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Dôvodová správa 
 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od svojho posledného zasadnutia, na ktorom bola 
prerokovaná úprava rozpočtu č.1/PSK/2010 vykonal dve zmeny rozpočtu. Prvou bola úprava 
rozpočtu č.1/P/2010 v súlade s uznesením č. 591/2009 bod B.1 z 36. zasadnutia ZPSK  zo dňa 
27.10.2009, na základe ktorého je predseda PSK oprávnený realizovať úpravy rozpočtu PSK o objem 
návratných zdrojov financovania prijatých za účelom úhrady kapitálových výdavkov v rámci celého 
obdobia implementácie europrojektov, ktorá  vychádzala z príjmových finančných operácií 
predstavujúcich  návratné zdroje financovania poskytnuté  Dexia bankou  Slovensko, a.s. na 
predfinancovanie projektov prijatých zo štrukturálnych fondov Európskej únie  a kapitálových  výdavkov 
určených na predfinancovanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika 2007 – 2013 v objeme + 391 791€. Druhou úpravou rozpočtu č. 2/Z/2010 
v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa  upravil rozpočet o účelovo 
určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a prostriedky zo 
zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov u ktorých 
darca určil účel došlo k úprave bežného rozpočtu o + 569 087 € na 140 130 368 € v príjmovej časti 
a na 140 814 799 € v časti výdavkov. Kapitálový rozpočet sa navýšil o 52 290 € na 722 290 € v časti 
príjmov a 7 414 698 € vo výdavkovej časti. 

 
 Celkové príjmy po úprave predstavujú 140 852 658 €,  výdavky  148 229 497 € a finančné 
operácie 7 376 839 €. Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 
2/PSK/2010.  
 
 Materiál, ktorý predkladáme predstavuje úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2010, ktorou sa zavádzajú 
finančné prostriedky z rezervného fondu do použitia a taktiež dochádza k presunu rozpočtu z bežných 
do kapitálových výdavkov. Úprava sa dotýka všetkých častí rozpočtu tak, ako je to uvedené 
v materiáli a jeho prílohách. 

 
Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2010 bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri 

Zastupiteľstve PSK dňa 15.4.2010 s prijatím uznesenia.  
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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 

 
A.1 Úpravu bežného rozpočtu č. 2/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 

Bežné príjmy                              0 €           na        140 130 368  €  
Bežné výdavky  znížiť  o              -      20 700 €           na        140 794 099  € 
 
v tom: 

10 Sociálne zabezpečenie 
Bežné výdavky (zdroj 41)       - 20 700 € 

 
 
A.2  Úpravu kapitálového rozpočtu č. 2/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 

Kapitálové príjmy                             0 €          na                722 290 €  
Kapitálové výdavky zvýšiť  o +            843 618 €           na             8 258 316 € 

 
 v tom:  

01.1.1.7   Vyššie územné celky 
 Kapitálové výdavky (rezervný fond)               + 580 135 €
  

04.1.2    Všeobecná pracovná oblasť 
Kapitálové výdavky (rezervný fond)             +  232 054 € 

  
04.5  Cestná doprava 

  Kapitálové výdavky (rezervný fond)             +    10 729 € 
 

10 Sociálne zabezpečenie 
Kapitálové výdavky (zdroj 41)                +    20 700 € 

 
 

A.3. Finančné operácie   
 Príjmové finančné operácie zvýšiť o +    822 918  €           na          8 199 757 € 
 
A.4. Rozpis kapitálových výdavkov  
 

01.1.1.7 Vyššie územné celky 
Rekonštrukcia strechy na budove PSK  - rezervný fond     +  555 895 € 
Výstavba viacúčelového ihriska pre Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni – 
spolufinancovanie  - rezervný fond      +    24 240 € 
 
 
04.5     Cestná doprava 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Kalinov (uzn.č.30/2010 bod B.2)  -    rezervný fond
           +            1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Dlhé Klčovo  (uzn.č.30/2010 bod B.2) -    rezervný fond
          +            1 € 
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Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - „Kruhová križovatka III/5343 a 5344 Dolný 
Smokovec“ -    rezervný fond      +   10 727 € 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
DSS Volgogradská Prešov – Termostatizácia a regulácia tepelného hospodárstva (zdroj 41) 
          + 20 700 € 
  

    
B.      s p l n o m o c ň u j e   
 
 predsedu PSK realizovať priebežnú úpravu kapitálového rozpočtu zo zdrojov rezervného 

fondu za účelom realizácie jednorázových mimoriadnych splátok úveru pre Dexia banku 
Slovensko a.s. po zúčtovaní europrojektov riadiacim orgánom. 
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Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2010 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010 

 
 

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 2/PSK/2010 pre rok 2010 
z dôvodu potreby financovania investičných akcií na úrade PSK, v oblasti cestnej dopravy, oblasti 
sociálneho zabezpečenia a  potreby zabezpečenia predfinancovania a kofinancovania projektov zo 
štrukturálnych fondov Európskeho spoločenstva  a štátneho rozpočtu SR. 

 
K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na 

základe týchto podkladov a skutočností:  
 

 
1. Finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu pre oblasť 01.1.1.7 – Vyššie územné 

celky  
 
Rekonštrukcia strechy na budove PSK       +  555 895 € 
Výstavba viacúčelového ihriska pre Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni – 
spolufinancovanie          +    24 240 € 

 
 

2. Finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu pre oblasť 04.1.2 Všeobecná pracovná 
oblasť   
 
Finančné projekty súvisiace s realizáciou projektov z Európskej únie a štátneho rozpočtu 
PSK(projektové zámery, príprava a zabezpečenie dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP, 
spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK)          + 232 054 € 
 
 

3. Finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu pre oblasť 04.5 – Cestná doprava 
 

Kúpa nehnuteľného majetku v k. ú. Kalinov (uzn.č.30/2010 bod B.2)                  +     1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Dlhé Klčovo  (uzn.č.30/2010 bod B.3)              +     1 € 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - „Kruhová križovatka III/5343 a III/5344 Dolný 
Smokovec“ (uzn. č. 31/2010)       +  10 727 € 
 

4. Presun rozpočtu v rámci oblasti  10 - sociálne zabezpečenie 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci Domova sociálnych služieb, Volgogradská 
Prešov z rozpočtu bežných výdavkov       -  20 700 € 
do rozpočtu kapitálových výdavkov na zabezpečenie investičnej akcie „Termostatizácia 
a regulácia tepelného hospodárstva“      + 20 700 €
    

 
 Rozpočet príjmov PSK pre rok 2010 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 2/PSK/2010 nemení 
a ostáva v objeme 140 852 658 €. 
 

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2010 sa úpravou č. 2/PSK/2010 upravuje  o + 822 918 € na 
výdavky celkom  149 052 415  €,  z toho bežné výdavky sa znižujú o – 20 700 €  na 140 794 099 €  a 
a kapitálové výdavky sa zvyšujú o  o + 843 618 €  na 8 258 316 €. 
 
 Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond sa rozpočet 
finančných operácií pre  rok 2010 upravuje v časti príjmové finančné operácie o + 822 918  € na  
8 199 757 €.  
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A. Bežný rozpočet PSK na rok 2010 
 
A1.   Bežné príjmy 
 

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia.   
 
 
A2. Bežné výdavky 
 
 Bežné výdavky sa úpravou rozpočtu znižujú o - 20 700 € na 140 794 099 € celkom. Zmena 
rozpočtu predstavuje presun do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci oblasti sociálneho 
zabezpečenia. Úprava rozpočtu je nasledovná: 
 
 10 Sociálne zabezpečenie 
 
 Úprava rozpočtu sa uskutočňuje na základe žiadosti DSS Volgogradská, Prešov a do rozpočtu 
kapitálových výdavkov sa presúvajú finančné prostriedky v objeme - 20 700 €. 
 

 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2010 
 
B1.   Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia.   
 
 
B2. Kapitálové výdavky 
 
          Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 843 618 €.  Celkový upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov bude 8 258 316 €.  Zmeny  rozpočtu  sa dotýkajú týchto oblastí 
(01.1.1.7) Vyššie územné celky + 580 135 €, (04.1.2)  Všeobecná pracovná oblasť + 232 054  €, 
(04.5)   Cestná  doprava  (Správa a údržba  ciest  PSK)  +  10 729 €  a  (10)  Sociálne  zabezpečenie   
+ 20 700 €. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 
 
 01.1.1.7  Vyššie územné celky  
 

 Úprava kapitálových výdavkov úradu PSK predstavuje nárast  o + 580 135 € na  2 342 712 € 
celkom. Jedná sa o finančné prostriedky pridelené  z rezervného fondu na  financovanie 
investičných akcií: 

 
 Rekonštrukcia strechy budovy PSK – finančné prostriedky na túto investičnú akciu boli 

pridelené už v roku 2009, avšak z dôvodu krátenia rozpočtu v dôsledku hospodárskej krízy 
bola investičná akcia pozastavená. V súčasnosti je strecha budovy v havarijnom stave,  a je 
nevyhnutná jej rekonštrukcia. Strecha objektu je poškodená a opakovane dochádza 
k zatekaniu do budovy úradu, čím dochádza k poškodzovaniu    tak nehnuteľného, ako aj 
hnuteľného majetku. Potreba finančných prostriedkov vrátane stavebného dozoru predstavuje 
555 895 €.  

 
Výstavba viacúčelového ihriska pre Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni – 
spolufinancovanie – rozhodnutím predsedu vlády SR bola dňa 29.3.2010 pre PSK 
odsúhlasená čiastka 39 832,70 € na výstavbu viacúčelového ihriska pre Gymnázium T. 
Vansovej v Starej Ľubovni. Podmienkou poskytnutia tejto dotácie okrem iného je aj  
spolufinancovanie investičnej akcie zo strany PSK. Potreba finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie predstavuje čiastku 24 240 €.      
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 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 
 

Rozpočet uvedenej oblasti sa upravuje o + 232 054 € na 3 024 131 € celkom.  
 
K úprave dochádza z dôvodu potreby kofinancovania a predfinancovania projektov zo 
štrukturálnych fondov európskej únie. Finančné prostriedky sú potrebné na financovanie 
projektových zámerov, prípravu a zabezpečenie dokumentácie pre podanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok. Ďalej je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektov z výnosu MPSVaR SR (lotérie).  
 
V súvislosti s touto oblasťou navrhujeme splnomocniť  predsedu PSK na operatívne riešenie 
úpravy kapitálového rozpočtu zo zdrojov rezervného fondu za účelom realizácie 
jednorázových mimoriadnych splátok úveru pre Dexia banku Slovensko a.s. po zúčtovaní 
europrojektov riadiacim orgánom. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré nebudú zo strany 
riadiacich orgánov refundované (kofinancovanie europrojektu, neoprávnené výdavky do 
výšky rozpočtu europrojektu a  nadlimitné výdavky, ktorých objem bol prerokovaný 
v zastupiteľstve samosprávneho kraja).  Po ukončení projektu a poslednej refundácii je nutné 
bezodkladne a v stanovenej lehote zúčtovať finančné prostriedky z úverových zdrojov Dexia 
banky Slovensko a.s v zmysle platnej úverovej zmluvy, pričom termíny zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK to neumožňujú ( lehota 3 dni od pripísania finančných prostriedkov na 
účet vedený v štátnej pokladnici – refundácia; lehota 3 dni od vyúčtovania celého projektu).    
 

  
 04.5 Cestná doprava 
 

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK predstavuje nárast o + 10 279 €  
na 2 286 902  €   celkom. Jedná sa o finančné prostriedky na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov. 
 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Kalinov  – uznesením č. 30/2010 v bode B.2 z 3. 
zasadnutia ZPSK bol schválený prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - 
Obce Kalinov do vlastníctva kupujúceho – PSK za kúpnu cenu 1 € . 
 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Dlhé Klčovo – uznesením č. 30/2010 v bode B.3  z 3. 
zasadnutia ZPSK bol schválený prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - 
Obce Dlhé Klčovo do vlastníctva kupujúceho – PSK za kúpnu cenu 1 €. 
 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“  – uznesením č. 549/2009 z 33. Zasadnutia 
ZPSK a následne uznesením č. 31/2010 z 3. zasadnutia ZPSK bol schválený prevod 
nehnuteľného majetku od viacerých vlastníkov so vlastníctva PSK v cene 10 727 €. 
 
10  Sociálne zabezpečenie 
 
V  oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežného 
rozpočtu do kapitálového rozpočtu. Zmena sa uskutočňuje v rámci organizácie DSS, 
Volgogradská Prešov na základe potreby financovania investičnej akcie „Termostatizácia 
a regulácia tepelného hospodárstva“ v objeme 20 700 €.  
 
 

  

C. Finančné operácie pre rok 2010 
 
 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2010 výdavky celkom prevyšujú príjmy      
o + 822 918 €  v súvislosti pridelením finančných  prostriedkov z rezervného fondu.   
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 Schodok rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení zo zdrojov minulých rokov vo forme príjmových finančných operácií. 
 
 
C1. Príjmové operácie 
 
 Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme 
+ 822 918  €.  V rámci uvedenej  úpravy rozpočtu pre rok 2010 sa príjmové finančné operácie 
upravujú  na 8 199 757  € celkom.   
 
 
 

D. Programový rozpočet PSK pre rok  2010  
 
 
Program 2   Rozvoj kraja 
Kapitálové výdavky          +    200 000  €  
Výdavky spolu                             +    200 000  € 
Upravený rozpočet                      6 612 899 € 
 
 
Program 3  Interné služby 
Kapitálové výdavky             +     555 895 €   
Výdavky spolu                  +     555 895 € 
Upravený rozpočet            1 527 162  € 
 
 
Program 4  Doprava a komunikácie  
Kapitálové výdavky         +         10 729 €  
Výdavky spolu         +        10 729 € 
Upravený rozpočet            30 338 982 € 
 
 
 
Program 5  Vzdelávanie 
Kapitálové výdavky         +     24 240  €   
Výdavky spolu         +     24 240  € 
Upravený rozpočet          72 595 354 € 
 
 
Program 7  Sociálne zabezpečenie 
Bežné výdavky         -     20 700   € 
Kapitálové výdavky         +    52 754   €   
Výdavky spolu         +    32 054   € 
Upravený rozpočet                    24 237 201  € 
 
 
 
 
 

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu č. 2/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja 
pre rok 2010  sú uvedené v prílohách materiálu.     


