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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. 4/PSK/2015 takto: 
 
 Bežné príjmy upraviť o         +  0 €  na                  160 734 344 € 
 Bežné výdavky upraviť o       +  0 €   na                  158 746 999 € 
 
 V tom presuny:  

Úrad samosprávneho kraja  

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo          +      35 508 € 
 
Kultúrne služby 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo                                                          -        35 508 €  
 
     

A.2  Úpravu kapitálového rozpočtu č. 4/PSK/2015 takto: 
  
 Kapitálové príjmy upraviť o                      0 €     na                      3 593 601 € 
 Kapitálové výdavky upraviť o         +     9 047 742 €      na                    33 213 115 € 
 

v tom: 
Úrad samosprávneho kraja               +    105 966 € 

 Projekty                                      +    102 913 € 
 Doprava                                                              + 7 795 400 € 
 Kultúrne služby              +   445 325 € 

Vzdelávanie                                       +   549 437 € 
 Sociálne zabezpečenie                            +     48 701 € 
 
 
A.3 Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 2/PSK/2015  
 
 Príjmové finančné operácie upraviť o                 +  9 047 742 €              na                 29 352 363 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o             +                0 €              na                   1 720 194 € 
 
 
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

Úrad samosprávneho kraja  
01 Všeobecné verejné služby  (rezervný fond) 
Kúpa ťažného zariadenia k motorovému vozidlu Subaru Imreza                     500 € 
Kúpa prívesného vozíka k motorovému vozidlu Subaru Imreza                     600 € 
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04.5.1  Cestná doprava (rezervný fond) 
Majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k dopravnému značeniu                               2 € 
Združená investícia PSK a Obec Juskova Voľa – Rekonštrukcia cesty III/3615  
(35 000  € PSK, 23 000 € Obec Juskova Voľa)                                   35 000 € 
Združená investícia PSK a Mesto Spišské Podhradie – Rekonštrukcia komunikácie  
k Spišskému hradu (18 000 € PSK, 18 000 € Spišské Podhradie)                 18 000 € 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond) 
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné – dofinancovanie      9 800 €  
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v  Popradu – dofinancovanie    37 064 €  
 

09 Vzdelávanie (rezervný fond) 
Archeologický prieskum pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou      5 000 € 

  
 

Projekty  
04.5.1  Cestná doprava (rezervný fond)       
ROP – odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ, nadlimitné  
výdavky nedočerpané z r. 2014 (uznesenie Z PSK č. 112/2014)                                       102 913 € 

 
Doprava 
04.5.1  Cestná doprava (SUC PSK) 
Rezervný fond 
Rekonštrukcia cesty III/018197 Malý Šariš – Veľký Šariš              176 400 € 
Rekonštrukcia cesty III/3546 Bodružal – Miroľa                                       119 000 € 
Úverové zdroje EIB 
Rozpis v zmysle uznesení ZPSK č. 173/2015 z 21.4.2015 a 189/2015 z 16.6.2015       7 500 000 € 

  
 

Kultúrne služby                
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond) 

             Vihorlatská hvezdáreň Humenné – Zelená učebňa – planetárium pre nevidomých            31 000 € 
Divadlo J. Záborského Prešov - Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch -1. etapa   397 675 € 
Podtatranská knižnica Poprad – Vypracovanie statického posudku budovy        300 € 
Podtatranská knižnica  Poprad – Rekonštrukcia  elektroinštalácie                           16 350 € 

 
 

Vzdelávanie                                        
 09 Vzdelávanie (rezervný fond) 

Spojená škola J. Henischa Bardejov – Zriadenie záložného zdroja tepla                            19 700 € 
Stredná zdravotnícka škola Humenné – Štruktúrovaná kabeláž učební II. poschodia         13 000 € 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej Prešov – Zakúpenie CNC frézovačky                           33 900 € 
Škola v prírode Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd             140 000 € 
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne                            285 000 € 

  Obchodná akadémia Bardejov – Technické zhodnotenie objektu - sadrokartónové  
podhľady               5 358 € 
Gymnázium Lipany – ŠJ – Plynový zásobníkový ohrievač TÚV       3 500 € 
Spojená škola Svidník – Vybudovanie nového oplotenia vrátane 3 ks vstupných  
brán a PD                     14 800 €   
SOŠ technická Poprad – Spolufinancovanie dotácie z ÚV SR na Výstavbu  
multifunkčného ihriska (dotácia z ÚV SR 40 000 €)      34 179 € 
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 Sociálne zabezpečenie  
10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)                             

 DSS Alia Bardejov - Vakové zdviháky s príslušenstvom - 2 ks                                          13 231 € 
ZpS a DSS Humenné  - Škrabka na zemiaky                                                                         3 000 € 
CSS Clementia Ličartovce – 7 miestne motorové vozidlo                                                   25 000 € 
Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR                                                                                   7 470 € 
 
 

B  b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
Sociálne zabezpečenie  
10 Sociálne zabezpečenie  
Rozpis dotácií z MPSVaR SR vrátane spolufinancovania z PSK 
DSS ALIA Bardejov - Vybavenie multifunkčnej miestnosti snoezelen  
(MPSVaR SR 2 100 €, PSK 243 €)          2 343 €    
DSS Dúha Bardejov -  Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou  
(MPSVaR SR 23 000 €, PSK 8 057 €)        31 057 €                                                                            
CSS Dúbrava - Nákup sprchovacej sedačky s príslušenstvom  
(MPSVaR SR 8 000 €, PSK 690 €)          8 690 € 
DSS Jabloň - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou 2 kúpeľní  
(MPSVaR SR 14 000 €, PSK 1 425 €)        15 425 € 
CSS Clementia v Ličartovciach - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou  
časti bývania špecializovaného zariadenia (MPSVaR SR 10 000 €, PSK 9 045 €)             19 045 €                                              
ZpS a DSS v Medzilaborciach - nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou 

  plošinou (MPSVaR 23 000 €,  PSK  8 227 €)                  31 227 €  
ZpS a DSS v Novej Sedlici - Vytváranie bezbariérového prostredia inštaláciou dvoch 

 stoličkových výťahov ( MPSVaR SR 4 400 €, PSK 496 €)                                                   4 896 € 
  ZpS a DSS Spišská Stará Ves - Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou  

plošinou ( MPSVaR SR 23 000 €, PSK 7 988 €)       30 988 €   
DSS Spišský Štvrtok -  Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou  
kúpeľní (MPSVaR SR 10 000 €, PSK  1 112 €)       11 112 € 
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Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia ZPSK vykonal dve úpravy 
rozpočtu a to Úpravu rozpočtu č. 3/Z/2015 a Úpravu rozpočtu č. 2/P/2015.  

 
Prvá úprava č. 3/Z/2015 bola realizovaná v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pričom rozpočet PSK bol upravený o finančné 
prostriedky v zmysle  § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré 
boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Jedná sa o finančné 
prostriedky na projekty ROP implementované Úradom PSK 50 350 €, finančné prostriedky 
zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu 309 € z ESF 163 € a z Nórskeho finančného mechanizmu 
19 620 €. V rámci programu cezhraničnej spolupráce sú to výdavky na realizáciu Mikroprojektov 
653 291 €, finančné prostriedky na financovanie projektu OPIS - Najvýznamnejšie historické a umelecké 
pamiatky v zbierkach PSK 512 311 € a tiež prostriedky prijaté z miest a obcí samosprávneho kraja na 
základe grantovej zmluvy o spolufinancovaní Projektu technickej pomoci v rámci iniciatívy  ELENA 
v objeme 4 221 €. Pre oblasť kultúry boli pridelené finančné prostriedky z MK SR 228 231 €, pre oblasť 
vzdelávania z ÚPSVaR SR pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 2 109 € a prostriedky z rozpočtu EÚ 
na projekty realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1 161 059 €. Na činnosť 
školského úradu boli z MŠVVaŠ SR pridelené výdavky v objeme 680 €. Pre oblasť sociálneho 
zabezpečenia to boli prostriedky z ÚPSVaR SR na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku 
421 200 € a  na úhradu  nákladov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej 
starostlivosti 13 278 €.  
Úpravou rozpočtu 3/Z/2015 sa upravil rozpočet príjmov aj výdavkov o + 3 066 822 €, a to v bežnej časti 
o + 2 795 549 € a v kapitálovej časti o 271 273 €. 
 
Druhou úpravou rozpočtu 2/P/2015 v súlade s časťou 4. bod 6 písm. a) Zásad rozpočtového procesu 
Prešovského samosprávneho kraja a uznesením ZPSK č. 473/2013 sa rozpočet bežných príjmov 
a bežných výdavkov navýšil o + 10 693 € a to o mimorozpočtové zdroje pre SUC PSK v  zmysle § 23 
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.  a zároveň sa realizovali presuny na financovanie europrojektov schválených 
uzneseniami ZPSK. 
 
Príjmy rozpočtu PSK sa úpravami rozpočtu upravili na 164 327 945 € celkom, v tom bežné príjmy 
160 734 344 € a kapitálové príjmy 3 593 601 €. Výdavky sa upravili na 182 912 372 € celkom, v tom 
bežné výdavky 158 746 999 € a kapitálové výdavky 24 165 373 €. Rozpočet finančných operácií sa 
nezmenil a ostal v pôvodnom objeme 20 304 621 € v časti príjmov a 1 720 194 € v časti výdavkov. 

 
V súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK účinnými od 1.7.2015 dochádza zmenám 

v realizácii rozpočtových úprav a to tak, že rozpočtové výdavky budú predkladané podľa jednotlivých 
oblastí, nielen podľa funkčnej klasifikácie. V rámci Úradu PSK sú vykazované všetky výdavky bez 
ohľadu na funkčnú klasifikáciu realizované úradom s výnimkou projektov a to napr. školský úrad, 
združené investície, rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade a Vihorlatského múzea v Humennom 
a pod. V rámci projektov sú vykazované výdavky na projekty EÚ implementované Úradom PSK aj 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, napr. ROP, programy poľsko – slovenskej spolupráce, 
projekty ENPI, NFM, OPIS, SO/RO, ELENA a i. V rámci oblasti dopravy sú alokované výdavky pre 
SUC PSK (okrem projektov EÚ) a pre prepravcov SAD. V oblasti Kultúry, Vzdelávania a Sociálneho 
zabezpečenia evidujeme iba výdavky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a výdavky na 
financovanie neštátnych subjektov   

 
Predložená úprava rozpočtu pojednáva o presunoch medzi jednotlivými časťami rozpočtu 

a o navýšení finančných operácií príjmových o zdroje rezervného fondu a úverové zdroje EIB a následne 
navýšení rozpočtu kapitálových výdavkov.  

  
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  
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Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2015 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2015 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 4/PSK/2015 pre rok 2015 z 

dôvodu navýšenia príjmových finančných operácií o zdroje rezervného fondu a o úverové zdroje z EIB 
na financovanie nových investičných akcií a z dôvodu presunov rozpočtu medzi jednotlivými oblasťami. 

 
K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na 

základe týchto podkladov a skutočností:  
                
 

1. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov (rezervný fond) 
 

Úrad samosprávneho kraja               +    105 966 € 
 Projekty                                      +    102 913 € 
 Doprava                                                              + 7 795 400 € 
 Kultúrne služby                           +   445 325 € 

Vzdelávanie                                       +   549 437 € 
 Sociálne zabezpečenie                            +     48 701 € 
 
2. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov (úverové zdroje EIB) 

 
  Cestná doprava             + 7 500 000 € 
  
3. Rozpis kapitálových výdavkov 

Úrad samosprávneho kraja  
01 Všeobecné verejné služby  (rezervný fond) 
Kúpa ťažného zariadenia k motorovému vozidlu Subaru Imreza                     500 € 
Kúpa prívesného vozíka k motorovému vozidlu Subaru Imreza                     600 € 
 
04.5.1  Cestná doprava (rezervný fond) 
Majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k dopravnému značeniu                               2 € 
Združená investícia PSK a Obec Juskova Voľa – Rekonštrukcia cesty III/3615 
(35 000  € PSK, 23 000 € Obec Juskova Voľa)                                   35 000 € 
Združená investícia PSK a Mesto Spišské Podhradie – Rekonštrukcia komunikácie  
k Spišskému hradu (18 000 € PSK, 18 000 € Spišské Podhradie)                 18 000 € 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond) 
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné – dofinancovanie      9 800 €  
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v  Popradu – dofinancovanie    37 064 €  
 

09 Vzdelávanie (rezervný fond) 
Archeologický prieskum pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou      5 000 € 

  
Projekty  

04.5.1  Cestná doprava (rezervný fond)       
ROP – odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ, nadlimitné  
výdavky nedočerpané z r. 2014 (uznesenie Z PSK č. 112/2014)                                       102 913 € 

 
Doprava 

04.5.1  Cestná doprava  
Rezervný fond 
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Rekonštrukcia cesty III/018197 Malý Šariš – Veľký Šariš              176 400 € 
Rekonštrukcia cesty III/3546 Bodružal – Miroľa                                       119 000 € 
Úverové zdroje EIB – SUC PSK 
Rozpis v zmysle uznesení ZPSK č. 173/2015 z 21.4.2015 a 189/2015 z 16.6.2015       7 500 000 € 

  
Kultúrne služby                

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond) 
             Vihorlatská hvezdáreň Humenné – Zelená učebňa – planetárium pre nevidomých            31 000 € 

Divadlo J. Záborského Prešov - Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch -1. etapa   397 675 € 
Podtatranská knižnica Poprad – Vypracovanie statického posudku budovy        300 € 
Podtatranská knižnica  Poprad – Rekonštrukcia  elektroinštalácie                           16 350 € 

 
Vzdelávanie                                        

 09 Vzdelávanie (rezervný fond) 
Spojená škola J. Henischa Bardejov – Zriadenie záložného zdroja tepla                            19 700 € 
Stredná zdravotnícka škola Humenné – Štruktúrovaná kabeláž učební II. poschodia         13 000 € 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej Prešov – Zakúpenie CNC frézovačky                           33 900 € 
Škola v prírode Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd             140 000 € 
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne                            285 000 € 

  Obchodná akadémia Bardejov – Technické zhodnotenie objektu - sadrokartónové  
podhľady               5 358 € 
Gymnázium Lipany – ŠJ – Plynový zásobníkový ohrievač TÚV       3 500 € 
Spojená škola Svidník – Vybudovanie nového oplotenia vrátane 3 ks vstupných  
brán a PD                     14 800 €   
SOŠ technická Poprad – Spolufinancovanie dotácie z ÚV SR na Výstavbu  
multifunkčného ihriska (dotácia z ÚV SR 40 000 €)      34 179 € 

 
 Sociálne zabezpečenie  

10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)                             
 DSS Alia Bardejov - Vakové zdviháky s príslušenstvom - 2 ks                                          13 231 € 

ZpS a DSS Humenné  - Škrabka na zemiaky                                                                         3 000 € 
CSS Clementia Ličartovce – 7 miestne motorové vozidlo                                                   25 000 € 
Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR                                                                                   7 470 € 

 
 

4. Úprava rozpočtu príjmových finan čných operácií 
Prostriedky z rezervného fondu               1 547 742 € 
Úverové zdroje EIB                7 500 000 € 
 

5. Presun rozpočtu bežných výdavkov bez vplyvu na celkový rozpočet (zdroj 41) 
 
Úrad samosprávneho kraja  

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo          +      35 508 € 
Kultúrne služby 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo                                                          -        35 508 €  
 
 

Rozpočet  príjmov  PSK  pre  rok  2015 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 4/PSK/2015  nemení a ostáva 
v objeme 164 327 945 € celkom, v tom bežné príjmy 160 734 344 € a kapitálové príjmy 3 593 601 €. 
 
Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2015 sa upravuje o + 9 047 742 € na 191 960 114 € celkom, v tom 
bežné výdavky sa nemenia a ostávajú v objeme 158 746 999 € a kapitálové výdavky sa upravujú o          
+ 9 047 742 € na 33 213 115 €. 
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Príjmové finančné operácie sa upravujú o + 9 047 742 € na 29 352 363 € a finančné operácie výdavkové 
sa nemenia a ostávajú  v objeme  1 720 194 €. 

 
 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2015 
 
A1. Bežné príjmy  
 
 Príjmy bežného rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 160 734 344 €.   

 
 

A2.  Bežné výdavky 
 

Rozpočet bežných výdavkov sa v rámci predmetnej úpravy nemení a ostáva v objeme 
158 746 999 €, dochádza však k presunu medzi jednotlivými oblasťami a to z oblasti kultúry – 35 508 € 
na Úrad PSK + 35 508 €.   

 
 

Úrad samosprávneho kraja  
 
 Rozpočet úradu samosprávneho kraja sa upravuje o + 35 508 € na 7 876 970 €.  Finančné 
prostriedky sa presúvajú z oblasti kultúrnych služieb v súvislosti s opravou objektu KUMŠT.  

 
 

Kultúrne služby 
 
 K zmene rozpočtu dochádza z dôvodu presunu finančných prostriedkov v objeme – 35 508 € na 
úrad samosprávneho kraja. Po realizácií predmetnej úpravy rozpočtu budú bežné výdavky tejto oblasti 
v objeme 8 880 473 €. 
 
 

 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2015 
 
 
B1.   Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 3 593 601 € 
celkom.  
 
 
B2. Kapitálové výdavky 
 
          Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o  + 9 047 742 € na 33 213 115 €. Zmeny sa 
dotýkajú Úradu PSK 105 966 €, Projektov 102 913 €, Cestnej dopravy 7 795 400 €, Kultúrnych služieb 
445 325 € , Vzdelávania 549 437 € a Sociálneho zabezpečenia 48 701 €. 
 
 
Úrad samosprávneho kraja 
 
 Pre Úrad PSK sa prideľujú kapitálové výdavky v  objeme 105 966 € na 5 266 675 € celkom.  
Finančné prostriedky sa prideľujú na nasledujúce investičné akcie: 
  

01 Všeobecné verejné služby  (rezervný fond) 
Kúpa ťažného zariadenia k motorovému vozidlu Subaru Imreza        500 €  
Kúpa prívesného vozíka k motorovému vozidlu Subaru Imreza        600 € 
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Kúpou ťažného zariadenia  a prívesného vozíka k motorovému vozidlu Subaru Impreza sa zjednoduší 
odvoz odpad a zásobovanie Úradu PSK. 
 
04.5.1  Cestná doprava (rezervný fond) 

Majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k dopravnému značeniu                         2 € 
Finančné prostriedky sa prideľujú na základe kúpnej zmluvy medzi Národnou diaľničnou 
spoločnosťou a.s. a PSK  na vysporiadanie majetkového práva k dopravnému značeniu vo vlastníctve 
NDS osadeného na cestách vo vlastníctve PSK. Jedná sa o dopravné značenie osadené v súvislosti 
s realizáciou projektu MDVaRR SR  Opatrenia na zvýšenie výberu mýta na spoplatnených úsekoch 
ciest I. triedy – II. etapa.  

Združená investícia PSK a Obec Juskova Voľa – Rekonštrukcia cesty III/3615  
(35 000  € PSK, 23 000 € Obec Juskova Voľa)                                   35 000 € 
Uvedená komunikácia je zaťažená vývozom dreva a kameniva ťažkou nákladnou dopravou. Obec 
vloží do združenej investície 23 000 € a PSK zabezpečí financovanie úseku cesty v čiastke 35 000 €. 
Komunikácia je v havarijnom stave a vykazuje značné poruchy vozovky, výtlky a obrúsený povrch.  

Združená investícia PSK a Mesto Spišské Podhradie – Rekonštrukcia komunikácie  
k Spišskému hradu (18 000 € PSK, 18 000 € Spišské Podhradie)                18 000 € 
Prístupová komunikácia k Spišskému hradu patriaca do k. ú. Spišské podhradie je pripojená na cestu 
III/3215, ktorá je v havarijnom stave a je nevyhnutná jej rekonštrukcia a predpokladanom 
rozpočtovom náklade 36 000 €. Financovanie tejto rekonštrukcie  navrhujeme realizovať formou 
združenej investície medzi PSK a Spišským Podhradím, pričom náklady na verejné obstarávanie, 
dozoring, porealizačné zameranie,  prípravné práce predpokládkou živičného koberca a prípadné práce 
naviac zabezpečí Mesto Spišské Podhradie z vlastných zdrojov. 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond) 

Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné – dofinancovanie       9 800 €  
Finančné prostriedky sa prideľujú na výkon autorského dozoru, projekčných prác statika a vytýčenie 
sietí.  

Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v  Popradu – dofinancovanie     37 064 € 
 Finančné prostriedky sa prideľujú na zemné práce, debnenie strechy, komíny, svetlíky, prekládku 
vodovodného potrubia a kanalizácie. Jedná sa o práce, ktoré vyplynuli zo situácie v priebehu 
rekonštrukcie a v projekte stavby s nimi nebolo možné počítať.   
 
09 Vzdelávanie (rezervný fond) 

Archeologický prieskum pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou                     5 000 € 
V areáli Gymnázia vo Vranove nad Topľou bol realizovaný georadarový prieskum, ktorý potvrdil 
existenciu rozsiahleho podzemného objektu.   
 
 

Projekty  
 
 Pre oblasť projektov sa navrhujú kapitálové výdavky na nadlimitné výdavky v rámci projektu 
ROP – odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ v objeme 102 913 €. Jedná sa 
o nadlimitné výdavky, ktoré boli schválené uznesením ZPSK č. 112/2014 v celkovom objeme 174 160 €, 
v tom pre rok 2014 čiastku 114 080 € a 60 080 € pre rok 2015, ktoré boli v rámci úpravy 1/PSK/2015 na 
daný projekt aj pridelené. Nakoľko sa v roku 2014 z týchto nadlimitných výdavkov preinvestovalo iba 
11 167 €, nedočerpaných 102 913 € je potrebné na túto investičnú akciu opätovne prideliť.  
 
Finančné prostriedky sa prideľujú v rámci funkčnej klasifikácie  04.5.1 Cestná doprava, rozpočet oblasti 
bude po realizácii úpravy  9 054 762 €.       
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Doprava 
 
 Rozpočet kapitálových výdavkov pre túto oblasť sa upravuje o + 7 795 400  na 13 766 439 €, a to 
pre SUC PSK na realizáciu týchto investičných akcií: 
Rezervný fond 
Rekonštrukcia cesty III/018197 Malý Šariš – Veľký Šariš              176 400 € 

Začiatok rekonštruovaného  úseku v km 1,520 sa nachádza v obci Malý Šariš. Po tomto úseku je 
vedená autobusová doprava a je prepojením medzi obcou Malý Šariš a mestom Veľký Šariš. Na 
úseku, ktorý je v havarijnom stave sú výtlky v kryte vozovky a je obrúsený povrch vozovky. 
Pokládkou nového živičného krytu dôjde k spevneniu vozovkovej časti cesty, čím sa zvýši bezpečnosť 
a plynulosť  cestnej premávky. Zároveň je potrebné zrealizovať opravu odvodňovacích zariadení a to 
tak priekop, ako aj priepustu nachádzajúceho sa v tomto úseku. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej 
premávky je potrebné zabezpečiť realizáciu vodorovného značenia. 

 
Rekonštrukcia cesty III/3546 Bodružal – Miroľa                                       119 000 € 

Uvedený úsek je v havarijnom stave na ktorom sú výtlky v kryte vozovky a je obrúsený jej povrch. 
Pokládkou nového živičného krytu dôjde k spevneniu vozovkovej časti cesty, čím sa zvýši bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. Úsek je prepojením obcí Miroľa a Bodružal, po ktorom je vedená 
autobusová doprava.  
 

Úverové zdroje EIB 
 V rámci úpravy rozpočtu sa prideľujú finančné prostriedky  z úverových zdrojov poskytnutých 
EIB v objeme 7 500 000 €, ktorých rozpis bol predmetom rokovaní Z PSK dňa 21.5.2015 (uznesenie č. 
173/2015) a 16.6.2015 (uznesenie č. 189/2015)  

 
Kultúrne služby  
 
 Pre oblasť kultúrnych služieb sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu  vo funkčnej 

klasifikácii 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo v objeme 445 325 € na: 
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – Zelená učebňa – planetárium pre nevidomých             31 000 € 

Vybudovanie Zelenej učebne s planetáriom pre nevidomých rozšíri spektrum návštevníkov planetária 
a umožní realizovať ďalšie aktivity hvezdárne.    

Divadlo J. Záborského Prešov - Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch -1. etapa       397 675 € 
Zámerom investície je vytvorenie komplexného, funkčného a architektonicky zjednoteného priestoru 
pred budovou DJZ. Celkový rozpočtový náklad na investičnú akciu podľa vypracovanej PD je 
972 133 €, pričom realizácia je naplánovaná v troch etapách. Prioritnou je etapa č. 1 v hodnote 
397 675 €, ktorá rieši vážne statické problémy podzemného parkoviska.  

Podtatranská knižnica Poprad – Vypracovanie statického posudku budovy                 300 € 
Z dôvodu vzniknutých prasklín na fasáde objektu Meštianskeho domu v Spišskej Sobote pamiatkový 
úrad odporúča spracovanie statického posudku. 

Podtatranská knižnica  Poprad – Rekonštrukcia  elektroinštalácie                           16 350 € 
Pôvodné elektrické rozvody sú z roku 1985 a nevyhovujú súčasným potrebám knižnice.  

 
Po vykonaní rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti kultúry v objeme 553 768 €.   

 
Vzdelávanie                                        

  
Výdavky oblasti vzdelávania sú vedené vo funkčnej klasifikácii 09. Vzdelávanie.  Pre 

organizácie v tejto oblasti sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 549 437 € na 
tieto investičné akcie: 
Spojená škola J. Henischa Bardejov – Zriadenie záložného zdroja tepla                                         19 700 € 
 V roku 2011 bola prevedená celková rekonštrukcia kotolne, kde bol dodaný jeden výkonný, avšak už 

predtým prevádzkovaný kotol. Počas minulej vykurovacej  sezóny došlo k prasknutiu jedného článku 
kotla a škola ostala dva týždne bez tepla.  Namontovanie dvoch malých závesných kotlov zabezpečí 
teplo v prípade havárie hlavného kotla. 
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Stredná zdravotnícka škola Humenné – Štruktúrovaná kabeláž učební II. poschodia                      13 000 € 
 Z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia výučby je nevyhnutné zriadenie učební vybavených výpočtovou 

technikou – notebookmi, ktoré škola zakúpila v rámci projektu ESF. 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej Prešov – Zakúpenie CNC frézovačky                                        33 900 € 
 CNC frézy, ktoré škola vlastní sú v súčasnosti fyzicky aj morálne opotrebované a dochádza k ich 
častým poruchám. CNC fréza je nevyhnutná pre zabezpečenie praktického vyučovania žiakov školy. 

Škola v prírode Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd                          140 000 € 
Škola v prírode je v súčasnosti spolu s ostatnými zotavovniami v Tatranskej Lesnej napojená na 
čističku odpadových vôd, ktorá je v havarijnom stave a v prípade jej nefunkčnosti by musela byť 
pozastavená prevádzka školy v prírode. 

SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne                                         285 000 € 
 Jestvujúca kotolňa v škole je z r. 1973 a bola dimenzovaná na vykurovanie viacerých objektov, ktoré 

sú v súčasnosti odpojené. Pre zníženie energetickej náročnosti vykurovania je nevyhnutná jej 
rekonštrukcia. 

Obchodná akadémia Bardejov – Technické zhodnotenie objektu - sadrokartónové podhľady          5 358 € 
 Nové sadrokartónové podhľady budú slúžiť na zakrytie elektrického vedenia. 
Gymnázium Lipany – ŠJ – Plynový zásobníkový ohrievač TÚV                   3 500 € 
 Plynový ohrievač vody v školskej jedálni je v súčasnosti nefunkčný a jeho oprava je nerentabilná. Pre 

prípravu stravy pre žiakov a zamestnancov školy je nevyhnutné zakúpenie nového. 
Spojená škola Svidník – Vybudovanie nového oplotenia vrátane 3 ks vstupných brán a PD          14 800 € 
 Oplotenie areálu školy z roku 1978 je v havarijnom stave, neslúži svojmu účelu a ohrozuje ľudí.    
SOŠ technická Poprad – Spolufinancovanie dotácie z ÚV SR na Výstavbu multifunkčného 
ihriska (dotácia z ÚV SR 40 000 €)                                            34 179 € 
 Úrad vlády SR poskytne pre školu účelovú dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska s cieľom 

poskytnúť študentom priestor na športové aktivity. K poskytnutej dotácii 40 000 € je nevyhnutné 
zabezpečiť kofinancovanie v objeme 34 179 €. 

 
Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude 2 243 561 €  
 
Sociálne zabezpečenie 
 
 Pre túto oblasť sa z rozpočtu PSK prideľujú kapitálové výdavky z rezervného fondu v objeme     
48 701 € na tieto investičné akcie: 
 
DSS Alia Bardejov - Vakové zdviháky s príslušenstvom - 2 ks                                                      13 231 € 
 Vákuové zdviháky sú pre zariadenie sociálnych služieb nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia prenosu 

imobilných klientov a zvýšenia ich komfortu. Súčasný počet zdvihákov v zariadení je nedostatočný 
a navyše často dochádza k ich poruchám. 

ZpS a DSS Humenné  - Škrabka na zemiaky                                                                             3 000 € 
 Používaná škrabka na zemiaky je v havarijnom stave bez možnosti opravy, nakoľko nie je možné 

zabezpečiť náhradné diely. 
CSS Clementia Ličartovce – 7 miestne motorové vozidlo                                                                25 000 € 
 CSS má v súčasnosti v majetku dve motorové vozidlá. Jedno bolo zakúpené v roku 2011 v rámci 

dotácie MPSVaR SR a slúži na prepravu prijímateľov sociálnych služieb a druhé, Škoda Fábia combi 
je z roku 2003 a vyžaduje si značné náklady na opravy a údržbu. Nové motorové vozidlo bude slúžiť 
na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky a zásobovania.    

Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR                                                                                      7 470 € 
 Uznesením ZPSK č. 191/2015 z 16.6.2015 boli na spolufinancovanie dotácii v pôsobnosti MPSVaR 

SR schválené finančné prostriedky v objeme 29 813 €. Po ukončení procesu verejného obstarávania je 
objem finančných prostriedkov na spolufinancovanie  37 283 €.  

 
Rozpis dotácií z MPSVaR SR vrátane spolufinancovania z PSK 
DSS ALIA Bardejov - Vybavenie multifunkčnej miestnosti snoezelen  
(MPSVaR SR 2 100 €, PSK 243 €)                      2 343 €    
DSS Dúha Bardejov -  Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou  
(MPSVaR SR 23 000 €, PSK 8 057 €)        31 057 €                                                                            
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CSS Dúbrava - Nákup sprchovacej sedačky s príslušenstvom  
(MPSVaR SR 8 000 €, PSK 690 €)                      8 690 € 
DSS Jabloň - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou 2 kúpeľní  
(MPSVaR SR 14 000 €, PSK 1 425 €)        15 425 € 
CSS Clementia v Ličartovciach - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou  
časti bývania špecializovaného zariadenia (MPSVaR SR 10 000 €, PSK 9 045 €)                     19 045 €                                              
ZpS a DSS v Medzilaborciach - nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou  
(MPSVaR 23 000 €,  PSK  8 227 €)                                            31 227 €  
ZpS a DSS v Novej Sedlici - Vytváranie bezbariérového prostredia inštaláciou dvoch   
stoličkových výťahov ( MPSVaR SR 4 400 €, PSK 496 €)                                                           4 896 € 
ZpS a DSS Spišská Stará Ves - Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou  
plošinou ( MPSVaR SR 23 000 €, PSK 7 988 €)       30 988 €   
DSS Spišský Štvrtok -  Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou  
kúpeľní (MPSVaR SR 10 000 €, PSK  1 112 €)       11 112 € 
   

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia 2 327 910 €. 

 
 
C. Finančné operácie pre rok 2015 
 
 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2015 sa rozpočet finančných operácií príjmových 
upravuje o 9 047 742 €, v tom zdroje rezervného fondu v objeme 1 547 742 € a úverové zdroje v rámci 
čerpania druhej tranže úveru poskytnutého z Európskej investičnej banky 7 500 000 €. Po realizáciu 
rozpočtovej úpravy bude rozpočet finančných operácií príjmových v objeme 29 352 3632 € celkom.   
 

Výdavkové finančné operácie sa nemenia a ostávajú v objeme 1 720 194 €. 
 
 
   

 D. Programový rozpočet PSK pre 2015  
 
  

Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2015  má dopad na objem výdavkov programov v rámci 
programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: 
 
 
Program 3  Interné služby 

 
 
 
 
 

 
 
 
Program 4  Doprava a komunikácie 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

Výdavky spolu +   1 100 €  
v tom: Kapitálové výdavky +   1 100 €  

Upravený rozpočet 1 593 837 € 

Výdavky spolu +  7 951 315 € 
v tom:  Kapitálové výdavky +  7 951 315 € 

Upravený rozpočet 51 200 286 € 
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Program 5  Vzdelávanie 
 
 
 
 
 

 
Program 6  Kultúra 

             
 
 
 
  
 

 
Program 7  Sociálne zabezpečenie 

             
 
 
 
     
 

Výdavky spolu + 554 437 €  
v tom: Kapitálové výdavky + 554 437 € 

Upravený rozpočet 76 463 669 € 

Výdavky spolu +  492 189 €  
v tom: Kapitálové výdavky      +  492 189 € 

Upravený rozpočet 16 607 502 € 

Výdavky spolu +  48 701 €  
v tom: Kapitálové výdavky       +  48 701 € 

Upravený rozpočet 30 090 909 € 


