druhej úpravy

schváleného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002 a to za oblasť vzdelávania

a sociálneho zabezpečenia ako aj Úradu PSK.

Tretia úprava schváleného rozpočtu PSK na rok 2002 predstavovala úpravu v oblasti

príjmov a výdavkov celkom o „-“ 1 890 tis. Sk. V rámci úpravy bežný rozpočet bol upravený o

„-“ 3 011 tis. Sk a kapitálový rozpočet o „+“ 1 121 tis. Sk:

Na základe žiadosti o vrátenie prostriedkov listom MF SR č. 21714/2002-45 z 20. 12.

2002, ktoré boli neoprávnene poukázane MF SR na školy v prírode, prechádzajúce z pôsobnosti

okresných úradov v objeme 1 900 tis. Sk, sme boli tieto finančné prostriedky povinní vrátiť.
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V súvislosti s prechodom 26 zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Prešove na

Prešovskú univerzitu bol povinný krajský úrad viazať v zmysle rozpočtových opatrení MF SR č.

35 z 19. 12. 2002 a č. 82 zo dňa 18. 12. 2002 mzdové prostriedky a prostriedky na odvody do

poistných fondov a NÚP. Následne uvedené viazanie muselo byť premietnuté aj v rozpočte PSK

na rok 2002 a to v objeme 1 111 tis. Sk.

Po upresnení rozpočtu kapitálových výdavkov na úseku školstva listom MF SR č.

21714/2002-45 z 20. 12. 2002 bol limit kapitálových výdavkov upravený o „+“ 1 121 tis. Sk.

Po vykonaní rozpočtových úprav v priebehu roka 2002 je „Upravený rozpočet

Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002 v celkovom objeme príjmov a výdavkov
1 228 107 tis. Sk, z toho:

„Bežný rozpočet“ v príjmoch a výdavkoch 1 144 234 tis. Sk

„Kapitálový rozpočet“ v príjmoch a výdavkoch 83 873 tis. Sk.

3. Plnenie rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2002

3.1. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2002 bol zostavený v súlade

s ustanovením § 25 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení

neskorších predpisov. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy

k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území samosprávneho kraja a k štátnemu

rozpočtu.

3.1.1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu boli tvorené zo štátnej dotácie poskytnutej na zriadenie

a prevádzku úradu, decentralizačnej dotácie od štátu vo forme bežných a všeobecných grantov

a transferov (kategória 310), z nedaňových príjmov (hlavná kategória 200), z dotácií podľa

zákona NR SR č.194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších

predpisov, zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rezortných ministerstiev

a z mimorozpočtových zdrojov.
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Zo štátneho rozpočtu bola Úradu Prešovského samosprávneho kraja poskytnutá štátna

dotácia na zriadenie a prevádzku úradu a decentralizačná dotácia pre autobusovú dopravu na

pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti

územia, na činnosť kultúrnych zariadení, na prevádzku škôl a školských zariadení vrátane

cirkevných a súkromných a na činnosť zariadení sociálnych služieb vrátane neštátnych

subjektov. Dotácie zo štátneho rozpočtu SR tvorili čiastku 585 659 tis. Sk, ktoré boli

podkladom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

Prostriedky poskytnuté Krajským úradom v Prešove na zabezpečenie miezd a odvodovej

povinnosti stredných škôl a školských zariadení predstavovali objem 535 721 tis. Sk. Uvedené

prostriedky tvorili podklad zúčtovania štátnej dotácie s Krajským úradom v Prešove, ako aj

s ministerstvom financií.

Dotácia z Ministerstva kultúry SR z programu Pro Slovakia bola poskytnutá v objeme

1 670 tis. Sk a to účelovo podľa vybraných kultúrnych inštitúcií.

Príjmy z vlastných zdrojov tvoria nedaňové príjmy – hlavná kategória 200. Podstatnú

časť týchto príjmov predstavovali príjmy z podnikania a z vlastného majetku (kategória 210),

administratívne a iné poplatky a platby (kategória 220) - poplatky a platby z nepriemyselného

a náhodného predaja služieb (položka 223), úroky z účtov finančného hospodárenia (položka

243) a ostatné príjmy (položka 292). Príjmy z vlastných zdrojov tvorili čiastku 47 682 tis. Sk.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov k 31. 12. 2002 vykazujeme v objeme l l70 732 tis.
Sk. V plnení príjmov sú uvedené aj mimorozpočtové príjmy v zmysle ustanovenia § 20 zákona

NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 6 845 tis. Sk.

Mimorozpočtové príjmy sa nerozpočtujú a tvoria ich zdroje prijaté:

• od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 983 tis. Sk,

• z poistného plnenia zo zmluvného alebo zo zákonného poistenia 27 tis. Sk,

• z úhrad stravy 2 304 tis. Sk,

• od okresného úradu práce podľa osobitného predpisu 1 487 tis. Sk,

• od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu

povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov

v súlade s osobitnými predpismi 2 044 tis. Sk.

Príjmy v zmysle Opatrenia MF SR č. 4700/2001-41 z 25. apríla 2001, ktorým sa

ustanovuje rozpočtová klasifikácia, uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2001
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v znení neskorších dodatkov sa triedia podľa ekonomickej klasifikácie a ich štruktúra je

nasledovná:

(v tis.Sk)

Hlavná Kateg. Pol.  T E X T Schválený Upravený Plnenie k z toho §20 % plnenia

kateg. rozpočet rozpočet 31.12.2002 mimorozpočt. rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 GRANTY A TRANSFERY 51 756 1 123 050 1 124 033 983 100,00

310 Bežné a všeobecné granty a transfery 1 123 050 1 124 033 983 100,00

313 Transfery 51 756 1 123 050 1 123 050 0 100,00

311 Tuzemské granty 0 983 983 0,00

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 21 184 46 699 5 862 192,77

210 Príjmy z podnikania a vlastného maj. 296 988 0 333,78

220 Administratívne a iné poplatky a platby 20 833 41 125 4 348 176,53

240 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 23 2 651 0 11 526,09

290 Iné nedaňové príjmy 32 1 935 1 514 1 315,63

300+200 GRANTY + NEDAŇOVÉ PRÍIMY 51 756 1 144 234 1 170 732 6 845 101,72

Bežné príjmy za rok 2003 sú naplnené na 101,72 %, čo predstavuje prekročenie

rozpočtovaných príjmov v objeme 19 653 tis. Sk.

3.1.2. Bežné výdavky

Čerpanie prostriedkov bežného rozpočtu v roku 2002 vykazujeme v objeme 1 150 314

tis. Sk, bez mimorozpočtových výdavkov 6 668 tis. Sk predstavuje čerpanie výdavkov objem

celkom 1 143 646 tis. Sk, čo je 99,95 % k upravenému rozpočtu bežných výdavkov.

Z rozpočtu bežných výdavkov bolo použitých pre úrad samosprávneho kraja 41 429 tis. Sk, pre

kultúru 114 697 tis. Sk, pre právnické osoby zabezpečujúce verejnú autobusovú prepravu 126

022 tis. Sk, pre vzdelávanie 678 836 tis. Sk a pre sociálne zabezpečenie 182 662 tis. Sk.

Mimorozpočtové prostriedky v objeme 6 668 tis. Sk predstavujú výdavky v zmysle § 20

zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

O prijaté mimorozpočtové prostriedky bolo organizáciám povolené prekročiť limit záväzných

ukazovateľov pre rok 2002.

Celkový prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2002 je uvedený v nasledovnom

prehľade podľa funkčnej klasifikácie:

(v tis. Sk)
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Funkčná Hlavná T E X T Schválený Upravený Čerpanie Z toho §20 % plnenia

klasifik. kateg. rozpočet rozpočet k 31.12.2002 mimorozpočtové rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8

600 BE�NÉ VÝDAVKY

01.1.2 Výdavky verejnej správy 51 756 41 652 41 440 11 99,46

04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo ... 14 974 14 974 0 100,00

04.5 Doprava 126 022 126 022 0 100,00

08.2 Kultúrne služby 114 700 114 697 0 100,00

09 Vzdelávanie 663 654 666 658 2 796 100,03

10 Sociálne zabezpečenie 183 232 186 523 3 861 99,69

SPOLU 600 51 756 1 144 234 1 150 314 6 668 99,95

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2002 je uvedené a hodnotené podľa funkčnej

klasifikácie v ďalšej časti materiálu.

3.1.2.1. Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Úrad samosprávneho kraja čerpal finančné prostriedky z dotácie štátu, ktoré mu boli

poukázané jednak na zriadenie úradu ako aj na prevádzku. Z dotácie štátu boli účelovo

vyčlenené prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Schválený

rozpočet bol vyšší o 11 262 tis. Sk oproti prideleným prostriedkom z MF SR.

Schválený rozpočet 51 756 tis. Sk

Upravený rozpočet 41 652 tis. Sk

Čerpanie k 31. 12. 2002 41 429 tis. Sk

Percento čerpania k schválenému rozpočtu 80,04 %

Čerpanie k upravenému rozpočtu 99,46 %

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002

a rozpočtových opatrení z ministerstva financií boli pre Úrad PSK v rámci bežných výdavkov

rozpísané prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme

16 276 tis. Sk. Prostriedky boli účelovo určené v rámci štátnej dotácie a vychádzali z druhu

a objemu kompetencií, ktoré prechádzali zo štátu na samosprávny kraj.

Schválený rozpočet nebol v priebehu sledovaného obdobia upravovaný a k 31. 12. 2002

bol v pridelenej výške použitý, t. j. na 100 %. Priemerná mzda k 31.12.2002 predstavovala

12 003,- Sk.
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Podľa termínov, ako prechádzali kompetencie, boli napočítané limity pracovníkov, ako aj

finančné prostriedky:

I.Q II.Q II.Q IV.Q

Limit pracovníkov 61,4 61,4 77,9 97,3

Skutočnosť 19,0 62,0 104,0 113,0

Počet prijímaných pracovníkov na úrad samosprávneho kraja bol priamo závislý od

priestorových možností, ktoré mohol okresný úrad samosprávnemu kraju poskytnúť a od objemu

pridelených mzdových prostriedkov.

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce

V rámci platných zákonov a smerníc boli vykonané k vyplateným mzdovým

prostriedkom odvody do poisťovní a Národného úradu práce v čiastke 5 665 tis. Sk upraveného

rozpočtu, t. j. 96,23 %. Odvodová povinnosť zamestnávateľa predstavuje 37,75 % z vyplatených

mzdových prostriedkov.

630 - Tovary a ďalšie služby

Na tovary a ďalšie služby bol schválený rozpočet na rok 2002 vyšší o 11 262 tis. Sk

oproti limitu ministerstva financií. Za sledované obdobie došlo k úpravám schváleného rozpočtu

z 29 345 tis. Sk na 19 489 tis. Sk upraveného rozpočtu k 31. 12. 2002. Úprava rozpočtu ku koncu

sledovaného obdobia je vyrovnaná k objemu finančných prostriedkov poukázaných

z ministerstva financií na zriadenie a prevádzku úradu samosprávneho kraja.

Čerpanie k 31.12.2002 vykazujeme v objeme 19 488 tis. Sk, čo je 99,99 % upraveného

rozpočtu. Prostriedky tovarov a ďalších služieb boli podľa položiek čerpané nasledovne:

(tis. Sk)

Kategória Polo�ka T E X T Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2002

%
plnenia

630 Tovary a ďal�ie slu�by 29 345 19 489 19 488 99,99

631 Cestovné výdavky 3 166 1 147 1147 100,00
632 Energie, voda a komunikácie 2 090 1 362 1362 100,00
633 Materiál a služby 3 353 5 898 5 898 100,00
634 Dopravné 2 604 1 465 1 465 100,00
635 Rutinná a štandardná údržba 90 502 502 100,00
636 Nájomné za prenájom 530 704 704 100,00

637 Ostatné tovary a služby 17 512 8 411 8 410 99,99

V zostavách čerpania je vykázané aj mimorozpočtové čerpanie v čiastke 11 tis. Sk a to

z poistného plnenia, položka 634 - dopravné. Tieto prostriedky sa nerozpočtujú.
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Na položke 631 - cestovné výdavky je k 31. 12. 2002 čerpanie v objeme 1 147 tis. Sk.

Prostriedky boli použité na vyplatenie cestovných náhrad za tuzemské pracovné cesty 725 tis. Sk

a zahraničné pracovné cesty 422 tis. Sk. Z celkového objemu cestovných výdavkov bolo pre

poslancov zastupiteľstva vyplatených 387 tis. Sk. Výdavky na cestovné náhrady sú nižšie

z dôvodu konštituovania úradu v prvom polroku a z dôvodu schválenia zásad o cestovných

náhradách poslancom na konci prvého štvrťroka 2002.

Na položke 632 - energie, voda a komunikácie boli výdavky v objeme 1 362 tis. Sk.

Vzhľadom k tomu, že úrad sídli v prenajatých priestoroch čerpanie výdavkov na tejto položke

pozostáva z telekomunikačných poplatkov v objeme 1 215 tis. Sk a poštovného147 tis. Sk.

Čerpanie na položke 633 - materiál a služby bolo v objeme 5 898 tis. Sk. Výdavky na

tejto položke predstavovali predovšetkým náklady na vybavenie úradu nábytkom 2 704 tis. Sk,

telekomunikačnou technikou 347 tis. Sk, kancelárskymi strojmi a vybavením 543 tis. Sk,

kancelárskymi potrebami a papierom 1 177 tis. Sk, odbornou literatúrou, časopismi a novinami

253 tis. Sk a pod. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu za upratovacie služby 153 tis. Sk

a na úhradu stravného zamestnancov v zmysle Zákonníka práce 349 tis. Sk.

Na položke 634 - dopravné vykazujeme ku koncu sledovaného obdobia čerpanie

v objeme 1 465 tis. Sk. Najvyššie výdavky boli na nákup pohonných hmôt 910 tis. Sk, výdavky

na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 201 tis. Sk a výdavky na nákup pneumatík

179 tis. Sk. Na zákonné a havarijné poistenie bolo vyplatených 141 tis. Sk.

Na rutinnú a štandardnú údržbu – položka 635, bolo vyplatených 502 tis. Sk. Čerpanie

vykazujeme hlavne za údržbu vykonanú v administratívnej budove 207 tis. Sk a na opravách

a údržbe kancelárskej techniky 147 tis. Sk.

Na položke 636 - nájomné za prenájom je čerpanie v objeme 704 tis. Sk. Najvyššie

čerpanie je za prenájom administratívnej budovy 605 tis. Sk, rokovacích miestností 33 tis. Sk

a výstavných plôch 62 tis. Sk. Čerpanie priebežne narastalo na počte prenajatých kancelárskych

priestorov od okresného úradu. Ku koncu sledovaného obdobia činil mesačný prenájom

kancelárskych priestorov a služieb s tým spojených 68 tis. Sk.

Na položke 637 - ostatné tovary a služby bolo čerpanie v objeme 8 410 tis. Sk.

Prostriedky boli čerpané predovšetkým na reprezentačné výdavky 359 tis. Sk, propagáciu

a reklamu 2 942 tis. Sk (publikácia o Prešovskom samosprávnom kraji a Turistický sprievodca),

inzerciu 238 tis. Sk, štúdie, expertízy a posudky 36 tis. Sk, vecné dary 212 tis. Sk, prídel do

sociálneho fondu v objeme l % z vyplatených miezd 155 tis. Sk, audítorské služby 98 tis. Sk,

náhrady mzdy zamestnávateľom poslancov 58 tis. Sk, odmeny poslancom 3 550 tis. Sk, odmeny

členom komisií 575 tis. Sk a iné.
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Pre poslancov boli použité výdavky v objeme viac ako 5,85 mil. Sk, z toho na odmeny

4,1 mil. Sk. Ostatné predstavujú prevádzkové výdavky ako nájomné, spotrebný kancelársky

materiál, papier a údržba kancelárskej techniky využívanej pre činnosť zastupiteľstva. Výdavky

na poslanecký zbor predstavovali zhruba objem 30,02 % k upravenému rozpočtu tovarov

a ďalších služieb.

Na regionálny rozvoj a propagáciu boli použité výdavky v objeme viac ako 3 mil. Sk bez

vedľajších prevádzkových výdavkov, čo je viac ako 15,4 % k upravenému rozpočtu tovarov

a ďalších služieb.

3.1.2.2. Cestná doprava

640 - Bežné transfery

V súlade zo zákonom NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 boli

uzavreté zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a obslužnosti územia vo vnútroštátnej

pravidelnej autobusovej doprave na rok 2002 medzi Krajským úradom v Prešove a dopravcami

SAD Humenné a.s., SAD Poprad š.p., SAD Prešov a.s. a BUS KARPATY s.r.o..

Delimitačným protokolom o odovzdávaní a prevzatí kompetencií v súlade so zákonom

NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce

a vyššie územné celky prešla pôsobnosť na úseku dopravy uvedená v § 3 písm. b) a c)

citovaného zákona na samosprávny kraj. Obsahom protokolu bola delimitácia štátneho rozpočtu

v rozsahu záväzných ukazovateľov na II. – IV. štvrťrok 2002 vo forme bežného transferu

(kategória 640) 126 022 tis. Sk, z toho účelová dotácia pre mestskú autobusovú dopravu 12 675

tis. Sk. Prostriedky boli poukázané na zabezpečenie finančného vyrovnávania straty vo verejnom

záujme v oblasti pravidelnej autobusovej a mestskej dopravy.

Čerpanie prostriedkov podľa jednotlivých dopravcov bolo následovné:

(v Sk)
Dopravca Upravený rozpočet

2002
Čerpanie

k 31. 12. 2002
% k upravenému

rozpočtu 2002
BUS-KARPATY s.r.o. 8 617 500 8 617 500 100,00
SAD Prešov a.s. 41 992 500 41 992 500 100,00
SAD Humenné a.s. 46 387 000 46 387 000 100,00
SAD Poprad a.s. 29 025 000 29 025 000 100,00
Spolu: 126 022 000 126 022 000 100,00
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Na prímestskú autobusovú dopravu bola z bežného transferu pre dopravu vyčlenené

účelovo určená čiastka 12 675 tis. Sk. Čerpanie podľa jednotlivých miest je nasledovné:

(v Sk)
Mesto Upravený rozpočet

2002
Čerpanie

k 31. 12. 2002
% z upraveného
rozpočtu 2002

Bardejov 3 150 000 3 150 000 100,00
Humenné 1 275 000 1 275 000 100,00
Kežmarok 750 000 750 000 100,00
Levoča 300 000 300 000 100,00
Poprad 3 600 000 3 600 000 100,00
Sabinov 300 000 300 000 100,00
Snina 225 000 225 000 100,00
Stará Ľubovňa 1 050 000 1 050 000 100,00
Starý Smokovec 225 000 225 000 100,00
Svidník 300 000 300 000 100,00
Svit 300 000 300 000 100,00
Vranov nad Topľou 1 200 000 1 200 000 100,00

3.1.2.3. Kultúrne služby

640 - Bežné transfery

V súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov

štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešlo od 1.4.2002 do pôsobností PSK 28

kultúrnych zariadení. Po schválení delimitačných protokolov bol delimitovaný rozpočet bežných

transferov z Krajského úradu v Prešove v čiastke 99 467 tis. Sk. V objeme prostriedkov bol

zahrnutý aj rozpočet Múzea v Levoči vo výške 2 596 tis. Sk, ktoré prešlo do pôsobnosti

Ministerstva kultúry SR. Po úprave limitu bežných transferov a vrátení neoprávnene poskytnutej

čiastky v objeme 865 tis. Sk, predstavoval delimitovaný rozpočet bežných transferov čiastku

96 871 tis. Sk.

Delimitované bežné transfery boli v priebehu sledovaného obdobia upravené z dôvodu

realizácie zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a to o 11 628 tis. Sk - limitné

oznámenie MF SR č. 1456/2002-KM zo dňa 8. 4. 2002.

Listom MF SR č. 2867/2002-KM z 26. 6. 2002 bol upravený záväzný limit bežných

transferov v súvislosti z realizáciou zákona NR SR č. 166/2002 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon

č.313/2001 Z. z. o čiastku 4 531 tis. Sk.
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Zmluvou o poskytnutí dotácie z programu Pro Slovakia bola Ministerstvom kultúry SR

poukázaná štátna dotácia v objeme 1 670 tis. Sk pre schválené organizácie v oblasti kultúry.

Na 2. - 4. štvrťrok 2002 bola pre oblasť kultúry poukázaná celková decentralizačná

dotácia formou bežného transferu v celkovej výške 114 700 tis. Sk, z ktorej bolo vyčerpaných

114 697 tis. Sk, čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.

Prostriedky boli poukázané pre 28 príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie

následovne:

(v tis. Sk)
Funkčná
klasifikácia

Názov Upravený
rozpočet 2002

Čerpanie
k 31. 12. 2002

08.2.0.1 Divadlá 45 272 45 272
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 18 249 18 246
08.2.0.5 Knižnice 24 051 24 051
08.2.0.6 Múzeá a galérie 27 128 27 128
08 Spolu 114 700 114 697

3.1.2.4. Vzdelávanie

3.1.2.4.1. Rozpočtové organizácie

Samosprávny kraj za sledované obdobie zabezpečoval financovanie 87 rozpočtových

organizácií v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti – 20 gymnázií, 43 stredných odborných škôl,

11 zariadení školského stravovania a 13 domovov mládeže.

Financovanie prevádzkových výdavkov stredných škôl a školských zariadení bolo

zabezpečované formou decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu SR, bežného transferu

z krajského úradu určených na mzdy a odvody do poisťovní a NÚP a z príjmov samosprávneho

kraja.

Rozpočet bežných výdavkov pre školy a školské zariadenia bol v celkovej výške

322 282 tis. Sk, z ktoré bolo použitých 325 286 tis. Sk. Bez mimorozpočtových výdavkov

v čiastke 2 795 tis. Sk je čerpanie bežných výdavkov v objeme 322 491 tis. Sk, t. j. 100,06 %.
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(v tis. Sk)

Funkčná

klasifikácia

Ekon.

klasif.
Text

Upravený

rozpočet

2002

Čerpanie

k 31. 12. 2002

% plnenia

k uprav.

rozpočtu

09.2.2 Gymnáziá 95 080 95 345 100,28

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 60 827 60 854 100,04

620 Odvody do poisťovní a NÚP 22 900 22 850 99,78

630 Tovary a ďalšie služby 11 341 11 629 102,54

640 Bežné transfery 12 12 100,00

09.2.4 Stredné odborné �koly 189 395 190 294 100,47

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 118 479 118 784 100,26

620 Odvody do poisťovní a NÚP 44 879 44 872 99,98

630 Tovary a ďalšie služby 25 868 26 513 102,49

640 Bežné transfery 169 125 74,40

09.6.0.1 �kolské stravovanie 8 110 8 045 99,20

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 337 4 348 100,25

620 Odvody do poisťovní a NÚP 1 597 1 600 100,19

630 Tovary a ďalšie služby 2 176 2 097 96,37

640 Bežné transfery 0 0 0,00

09.6.0.2 Domovy mláde�e 29 697 31 602 106,41

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 17 338 17 433 100,55

620 Odvody do poisťovní a NÚP 6 562 6 477 98,70

630 Tovary a ďalšie služby 5 797 7 692 117,22

640 Bežné transfery 0 0 0,00

09 Vzdelávanie 322 282 325 286 100,93

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 200 981 201 419 100,22

620 Odvody do poisťovní a NÚP 75 938 75 799 99,82

630 Tovary a ďalšie služby 45 182 47 931 106,08

640 Bežné transfery 181 137 75,69

Vo výkazoch čerpania sú zahrnuté aj mimorozpočtové výdavky, ktoré sa nerozpočtujú, v súlade

s ustanovením § 20 zákona NR SR č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších

predpisov v nasledovnej štruktúre:
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Funkčná klasifikácia Sponzorské Príjmy z ÚP Príjmy od rodičov Z poistného plnenia

09.2.2 227 11 - -

09.2.4 483 74 109 9

09.6.0.2 23 - 1 860 -

Spolu: 732 85 1 969 9

Upravený rozpočet bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania (kategória 610) bol 200 981 tis. Sk a s nimi súvisiace odvody do poistných fondov

a Národného úradu práce (kategória 620) boli vo výške 75 938 tis. Sk, spolu 276 919 tis. Sk,

čerpanie vykazujeme v objeme 277 218 tis. Sk, bez mimorozpočtových výdavkov 85 tis. Sk sú

prostriedky čerpané v objeme 277 133 tis. Sk, čo je 100,08 %. Prekročenie záväzných

ukazovateľov bude predmetov zúčtovania so štátnym rozpočtom.

Oznámením o predbežnom limite decentralizačnej dotácie na kompetencie podľa zákona

NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce

a na vyššie územné celky prešli do pôsobností samosprávneho kraja k 1. júlu 2002 kompetencie

na úseku školstva a listom č.2736/2002-KM v 25.6.2002 pre oblasť školstva bol oznámený

predbežný podiel výdavkov zo schváleného rozpočtu na 3. a 4. štvrťrok 2002 pre rozpočtové

organizácie, vrátane stredných zdravotníckych škôl, ktoré boli delimitované z rozpočtovej

kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Vychádzajúc z podpísaného delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí kompetencií

v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z. z. bol oznámený upravený limit decentralizačnej

dotácie listom č. 21714/2002-45 zo dňa 16.12.2002.

Rozpočet (kategória 630) tovarov a ďalších služieb pre stredné školy a školské zariadenia

tvorili decentralizačná dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu v objeme 44 605 tis. Sk a

príjmy samosprávneho kraja 577 tis. Sk. Upravený rozpočet kategórie tovarov a ďalších služieb

predstavoval objem 45 182 tis. Sk.

Rozpočet bežných transferov (kategória 640) v objeme 181 tis. Sk upraveného rozpočtu,

bol vyplatený vo forme bolestného a ostatných nárokov pri úrazoch a chorobách z povolania

a vo forme štipendií sirotám alebo deťom zo sociálne slabších rodín, či prostredia. Na tieto

platby je zákonný nárok.

Rozpočet bežných výdavkov (hlavná kategória 600) pre rozpočtové organizácie – stredné

školy a školské zariadenia pre rok 2002 bol nasledovný:
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Upravený rozpočet 322 282 tis. Sk

Čerpanie k 31.12.2002 325 286 tis. Sk

z toho mimorozpočtové prostriedky 2 795 tis. Sk

čerpanie z rozpočtu 322 491 tis. Sk

Percento čerpanie k upravenému rozpočtu 100,06 %

Podľa § 6 ods.4 a § 31 ods.2 zákona NR SR č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

v znení neskorších predpisov VÚC sú povinné usporiadať svoje finančné vzťahy k štátnemu

rozpočtu a použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym

rozpočtom SR.

Nevyčerpané, resp. neoprávnene použité finančné prostriedky z decentralizačných dotácií

na prenesené kompetencie v zmysle § 13 ods.2 zákona 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok

2002 a zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na

obce a vyššie územné celky budú predmetom zúčtovania a odvodu na účet štátneho rozpočtu.

3.1.2.4.2. Príspevkové organizácie

V rámci príspevkových organizácií samosprávny kraj zabezpečoval financovanie 86

príspevkových organizácií. Po zmenách vykonaných l. 9. 2002 to bolo 85 príspevkových

organizácií, z ktorých je 59 v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalších 13 organizácií je

cirkevných a 13 súkromných. Bežné transfery pre príspevkové organizácie tvorili

decentralizačná dotácia z ministerstva financií na úhradu prevádzkových výdavkov, bežný

transfer z krajského úradu na mzdy a odvodovú povinnosť a príjmy samosprávneho kraja.

Rozpočet bežných transferov pre rok 2002 a jeho čerpanie pre príspevkové organizácie

bol následovný:

Upravený rozpočet 356 346 tis. Sk

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2002 356 346 tis. Sk

Čerpanie k upravenému rozpočtu 100 %

Bežné transfery na zabezpečenie prevádzkových výdavkov tvoril delimitovaný rozpočet

na obdobie od l. júla 2002 do 31. 12. 2002 z rozpočtovej kapitoly Krajský úrad Prešov v objeme

30 122 tis. Sk. Čerpanie ku koncu sledovaného obdobia bolo vo výške 30 122 tis. Sk, t. j. 100 %

k upravenému rozpočtu.
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Rozpočet bežných transferov na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a k nim

súvisiace odvody do poistných fondov a NÚP pre zamestnancov štátnych príspevkových

organizácií v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

zostavoval Krajský úrad v Prešove. Finančné prostriedky poskytnuté z Krajského úradu

v Prešove v zmysle zákona NR SR č.506/2001 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení

a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov boli

v celkovom objeme po zákonných úpravách vo výške 258 802 tis. Sk.

Pre príspevkové organizácie v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja

boli vyčlenené bežné transfery pre rok 2002 celkom v objeme 288 924 tis. Sk. Tieto boli

v stanovenej výške vyčerpané.

Rozpočet bežných transferov pre súkromné a cirkevné školy predstavoval čiastku 65 356

tis. Sk. Limit decentralizačnej dotácie pre úsek školstva, pre príspevkové organizácie, bol

upravený listom MF SR č. 18349/2002-45 zo dňa 15. 10. 2002 v zmysle § 7 ods.9 a 10 zákona

NR SR č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a po doplnení zákona NR SR

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v kategórií 640

v celkovej výške 2 066 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie úrovne

osobných príplatkov vrátane odvodov vo výške 6 % pre pedagogických a 2 % pre

nepedagogických zamestnancov na úseku školstva pre súkromné a cirkevné školy tak, ako o tom

rozhodla vláda Slovenskej republiky dňa 2. mája 2001 na svojom zasadnutí. Na základe

uvedeného bol upravený rozpočet pre súkromné a cirkevné školy ku koncu sledovaného obdobia

v čiastke 67 422 tis. Sk. Prostriedky boli v pridelenom objeme vyčerpané, t. j. na 100 %.

3.1.2.5. Sociálne zabezpečenie

Oznámením o predbežnom limite decentralizačnej dotácie na kompetencie prechádzajúce

do pôsobnosti samosprávneho kraja k 1. júlu 2002 č. 2736/2002-KM z 25. 6. 2002 pre oblasť

sociálneho zabezpečenia bol oznámený predbežný podiel výdavkov zo schváleného rozpočtu na

3. – 4. štvrťrok 2002 vo výške 125 312 tis. Sk. Po odsúhlasení delimitačných protokolov bol

tento limit upravený listom č. 22301/2002-45 zo dňa 29. 11. 2002 na čiastku 159 625 tis. Sk.

Listom č. ÚPSK/02/7867 z 29. 10. 2002 sme požiadali MF SR o zmenu použitia

prostriedkov (presun z Úradu PSK na sociálne zabezpečenie) vo výške 3 000 tis. Sk, ktorý nám

bol udelený listom č. 20977/2002-45 zo dňa 10. 12. 2002.
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V rámci zdrojov samosprávneho kraja bol upravený limit pre sociálne zabezpečenie

o 20 607 tis. Sk, ktoré boli predmetom krátenia delimitovaného rozpočtu zo strany ministerstva

financií.

Na základe vyššie uvedenej analýzy bol rozpočet bežných výdavkov pre sociálne

zabezpečenie ku koncu sledovaného obdobia v objeme celkom 183 232 tis. Sk, z toho

decentralizačná dotácia 162 625 tis. Sk a zdroje samosprávneho kraja 20 607 tis. Sk.

Čerpanie bežných výdavkov sociálneho zabezpečenia uvádzame v nasledovnej časti

podľa typu organizácií:

3.1.2.5.1. Rozpočtové organizácie

Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie tvorila objem

130 290 tis. Sk. Táto bola krátená o výšku nenaplneného rozpočtu príjmov sociálnymi

zariadeniami k 1. 7. 2002.

Na vykrytie vyššie uvedeného rozdielu boli rozpísané výdavky pre rozpočtové

organizácie v objeme 20 607 tis. Sk z vlastných zdrojov samosprávneho kraja.

Rozpočet bežných výdavkov a jeho čerpanie za rozpočtové organizácie v rámci

sociálneho zabezpečenia je nasledovné:

Upravený rozpočet bežných výdavkov 150 897 tis. Sk

Čerpanie k 31.12.2002 154 187 tis. Sk

z toho mimorozpočtové prostriedky 3 861 tis. Sk

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2002 150 326 tis. Sk

Percento čerpania 99,62 %

Mimorozpočtové výdavky 3 861 tis. Sk predstavujú úhrady v zmysle § 20 zákona NR SR

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to hlavne za stravné 2 201 tis. Sk, refundácia

miezd zamestnancom NÚP 1 402 tis. Sk, úhrady z poistného plnenie 7 tis. Sk a na základe

sponzorských zmlúv 251 tis. Sk.

Z rozpočtu bežných výdavkov bolo financovaných 20 rozpočtových organizácií v rámci

samosprávneho kraja. Prostriedky boli použité na výplatu miezd a s nimi súvisiacich

odvodových povinností do poistných fondov a NÚP, na krytie tovarov a ďalších služieb a taktiež

na úhradu odstupného.
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Podľa ekonomickej klasifikácie bol rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové

organizácie v rámci sociálneho zabezpečenia rozpísaný a čerpaný nasledovne:

( v tis. Sk)

Funkčná

klasifikácia

Ekon.

klasif.
Text

Upravený

rozpočet

2002

Čerpanie

k 31. 12. 2002

% plnenia

k uprav.

rozpočtu

10 Sociálne zabezpečenie 150 897 150 326 99,62

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 68 980 68 979 100,00

620 Odvody do poisťovní a NÚP 26 053 26 055 100,00

630 Tovary a ďalšie služby 55 832 55 262 98,98

640 Bežné transfery 32 30 93,75

Nevyčerpané finančné prostriedky budú podliehať zúčtovaniu so štátnym rozpočtom

a budú predmetom odvodu do príjmov štátu.

3.1.2.5.2. Príspevkové organizácie

Pre rok 2002 boli pre právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby, sociálne

poradenstvo, vykonávajúce sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálno-právnej ochrany

v zmysle zákona Národnej rady SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších

predpisov na území Prešovského samosprávneho kraja rozpočtované bežné transfery (položka

642) vo výške 49 250 tis. Sk.

Z uvedenej čiastky bolo k 1. 7. 2002 delimitovaných na Prešovský samosprávny kraj

v zmysle listu ministerstva financií SR č. 2736/2002-KM zo dňa 25.6.2002 celkom 24 625 tis.

Sk. Delimitované prostriedky boli navýšené listom MF SR č. 22301/2002-45 zo dňa 29.11.2002

na čiastku 31 835 tis. Sk a následne listom č. 22301/2002-45 došlo k ďalšej úprave rozpočtu

bežných transferov o 500 tis. Sk.

Celkový upravený rozpočet bežných transferov na 2. polrok 2002 pre neštátne subjekty

bol vo výške 32 335 tis. Sk. Prostriedky boli v plnej výške poukázané pre 48 právnických

a fyzických osôb poskytujúce sociálne služby v zmysle uzatvorených zmlúv. Finančné príspevky

boli poukazované v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení

neskorších predpisov.
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3.2 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom

samosprávneho kraja vo vyššom objeme (2 745 tis. Sk), ako boli pridelené prostriedky

z ministerstva financií SR, t. j. v objeme 15 245 tis. Sk. Kapitálové výdavky boli pridelené na

zriadenie úradu samosprávneho kraja, oddiel 01.

Kapitálový rozpočet bol v priebehu sledovaného obdobia upravovaný tak, ako boli

presúvané kompetencie zo štátu na samosprávny kraj v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z.

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

(str. 10, časť 2.2.)

3.2.1. Kapitálové príjmy

V roku 2002 boli zo štátneho rozpočtu poukázané pre Prešovský samosprávny kraj

kapitálové granty a transfery (kategória 320) v celkovom objeme 83 873 tis. Sk a nedaňové

príjmy (kategória 230) v čiastke 11 tis. Sk, ktoré predstavujú mimorozpočtové zdroje zo

sponzorského.

Štruktúra kapitálových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie je následovná:

(v tis.Sk)

Hlavná Kateg. Pol.  T E X T Schválený Upravený Plnenie k Z toho §20 % plnenia

kateg. rozpočet rozpočet 31.12.2002 mimorozpočt. rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 GRANTY A TRANSFERY 15 245 83 873 84 226 353 100,00

320 Kapitálové granty a transfery 83 873 84 226 353 100,00

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 0 11 11 0,00

230 Kapitálové príjmy 0 11 11 0,00

300+200 Granty a transf. +  nedaňové príjmy 15 245 83 873 84 237 364 100,00

3.2.2. Kapitálové výdavky

Oznámením o limite dotácie zo štátneho rozpočtu listom ministerstva financií SR

č.1033/2002-KM zo dňa 4. 3. 2002 bol oznámený limit kapitálových výdavkov na zriadenie

a prevádzku úradu samosprávneho kraja na rok 2002 v objeme 12 500 tis. Sk.
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Predbežný podiel kapitálových výdavkov zo schváleného rozpočtu na rok 2002 pre

oblasť kultúry, ktorý predstavoval čiastku 21 520 tis. Sk bol oznámený listom MF SR

č. 1397/2002-KM zo dňa 28. 3. 2002.

Pre dotknuté úseky, ktorých kompetencie prešli do pôsobnosti samosprávneho kraja k 1.

júlu 2002 bol kapitálových rozpočet upravený o prostriedky pre vzdelávanie 41 221 tis. Sk

a oblasť sociálneho zabezpečenia v objeme 1 002 tis. Sk.

Na základe dohody o využívaní Regionálneho informačného systému v samosprávnych

krajoch a žiadosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-207702-2002/03220-005 zo

dňa 7. 10. 2002 boli listom MF SR č. 18880/2002-45 zo dňa 15. 10. 2002 poukázane prostriedky

kapitálových výdavkov v objeme 614 tis. Sk. Prostriedky boli účelovo určené na implementáciu

Regionálneho informačného systému v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zmluvou o poskytnutí dotácie z Programu Pro Slovakia č. MK-6/2002 zo 6.9.2002 boli

vo forme kapitálových výdavkov poskytnuté prostriedky v objeme 70 tis. Sk.

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí

finančných prostriedkov v rámci „Programu na podporu realizácie enviromentálnych opatrení“ č.

18219/V-62/02 zo dňa 25. 04. 2002 boli poukázané kapitálové prostriedky štátnou dotáciou

v objeme 1 421 tis. Sk.

Listom MF SR č. 8636/2002-47 zo dňa 26. 08. 2002 boli samosprávnemu kraju

poskytnuté účelovo určené prostriedky na kapitálové výdavky z výťažku lotérií a iných

podobných hier vo výške 100 tis. Sk.

Oznámením MF SR o navýšení limitu dotácie zo štátneho rozpočtu na zriadenie

a prevádzku úradu samosprávneho kraja na rok 2002 č. 20908/2002-45 zo dňa 13. 11. 2002 bol

upravený limit dotácie na kapitálové výdavky v objeme 3 177 tis. Sk. Následne listom č.

22644/2002-45 zo dňa 3. 12. 2002 boli ministerstvom financií poskytnuté prostriedky na

kapitálové výdavky v objeme 5 600 tis. Sk, účelovo určené na zabezpečenie jednotného

informačného systému pre samostatné kraje.

Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenou podľa ustanovenia § 269

ods. 2 Obchodného zákonníka medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Prešovským

samosprávnym krajom zo dňa 23. 9. 2002 a na základe uznesenia Vlády SR č. 1214 zo dňa

19. 12. 2001 boli poskytnuté prostriedky z Fondu národného majetku SR podľa § 28 ods.3 písm.

b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších

predpisov na rozvojový program „Vráťme šport do škôl“ vo výške 700 tis. Sk a následne 600 tis.

Sk . 
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Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho kraja na

rok 2002 ku koncu sledovaného obdobia bol vo výške 83 873 tis. Sk.

(v tis. Sk)

Funkčná Hlavná T E X T Schválený Upravený Čerpanie Z toho §20 % plnenia

klasifik. kateg. rozpočet rozpočet k 31.12.2002 mimorozpočtové rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01.1.2 Výdavky verejnej správy 15 245 21 891 21 891  0 100,00

04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo ... 1 600 1 600 0 100,00

08.2 Kultúrne služby 15 013 15 013 0 100,00

09 Vzdelávanie 42 857 43 089 232 100,00

10 Sociálne zabezpečenie 2 512 2 641 132 99,88

SPOLU 700 15 245 83 873 84 233 364 100,00

Čerpanie kapitálového rozpočtu je uvedené v nasledujúcej časti podľa funkčnej

a ekonomickej klasifikácie.

3.2.2.1. Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Čerpanie z kapitálového rozpočtu v roku 2002 bolo vo výške 21 891 tis. Sk, čo

predstavuje čerpanie upraveného rozpočtu na 100 %.

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli čerpané na nákup:

• softvéru a licencií vo výške 7 062 tis. Sk,

• výpočtovej techniky vo výške 7 671 tis. Sk,

• kancelárskych strojov a prístrojov v objeme 1 322 tis. Sk,

• telekomunikačnej techniky vo výške 1 011 tis. Sk,

• osobných motorových vozidiel a ich technického zhodnotenia 4 140 tis. Sk,

• hlasovacieho zariadenia 347 tis. Sk,

• erbov Prešovského samosprávneho kraja 29 tis. Sk,

• umelecké diela 309 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli použité v uvedenom objeme ako zriaďovacie výdavky úradu

samosprávneho kraja.
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3.2.2.2. Kultúrne služby

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2002 pre oblasť kultúry bol vo výške

15 013 tis. Sk.

Podkladom na realizáciu a financovanie investičných akcií za oblasť kultúry bol platný

Register investícií Ministerstva financií SR.

Kapitálové výdavky boli použité na tieto investičné akcie:

• Dostavba objektu planetária Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 1 750 tis. Sk,

• Rekonštrukcia objektu HB DJZ Prešov 10 000 tis. Sk,

• Rekonštrukcia kanalizácie Šarišská galéria Prešov 193 tis. Sk,

• Rekonštrukcia a modernizácia autobusu pre Divadlo A. Duchnoviča 3 000 tis. Sk.

Kapitálové prostriedky poskytnuté Ministerstvom kultúry SR v rámci fondu Pro
Slovakia v objeme 70 tis. Sk boli použité na zakúpenie výtvarného diela pre Múzeum

moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v pridelenom objeme preinvestovaný.

3.2.2.3. Vzdelávanie

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť vzdelávania na rok 2002 bol vo

výške 44 457 tis. Sk.

Na základe odsúhlaseného zoznamu investičných akcií v zmysle Registra investícií medzi

Krajským úradom v Prešove a Ministerstvom financií SR bol listom č. 16185/2002-45 zo dňa

4. 9. 2002 oznámený predbežný limit kapitálových výdavkov 41 223 tis. Sk.

Listom MF SR č. 23877/2002-45 zo dňa 13. 12. 2002 bol upravený záväzný limit

výdavkov o 517 tis. Sk, ktorý bol vyčlenený pre stredné zdravotnícke školy. Zároveň po

odsúhlasení delimitačných protokolov listom č. 21714/2002-45 zo dňa 16. 12. 2002 bola zo

strany ministerstva financií uplatnená požiadavka o vrátenie neoprávnene poskytnutej sumy vo

výške 2 tis. Sk.
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Pridelené prostriedky Ministerstvom životného prostredia SR na podporu realizácie

enviromentálnych opatrení vo výške 1 421 tis. Sk boli účelovo použité na investičnú akciu

“Oprava vodovodu – Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná“.

Účelové kapitálové výdavky z FNM SR boli poukázané v rámci rozvojového programu

„Vráťme šport do škôl“ vo výške 1 300 tis. Sk. Na základe uzavretých zmlúv boli určené na

rekonštrukčné práce na telocvične SOU Strojárskeho a Gymnázia Bardejov. Prostriedky boli

odvedené na depozitný účet.

Čerpanie kapitálových výdavkov za oblasť vzdelávania podľa jednotlivých investičných

akcií je nasledovné:

( tis. Sk)

• Rekonštrukcia budovy - Gymnázium P. Nábrežie Poprad 996

• Rekonštrukcia strechy - Gymnázium J.F.R. Levoča 1 500

• Rekonštrukcia tried a kanalizácia – Gymnázium Stockela Bardejov 500

• Rekonštrukcia strechy – OA Humenné 943

• Rekonštrukcia telocvične – OA Poprad 253

• Rekonštrukcia kuchyne – SPŠ Bardejov 591

• Ústredné vykurovanie – SPŠ Snina 1 000

• Rekonštrukcia objektu – SPŠ stavebná Prešov 1 935

• Rekonštrukcia regener. priestorov – SPŠ chemická Humenné 500

• Rekonštrukcia kotolne a rozvodov – SPŠ strojnícka Prešov 1 862

• Požiarne schodisko – ZSŠ hotel. služieb Humenné 51

• Rekonštrukcia strechy – ZSŠ Bardejov 897

• Kúpa nákladného auta a sušičky – Školské lesy Cemjata 1 600

• Rekonštrukcia strechy – SOU Bardejov pod Vinbargom 1 596

• Rekonštrukcia priestorov dielní OV – SOU Bardejov pod Vinbargom 300

• Výstavba plyn. Kotolne – SOU chemické Humenné 426

• Rekonštrukcia strechy a zateplenie školy – SOU drevárske Prešov 1 689

• Prvotné vybavenie a plynofikácia – SOU obch. Prešov 247

• Rekonštrukcia parovodu – SOU odevné Svidník 899

• Rekonštrukcia podkrovia – SOU papier. Vranov n. Topľou 2 315

• Rekonštrukcia strechy s nadstavbou – SOU textilné Vranov n. Topľou 2 834

• Plynofikácia kuchyne – SOU poľnohosp. Stropkov 1 813

• Rekonštrukcia strechy a priestorov - SOU poľnohosp. Snina 2 554

• Rekonštrukcia objektu - SOU poľnohosp. Snina 3 750

• Rekonštrukcia strechy - SOU stavebné Humenné 4 000

• Rekonštrukcia strechy dielní – SOU strojárske Svidník 1 999

• Rekonštrukcia strechy – SOU textilné Svit 518
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• Rekonštrukcia strechy stravovania – SOU lesnícke Bijacovce 1 037

• Výstavba rómskej školy – SOUP St. Ľubovňa 2 557

• Rekonštrukcia kuchyne – SOU poľnohosp. Stropkov 58

• Strojné investície - SZŠ Levoča 103

• Strojné investície - SZŠ Humenné 90

• Strojné investície - SZŠ Poprad 65

• Strojné investície - SZŠ Prešov 258

Spolu 41 736

Kapitálové výdavky boli v rámci vzdelávania čerpané spolu za rozpočtové organizácie

v objeme 11 896 tis. Sk a za príspevkové organizácie v objeme 32 561 tis. Sk.

Mimorozpočtové kapitálové výdavky vykazujeme v objeme 232 tis. Sk v rámci

rozpočtových organizácií v zmysle § 20 ods.1 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových

pravidlách v znení neskorších predpisov . 

3.2.2.4. Sociálne zabezpečenie

Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia bol v celkovej

výške 2 512 tis. Sk. V rámci rozpočtu pre domovy sociálnych služieb bol rozpočet kapitálových

aktív vo výške 2 062 tis. Sk a 450 tis. Sk predstavovali kapitálové transfery pre neštátne

subjekty . 

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo vo výške 2 641 tis. Sk, z toho

mimorozpočtové zdroje 132 tis. Sk vo forme sponzorského. Z rozpočtovaných prostriedkov bolo

preinvestovaných 2 509 tis. Sk, čo je 99,88 %.

Prostriedky boli preinvestované podľa investičných akcií:

(tis. Sk)

• rekonštrukcia sociálneho zariadenia ( DSS Dúbrava, Snina) 700

• rekonštrukcia kotolne (DSS Legnava) 100

• plynová prípojka ( DSS Spišské Podhradie) 200

• výmena okien (DD DSS Továrne) 100

• strojné vybavenie, rekonštrukcia ( ZSS Nová Sedlica) 960

• transformácia DeD v Medzilaborciach 45

Kapitálové výdavky boli čerpané podľa investičných akcií, rozpísaných pôvodnými

zriaďovateľmi. Delimitované prostriedky neobsahovali prostriedky na riešenie havarijných

stavov.
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4. Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK

4.1. Príjmy

Celkové príjmy za samosprávny kraj za rok 2002 vykazujeme v objeme 1 255 358 660,54

Sk, ktoré sú vedené na účte 217 – zúčtovanie rozpočtových príjmov a 235 – príjmový účet

rozpočtových organizácií v objeme 1 254 969 660,54 Sk. Ďalej sú to prostriedky z účtu č. 213 –

poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám v čiastke 389 tis. Sk. Prostriedky predstavujú

odvod voči samosprávnemu kraju, nakoľko došlo k použitiu prostriedkov bežného transferu

príspevkovej organizácie rozpočtovou organizáciou a to v čase združenia dvoch škôl rôzneho

typu, t. j. k 1. 9. 2002.

4.2. Výdavky

Výdavky celkom za samosprávny kraj predstavujú objem 1 234 547 635,68 Sk. Tieto

predstavujú súčet výdavkov vedených na účte 233 – čerpací investičný účet rozpočtových

organizácií, na účte 234 – čerpací neinvestičný účet rozpočtových organizácií a účte 232 -

vkladový výdavkový účet rozpočtových organizácií.

4.3. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

Na základe uskutočneného finančného usporiadania, vrátane finančných vzťahov

k organizáciám napojených na rozpočet samosprávneho kraja, ako aj k právnickým a fyzickým

osobám, ktorým boli z rozpočtu samosprávneho kraja poskytnuté finančné prostriedky bol

vykázaný odvod voči štátnemu rozpočtu za obdobie roka 2002 v čiastke 917 576,01 Sk.

Podľa § 6 ods. 4 a § 31 ods. 2 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

v znení neskorších predpisov vyššie územné celky boli povinné usporiadať svoje finančné

vzťahy k štátnemu rozpočtu, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému

ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom SR. Na základe vykonaného zúčtovania so štátnym

rozpočtom je samosprávny kraj povinný odviesť do príjmov štátneho rozpočtu tieto prostriedky:

• nedočerpaná štátna dotácia odvedená do príjmov štátneho rozpočtu 782 622,91 Sk,

• nedočerpaná štátna dotácia odvedená na účet KÚ v Prešove 132 259,40 Sk,

• nedočerpané prostriedky z Ministerstva kultúry SR

v rámci prostriedkov z fondu Pro Slovakia 2 703,70 Sk.
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4.4. Výsledok hospodárenia

Výsledkom hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja za rok 2002 je prebytok

v objeme 19 893 839,77 Sk.

Výsledok hospodárenia bol vypočítaný rozdielom príjmov, výdavkov a odvodu voči

štátnemu rozpočtu nasledovne:

Príjmy „-“ Výdavky „-“ Odvod voči ŠR „=“ Výsledok hospodárenia

1 255 358 660,54 1 234 547 635,68 917 586,01 19 893 839,77

4.5. Rozdelenie prebytku hospodárenia

V súlade s ustanovením § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových

pravidlách v znení neskorších predpisov, dosiahnutý prebytok hospodárenia Prešovského

samosprávneho kraja za rok 2002 v objeme 19 893 839,77 Sk je zdrojom rezervného fondu

samosprávneho kraja v plnej výške.

Zdroje rezervného fondu Prešovského samosprávneho kraja budú použité na krytie

kapitálových potrieb úradu samosprávneho kraja, rozpočtových a príspevkových organizácií,

zriadených Prešovským samosprávnym krajom.

Celkový objem hospodárskeho výsledku je zdrojom rezervného fondu, nakoľko

prostriedky nie je možné použiť na prevádzkové výdavky v zmysle ustanovenia § 25, ods. 4

v náväznosti na ustanovenie § 29, ods. 5 a 7 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových

pravidlách v znení neskorších predpisov. Prostriedky rezervného fondu sú prostriedkami

mimorozpočtovými, jedná sa o prostriedky z minulých rokov a ich použitie predstavuje finančné

operácie, ktoré sa uskutočňujú mimo príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

4.6. Majetok Prešovského samosprávneho kraja

Investičný majetok PSK celkom podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2002 je evidovaný

v obstarávacej hodnote v objeme celkom 4 903 643 tis. Sk.

Úrad PSK k 31. 12. 2002 evidoval hmotný a nehmotný investičný majetok vo vlastníctve

samosprávneho kraja v celkovej hodnote 19 278 tis. Sk.
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Majetok tvoria:

• nehmotný investičný majetku v hodnote 765 tis. Sk

• hmotný investičný majetok v objeme 18 513 tis. Sk

z toho:

o stroje, prístroje a zariadenia v hodnote 11 542 tis. Sk,

o dopravné prostriedky a inventár v hodnote 6 971 tis. Sk.

Úrad PSK okrem investičného majetku vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný

majetok v celkovej hodnote 4 176 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja k 31.12.

2002 v účtovnej evidencii viedli investičný majetok samosprávneho kraja, ktorý im bol zverený

do správy v celkovej hodnote 1 497 986 tis. Sk. Školy a školské zariadenia spravovali majetok

v celkovej hodnote 1 085 416 tis. Sk, z toho hmotný investičný majetok v obstarávacej hodnote

1 085 001 tis. Sk a nehmotný investičný majetok v hodnote 415 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia evidujú investičný majetok

v celkovej hodnote 412 570 tis. Sk. Z tejto hodnoty nehmotný investičný majetok tvorí objem

20 tis. Sk.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja k 31. 12.

2002 evidovali investičný majetok v celkovej obstarávacej hodnote 3 386 379 tis. Sk. Investičný

majetok zverený do správy kultúrnych zariadení je v celkovej hodnote 721 528 tis. Sk, z toho

nehmotný investičný majetok 959 tis. Sk. Školy a školské zariadenia majú v svojej správe

investičný majetok v celkovej obstarávacej hodnote 2 664 851 tis. Sk, z toho hmotný investičný

majetok v hodnote 2 661 791 tis. Sk a nehmotný investičný majetok v objeme 3 060 tis. Sk.

Rekapitulácia majetku za Úrad PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

samosprávneho kraja, ktorá vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31.12.2002 je uvedená

v prílohe č. 7.

4.7. Záväzky Prešovského samosprávneho kraja

Úrad PSK

• Záväzky z obchodného styku v hodnote 2 642 tis. Sk tvoria neuhradené faktúry, splatné v

mesiaci január 2003

• Záväzky voči zamestnancom v sume 228 tis. Sk obsahujú mzdy zamestnancov Úradu

PSK vyplatené v januári 2003 hotovostným spôsobom
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• Záväzky zo sociálneho zabezpečenia v objeme 1 008 tis. Sk predstavujú odvody za

zamestnancov Úradu PSK jednotlivým poisťovniam a NÚP uhrádzané v januári 2003

• Daňové záväzky 253 tis. Sk obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov Úradu

PSK uhrádzané daňovému úradu v januári 2003

• Záväzky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa v objeme 791 tis. Sk tvoria

prostriedky vrátené v roku 2003 do štátneho rozpočtu SR, vyplývajúce z finančného

zúčtovania so štátnym rozpočtom

• Iné záväzky v hodnote 1 572 tis. Sk tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Úradu PSK

vyplácané bezhotovostným spôsobom v mesiaci január 2003

Rozpočtové organizácie

• Záväzky z obchodného styku v hodnote 11 938 tis. Sk predstavujú neuhradené

dodávateľské faktúry k 31.12.2002

• Záväzky voči zamestnancom sú tvorené mzdami zamestnancov jednotlivých

rozpočtových organizácií určené na vyplatenie v januári 2002 hotovostným spôsobom v

objeme 16 124 tis. Sk

• Záväzky zo sociálneho zabezpečenia tvorili odvody z miezd zamestnancov za december

2002 jednotlivým poisťovniam a NÚP, hodnota týchto záväzkov bola 22 029 tis. Sk

• Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov rozpočtových

organizácií daňovému úradu so splatnosťou v januári 2003 v objeme 5 132 tis. Sk

• Iné záväzky tvorili čiastku 24 227 tis. Sk. Záväzky predstavujú mzdové prostriedky

zamestnancov za mesiac december 2002, ktoré sú vyplácané bezhotovostným spôsobom

Príspevkové organizácie
• Neuhradené faktúry k 31. 12. 2002 za príspevkové organizácie v zriaďovateľskej

pôsobnosti PSK v celkovej hodnote 35 857 tis. Sk tvorili záväzok z obchodného styku

• Záväzky voči zamestnancom 19 420 tis. Sk predstavujú mzdy zamestnancov za december

2002 vyplatené v hotovosti v mesiaci januári

• Záväzky zo sociálneho zabezpečenia tvorili odvody z miezd zamestnancov za december

2002 jednotlivým poisťovniam a NÚP, ktorých hodnota bola 21 590 tis. Sk

• Daňové záväzky 4 935 tis. Sk obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov

príspevkových organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2003

• Vyplatené mzdy za mesiac december pracovníkom príspevkových organizácií v januári

2003 bezhotovostným spôsobom tvoria „Iné záväzky“ a ich hodnota predstavuje čiastku

12 683 tis. Sk

Rekapitulácia záväzkov Úradu Prešovského samosprávneho kraja a organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá vychádza z ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2002 je

uvedená v prílohe č. 8.
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5. Záver

Prešovský samosprávny kraj v prvom roku svojej existencie zabezpečoval všetky

základne činnosti súvisiace so samostatným hospodárením s vlastným majetkom, vlastnými

príjmami, dotáciami a decentralizačnými dotáciami zo štátneho rozpočtu. Zabezpečoval výkon

prenesených a originálnych kompetencií na všetkých úsekoch činností v zmysle zákona NR SR

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na

vyššie územné celky.

Problémy, s ktorými sa samosprávny kraj musel v priebehu sledovaného obdobia

vysporiadať, bolo nemálo. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom delimitácie neboli

postačujúce na krytie potrieb rozpočtových a príspevkových organizácií, zriadených

samosprávnym krajom. Rovnako neobsahovali voľné prostriedky, určené na riešenie

mimoriadnych a havarijných situácií. Otvoreným a nedoriešeným problémom ostáva aj

umiestnenie úradu samosprávneho kraja a objem prenesených kompetencií v závislosti od počtu

zamestnancov úradu.

Napriek uvedeným problémom, samosprávny kraj bol schopný vykonávať kompetencie

prenesené zo štátu zodpovedne, bez väčších rušivých momentov, čo vyplýva aj z hodnotiacej

správy audítora (príloha č. 1). Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne

a účelné v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších

predpisov. Účtovná závierka bola zostavená v zmysle zákona NR SR č. 563/1991 Zb.

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a osobitnými predpismi vydanými

Ministerstvom financií SR. Účtovná závierka za rok 2002 vyjadruje verný obraz o majetku,

záväzkoch a finančnej situácii účtovnej jednotky a o výsledku hospodárenia za sledované

obdobie roka 2002.


