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N Á V R H 
n a     u z n e s e n i e 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
A  s ch v a ľ u j e   Úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2016: 
 
A.1  Bežný rozpočet takto: 
  
 Bežné príjmy upraviť o                         +    844 000 €     na      169 808 710 € 
 Bežné výdavky upraviť o               +    844 000 €      na      159 926 363 € 

 
V tom: 
 
Úrad PSK  
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)            +       20 000 € 

  
Doprava 

 04.5 Cestná doprava  (SUC PSK)          +      415 000 €  
  

Sociálne zabezpečenie         
10 Sociálne zabezpečenie               +     409 000 € 
 

A.2  Účelové určenie bežných výdavkov: 
- Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice                             20 000 € 
- Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb  v zmysle zákona                    

č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom                
č. 305/2005 Z. z.                      409 000 € 
 

A.3  Kapitálový rozpočet takto: 
  
 Kapitálové príjmy upraviť o                              0  €     na          1 632 978 € 
 Kapitálové výdavky upraviť o               +  3 662 139  €      na        40 737 942 € 

 
V tom: 
Úrad PSK             +  1 328 885 € 

 Doprava             +     418 407 € 
Kultúrne služby            +       87 200 €    
Vzdelávanie                                                             +  1 250 955 € 

 Sociálne zabezpečenie            +      576 692 € 
  
A.4 Rozpočet finančných operácií takto: 
 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +   3 662 139 €             na                 30 942 811 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o             +                 0 €             na                   1 720 194 € 
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A.5 Rozpis kapitálových výdavkov: 
 
 ÚRAD PSK 

Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                      1 328 885 € 
z toho: 
 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)    
Podlahový automat                         3 500 € 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom  
- dofinancovanie stavebného dozoru                      3 000 € 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
(dofinancovanie IA 218 793 €, dofinancovanie stavebného dozoru 2 190 €)             220 983 € 
 Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2  
(dofinancovanie IA 29 415 €, dofinancovanie stavebného dozoru 818 €)                           30 233 € 
Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok (dotácia MF SR 250 000 €) 
 (dofinancovanie IA 475 169 €, dofinancovanie stavebného dozoru 14 000 €)                  489 169 € 
Združená investícia „Rekonštrukcia tréningového centra obecných  
sociálnych podnikov“ obec  Spišský Hrhov (40 000 €) a PSK     40 000 € 
Združená investícia mesto Vysoké Tatry a PSK – Dobudovanie Tréningového  

  centra  mládeže a športu v Tatranskej Lomnici – zriadenie tréningovej plochy  
  s umelým povrchom – dofinancovanie; zmena uznesenia č. 170/2015    30 000 € 

 
09 Vzdelávanie 
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku                 500 000 € 
 
 10 Sociálne zabezpečenie   
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov  - stavebný dozor                   12 000 € 
 
 
DOPRAVA 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                         418 407 € 
z toho: 
 
04.5.1  Cestná doprava (SUC PSK) 
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky - dofinancovanie   12 664 € 
Automatické rolovacie brány na diaľkové ovládanie 8 ks – stredisko Svidník   36 611 € 
Rekonštrukcia sociálno–prevádzkovej budovy – stredisko Lipany    40 000 € 
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska Hora  
II. a III. etapa                                          300 000 € 
Dofinancovanie IA po verejnom obstarávaní – uzn. Z PSK č. 173/2015 a 189/2015:   
Špeciálna nadstavba pre vysprávky tryskovou metódou         7 800 € 
II/554 Košarovce – Nižná Sitnica – dofinancovanie       21 332 € 
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KULTÚRNE SLUŽBY 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                           87 200 € 

 z toho: 
 
08.2 Kultúrne služby 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  – rekonštrukcia strešnej krytiny s  
použitím paropriepustnej fólie          25 000 € 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T.– závesný  
systém do výstavnej siene na inštalovanie výstav         2 100 € 
PUĽS – nákup mixážneho pultu              4 100 € 
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – nákup prenosného pódia     5 000 € 
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T. – rekonštrukcia budovy správcu  
pri Malom kaštieli                      40 000 € 
Múzeum Kežmarok – Odvodnenie  a stavebné úpravy hradu  – PD     11 000 € 
 
 
VZDELÁVANIE 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                      1 250 955 € 
z toho: 
 
09  Vzdelávanie  
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia výplní vonkajších  
otvorov telocvične – plastové steny        23 205 € 
Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a modernizácia odborných učební                    50 000 € 
SOŠ technická Poprad – zateplenie fasády telocvične                  81 000 € 
SOŠ Prešov – výmena a modernizácia osobného výťahu       48 000 € 
SOŠ Bijacovce – rekonštrukcia priestorov pre zriadenie  
Poľovnícko-lesníckeho múzea  pri SOŠ             5 000 € 
SOŠ technická Humenné – rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy                 95 200 € 
Spojená škola Čaklov – dobudovanie priestorov praktického vyučovania                         7 000 € 
ŠvP Detský raj – rekonštrukcia objektu vrátane dopracovania PD              497 550 € 
SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána –Zriadenie Centra odborného vzdelávania  
a prípravy pre poľnohospodárstvo – mechanizačné prostriedky (traktor, otočný 
pluh, žací stroj, obracač a pod.)                                200 000 € 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Zriadenie Centra odborného vzdelávania  
pre  remeslá a služby                                174 000 € 
 
Spolufinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy  
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy:     70 000 € 
z toho: 
SPŠ Poprad – rekonštrukcia cvičebného priestoru      23 000 € 
SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia cvičebného priestoru      7 000 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – rekonštrukcia elektroinštalácie  
vrátane osvetlenia cvičebného priestoru          8 000 € 
Spojená škola J. Henischa Bardejov – rekonštrukcia strechy                               2 000 € 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné – rekonštrukcia strechy                              8 000 € 
SOŠ Majstra Pavla Levoča – rekonštrukcia ústredného kúrenia a  
vykurovacích telies            7 000 € 
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia sociálnych zariadení,  
zdravotechniky a inžinierskych sietí        15 000 € 
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SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE  
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                         576 692 € 
z toho: 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – veľkokapacitná práčka       4 636 € 
DSS Dúha Bardejov – umývačka riadu          3 080 € 
CSS Kežmarok – rekonštrukcia elektroinštalácie v krízovom stredisku                               20 873 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – varný kotol        4 000 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – osobné motorové vozidlo     16 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – rekonštrukcia a modernizácia výťahu        60 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – pojazdný zdvihák s príslušenstvom 1 ks - dofinancovanie    1 500 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia a rozšírenie počtu WC    42 400 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia vchodu na bezbariérový    14 037 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia ubytovacej časti izieb      5 040 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia časti podkrovia na terapeut. miestnosť  11 820 € 
CSS Dúbrava – rekonštrukcia vykurovacieho systému      44 280 € 
DSS Stropkov – rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom    29 500 € 
CSS Ametyst Továrne – rekonštrukcia práčovne – dofinancovanie       4 526 € 
CSS Ametyst Továrne – výmena strojového vybavenia práčovne     25 000 € 
CSS Zátišie Snina – rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine              290 000 € 
 
  
 
 



 
 
Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva PSK vykonal 
jednu Úpravu rozpočtu č. 2/Z/2016 v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení. Rozpočet PSK bol upravený o objem účelovo určených finančných 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, rozpočtu EÚ a iných finančných mechanizmov. PSK 
upravil rozpočet o kapitálové výdavky poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. 44 na Obnovu 
a stavebné úpravy hradu Kežmarok 250 000 €, bežné výdavky na projekty cezhraničnej spolupráce  Poľsko 
– SR  419 €, bežné a kapitálové prostriedky prijaté z NFM 75 216 €. Z MŠVVaŠ SR to boli normatívne 
a nenormatívne výdavky v objeme 22 708 € a vrátená dotácia na lyžiarske kurzy – 130 480 €, 1 702 € 
z ÚPSVaR SR pre  deti ohrozeného sociálnym vylúčením a rozpočet bol upravená aj o prostriedky EÚ pre 
SPŠ Snina 5 250 €.  V rámci úpravy rozpočtu došlo v súlade s novou metodikou MF SR k účtovaniu 
mimorozpočtových prostriedkov aj k presunu finančných prostriedkov spolufinancovanie iniciatívy 
ELENA v objeme 3 184 €  z bežných príjmov do finančných operácií príjmových.    

 
Úpravou rozpočtu č. 2/Z/2016 sa bežné príjmy  upravili o – 61 347 € na 168 964 710 € celkom.  Kapitálové 
príjmy sa upravili o + 282 978 € na 1632 978 €. Zároveň došlo k úprave bežných výdavkov o –  58 163  € 
na 159 082 363 € a k navýšeniu kapitálových výdavkov o + 282 978  € na 37 075 803 €. Finančné operácie 
príjmové sa upravili o mimorozpočtové prostriedky z minulých rokov v objeme 3 184 € na 27 280 672 € 
celkom. 

 
Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 2/PSK/2016, ktorá 

pojednáva o rozpise kapitálových výdavkov z rezervného fondu  na nové investičné akcie a úprave rozpočtu 
bežných príjmov a výdavkov na financovanie samosprávnych kompetencií PSK. 

 
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  
 
 



Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2016 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 2/PSK/2016 pre rok 2016 

z  titulu navýšenia rozpočtu nežných príjmov a bežných výdavkov a zapojenia finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na nové investičné akcie.  

 
Rozpočet  príjmov  PSK  sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 2/PSK/2016  upravuje o + 844 000 € na  171 441 
688 € a to v časti bežné príjmy na 169 808 710 €. Kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 1 632 
978 €. 
 
Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2016 sa upravuje o + 4 506 139  € na 200 664 305 € celkom. Bežné výdavky 
sa upravujú o + 844 000 €  na 159 926 363 € a kapitálové výdavky sa upravujú o + 3 662 139 € na 40 737 942 
€ celkom.   
 
Finančné operácie sa úpravou rozpočtu  upravujú v príjmovej časti o + 3 662 139 € na 30 942 811 € celkom. 
Výdavkové finančné operácia sa nemenia a ostávajú v pôvodnom objeme 1 720 194 €. 

 
K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe 

týchto podkladov a skutočností:      
 

 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2016 
 
 
A1. Bežné príjmy  
 
 Príjmy bežného rozpočtu sa úpravou rozpočtu upravujú o + 844 000 € na 169 808 710 €. Upravuje sa 
kategória nedaňových príjmov. 
 
  
A2.  Bežné výdavky 
 

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o + 844 000 € na 159 926 363 € celkom. Rozpočet sa 
upravuje pre Úrad PSK o + 20 000 €, pre oblasť dopravy o + 415 000 € a oblasť sociálneho zabezpečenia o + 
409 000 €.  

 
 

Úrad PSK 
 
01 Všeobecné verejné služby 
 
 Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 20 000 € (zdroj 41) na 9 022 598 € celkom. Finančné prostriedky 
sa prideľujú ako účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice, ktorej je PSK jedným zo zakladateľov. 
Finančné prostriedky budú použité na vydanie publikácie „Investičné príležitosti východného Slovenska“.  
 
 
Doprava 
 
04.5 Cestná doprava 
 
 Pre oblasť dopravy sa rozpočet bežných výdavkov upravuje o + 415 000  € (zdroj 46)  na   35 545 000 
€ celkom. Jedná sa o refundované výdavky pre SUC PSK za údržbu ciest I. triedy. Finančné prostriedky budú 
použité na opravy prevádzkových budov SUC PSK a na obnovu povrchových vlastností vozoviek II. a III. 
tried – emulzné nátery. 
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Sociálne zabezpečenie 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
 
 Bežné výdavky tejto oblasti sa upravujú o 409 000 € (zdroj 41) na 27 709 000 € celkom. Finančné 
prostriedky sa prideľujú na dofinancovanie dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 
služieb  v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany v súlade so 
zákonom č. 305/2005 Z.z..    
  
 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2016 
 
 
B1.   Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 1 632 978 € celkom.  
 
 
B2. Kapitálové výdavky 
 
          Kapitálové výdavky sa upravujú o + 3 662 139 € (rezervný fond) na 40 737 942 € celkom, a to na 
financovanie investičných akcií  na Úrade PSK + 1 328 885 €,  v oblasti dopravy + 418 407 €, kultúrnych 
služieb + 87 200 €, vzdelávania  + 1 250 955 € a v oblasti sociálneho zabezpečenia + 576 692 €.  
 
 
Úrad PSK 
 
 Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 1 328 885 € na 6 649 729 € celkom. Kapitálové výdavky sa 
prideľujú na nasledovné investičné akcie:  

 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) - rezervný fond 
 
Podlahový automat                                      3 500 € 

 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
 
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom - dofinancovanie stavebného dozoru    3 000 € 

Objem výdavkov na stavebný dozor je určený percentuálne zo sumy za stavebné práce. Navýšením 
rozpočtového nákladu (stavebných prác) investičnej akcie sa zvyšujú aj náklady na stavebný dozor.  

Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade (dofinancovanie IA 218 793 €, dofinancovanie 
stavebného dozoru 2 190 €)                                220 983 € 

Dofinancovanie investičnej akcie vychádza z nevyhnutnej zmeny stavebno – technického riešenia stavby,  
statiky, elektro inštalácie, elektro – požiarnej signalizácie, zdravotechniky, vzduchotechniky a terénnych 
úprav. Navýšenie stavebného dozoru vychádza z navýšenia objemu finančných prostriedkov za stavebné 
práce. 

Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2 (dofinancovanie IA 29 415 €, 
dofinancovanie stavebného dozoru 818 €)                               30 233 € 

Dofinancovanie investičnej akcie vychádza  z potreby odstránenia trhlín v murive a výskytu spodnej vody 
v suteréne, odstránenia vysokej vlhkosti muriva, očistenia klenieb a odstránenia plesní v suteréne, 
odvetrania suterénu, a odstránenia betónových podláh v suteréne. Ďalej je potrebné realizovať stavebné 
úpravy v 1. NP, osadenie nových dverí v objekte, výmenu dverí v schodiskovom priestore za protipožiarne, 
kompletnú elektroinštaláciu v podkroví a revízny protipožiarny otvor.  

Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok (dotácia MF SR 250 000 €) (dofinancovanie IA 475 169 €, 
dofinancovanie stavebného dozoru 14 000 €)                                   489 169 € 

Na obnovu a stavebné úpravy hradu Kežmarok bola pridelená dotácia z MF SR v objeme 250 000 €. 
Rozpočtový náklad predstavuje sumu 725 169 €, stavebný dozor 14 000 €. Dofinancovanie celkovej 
investičnej akcie vrátane stavebného dozoru bude realizované zo zdrojov PSK – rezervného fondu. 
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Združená investícia „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ obec  Spišský Hrhov 
(40 000 €) a PSK           40 000 € 

Jedná sa o združenie finančných prostriedkov za účelom realizácie rekonštrukcie časti budovy a následného  
zriadenia tréningového centra pre obecné sociálne podniky. Obec Spišský Hrhov vloží do združenia 
finančné prostriedky v objeme minimálne 40 000 € a PSK 40 000 €.  

Združená investícia mesto Vysoké Tatry a PSK – Dobudovanie Tréningového centra mládeže a športu 
v Tatranskej Lomnici – zriadenie tréningovej plochy s umelým povrchom – dofinancovanie; zmena uznesenia 
č. 170/2015           30 000 € 

Uznesením Z PSK č. 170/2015 bola schválená združená investícia s názvom „Vybudovanie tréningovej 
futbalovej plochy s umelým povrchom“ s finančným príspevkom PSK 70 000 €. Následne o finančnú 
pomoc požiadali mestá Stará Ľubovňa a Snina a Z PSK schválilo za PSK združenie finančných 
prostriedkov maximálne vo výške 100 000 € pre každé z miest. Z dôvodu dorovnania výšky finančnej 
pomoci pre každé z miest v rovnakej výške je navrhované dofinancovanie združenej investície medzi PSK 
a mestom Vysoké Tatry.   

 
09 Vzdelávanie 
 
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku                              500 000 € 

V meste Kežmarok sa nachádzajú tri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sídliace v prenajatých 
priestoroch. PSK má zámer v časti bývalých kasární postupne budovať polyfunkčný stredoškolský areál, 
kde budú umiestnené Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia O. Brucknera a Stredná 
umelecká škola.  

 
10 Sociálne zabezpečenie   
 
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov  - stavebný dozor                                12 000 € 

Na realizáciu rekonštrukcie bola poskytnutá dotácia z rozpočtu MPaRV SR v objeme 570 485 €, uznesením 
Z PSK č. 297/2016 bolo schválené dofinancovanie investičnej akcie zo zdrojov PSK v objeme 13 047 €.  

 
    
Doprava 
 
04.5.1 Cestná doprava  
 

Rozpočet oblasti dopravy sa upravuje o kapitálové výdavky pre SUC PSK na nové investičné akcie 
a dofinancovanie už schválených investičných akcií.  Rozpočet sa upravuje o zdroje rezervného fondu 
v objeme 418 407 € na 13 567 373 €.  
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky - dofinancovanie                12 664 € 

Uznesením Z PSK boli pre SUC PSK opätovne pridelené kapitálové výdavky na nákup posypových 
nadstavieb v objeme 200 000 €. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania je cena posypových 
nadstavieb 212 664 €.  

Automatické rolovacie brány na diaľkové ovládanie 8 ks – stredisko Svidník                36 611 € 
Rekonštrukcia sociálno–prevádzkovej budovy – stredisko Lipany                 40 000 € 

Pri týchto dvoch investičných akciách sa jedná o zabezpečenie bežného prevádzkového štandardu 
prevádzkových budov stredísk údržby SUC PSK. 

Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska Hora II. a III. etapa             300 000 € 
Bude podpísaná dohoda s Mestom Levoča, pričom v prvej etape Mesto Levoča zrealizuje rekonštrukciu 
v obývanej časti mesta. Následne bude podpísaná zmluva o prevode majetku do vlastníctva PSK a PSK 
dokončí rekonštrukciu cesty na Mariánsku Horu v II. a III. etape. 

Dofinancovanie IA po verejnom obstarávaní – uzn. Z PSK č. 173/2015 a 189/2015:   
Špeciálna nadstavba pre vysprávky tryskovou metódou            7 800 € 
II/554 Košarovce – Nižná Sitnica – dofinancovanie        21 332 € 
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Kultúrne služby 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 

Rozpočet kultúrnych služieb sa upravuje o + 87 200 € na 792 280 € celkom. Finančné prostriedky sa 
prideľujú na technické vybavenie zariadení v oblasti kultúrnych služieb:  
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T.– závesný systém do výstavnej siene na inštalovanie 
výstav                  2 100 € 
PUĽS – nákup mixážneho pultu                  4 100 € 
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – nákup prenosného pódia         5 000 € 
 
Ďalej sa kapitálové výdavky prideľujú na  rekonštrukciu a stavebnú úpravy nasledujúcich objektov: 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  – rekonštrukcia strešnej krytiny s použitím paropriepustnej fólie 
             25 000 € 

Na streche sú prehnité drevené šindle čím na streche vznikli diery.  
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T. – rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli            40 000 € 

Jedná sa o rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy, kde vznikne ubytovací priestor pre študijné  
a pracovné návštevy. 

Múzeum Kežmarok – Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok – obnova vonkajších fasád – PD  
11 000 € 

Celkové náklady na realizáciu investičnej akcie sa predpokladajú vo výške 350 000 €. 
 
  
Vzdelávanie  
                                       
09  Vzdelávanie  
 

Pre organizácie v tejto oblasti sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme            
1 250 955 €.  Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude 3 450 802 €. 

  
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia výplní vonkajších otvorov telocvične – plastové steny 
             23 205 € 

Stena telocvične je osadená sklobetónovými tvárnicami, ktoré sú značne poškodené čím vznikajú vysoké 
tepelné straty.  

Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a modernizácia odborných učební                     50 000 € 
Odborné učebne stolovania sú v havarijnom stave. Po zatečení stropu je potrebná jeho komplexná 
rekonštrukcia vrátane elektrickej inštalácie a osvetlenia a rekonštrukcia interiérov so zavedením 
vzduchotechniky.   

SOŠ technická Poprad – zateplenie fasády telocvične                   81 000 € 
Fasáda telocvične postavenej v roku 1974 je v pôvodnom stave. Jej zateplením sa eliminujú tepelné straty 
a zamedzí sa prenikaniu vlhkosti do objektu. 

SOŠ Prešov – výmena a modernizácia osobného výťahu                    48 000 € 
V sedempodlažnej budove školy sa v súčasnosti používa zastaraný osobný výťah, ktorý je v prevádzke 40 
rokov a je značne poruchový. Je potrebné ho nahradiť novým moderným výťahom, ktorý by spĺňal aktuálne 
bezpečnostné predpisy a súčasné požiadavky. 

SOŠ Bijacovce – rekonštrukcia priestorov pre zriadenie Poľovnícko-lesníckeho múzea  pri SOŠ    5 000 € 
Nevyužívané priestory skladu a dielní pri vchode do areálu školy chce škola čiastočne aj svojpomocne 
zrekonštruovať pre zriadenie poľovnícko-lesníckeho múzea pri SOŠ. 

SOŠ technická Humenné – rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy                              95 200 € 
Sociálne zariadenia v škole sú zastarané, vyše päťdesiatročné. V rámci rekonštrukcie dôjde okrem výmeny 
vybavenia sociálnych zariadení aj k realizácií nových priečok a k čiastočnej dispozičnej zmene týchto 
sociálnych zariadení. Rekonštrukcia sociálnych zariadení bude v blokoch A, B, C a D. 

Spojená škola Čaklov – dobudovanie priestorov praktického vyučovania                                      7 000 € 
Dobudovanie priestorov praktického vyučovania bude škola realizovať svojpomocne v rámci praktického 
vyučovania žiakov stavebných odborov. 2000 € bude použitých na vypracovanie projektovej dokumentácie 
a 5000 € na nákup stavebného materiálu. 

ŠvP Detský raj – rekonštrukcia objektu vrátane dopracovania PD                          497 550 € 
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Objekt školy v prírode bol postavený a daný do užívania v roku 1938 a odvtedy nebola na objekte 
realizovaná žiadna významná rekonštrukcia. Navrhovaná investičná akcia s celkovým rozpočtovým 
nákladom 1 304 040 € bude realizovaná v troch etapách. 

SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána – Zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre 
poľnohospodárstvo – mechanizačné prostriedky (traktor, otočný pluh, žací stroj, obracač a pod.)  

            200 000 € 
Predmetom investície je nákup mechanizačných strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo ako sú napr. 
traktor, otočný pluh, kompaktor, žací stroj, obracač, zhrňovač, nesené rozmetadlo, sejačka a iné.  

 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Zriadenie Centra odborného vzdelávania pre  remeslá a služby   

            174 000 € 
Jedná sa o strojové a prístrojové dovybavenie školských dielní praktického vyučovania pre COV. 

Spolufinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy:           70 000 € 

Dofinancovanie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na 
vybavenie telocvične na rok 2016, z toho: 
SPŠ Poprad – rekonštrukcia cvičebného priestoru                   23 000 € 
SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia cvičebného priestoru                   7 000 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – rekonštrukcia elektroinštalácie  vrátane osvetlenia  
cvičebného priestoru                                                 8 000 € 
Spojená škola J. Henischa Bardejov – rekonštrukcia strechy                                            2 000 € 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné – rekonštrukcia strechy                                           8 000 € 
SOŠ Majstra Pavla Levoča – rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies     7 000 € 
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky  
a inžinierskych sietí                                               15 000 € 
 

   
Sociálne zabezpečenie 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
 

Pre túto oblasť sa z rozpočtu PSK prideľujú kapitálové výdavky z v objeme 576 692 € na nové investičné 
akcie. 
CSS Kežmarok – rekonštrukcia elektroinštalácie v krízovom stredisku                                       20 873 € 

Rozvody elektriny v krízovom stredisku sú v havarijnom stave a revízny technik odporučil ich okamžitú 
rekonštrukciu. 

CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia a rozšírenie počtu WC      42 400 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia vchodu na bezbariérový                 14 037 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia ubytovacej časti izieb                   5 040 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia časti podkrovia na terapeut. miestnosť               11 820 € 

V súčasnosti je v zariadení nepostačujúci počet WC a tiež je nevyhnutné zabezpečiť ich bezbariérovosť. 
Hlavný vchod do budovy nie je bezbariérovo riešený a nezabezpečuje prístup klientov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Z dôvodu špecializácie zariadenia je stále väčší počet klientov 
s diagnózami (schozofrénia), ktorí nemôžu byť ubytovaní vo viacpočetných izbách. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutná rekonštrukcia ubytovacej časti a zvýšenie počtu jednolôžkových izieb. Zmena skladby klientov 
podmienila aj potrebu terapeutickej miestnosti, kde sa budú realizovať terapie podľa potrieb klientov.  

CSS Dúbrava – rekonštrukcia vykurovacieho systému                  44 280 € 
V CSS Dúbrava boli zmodernizované kotle na biomasu, avšak sekundárny vykurovací systém ostal bezo 
zmien. Je potrebné jeho hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov a zvýšiť objemovú 
kapacitu akumulačných nádob. 

DSS Stropkov – rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom                 29 500 € 
Zámerom je zabezpečenie bezbariérovosti  zariadenia a dobudovanie altánku, čím sa zvýši komfort 
imobilných klientov. 

CSS Ametyst Továrne – rekonštrukcia práčovne – dofinancovanie                    4 526 € 
Na rekonštrukciu práčovne boli v UR 1/PSK/2016 pridelené finančné prostriedky v objeme 43 000 €. Po 
verejnom obstarávaní vznikla potreba navýšenia rozpočtového nákladu IA. 
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CSS Zátišie Snina – rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine                                       290 000 € 
Budova CSS Zátišie v Snine bola postavená v 50. rokoch minulého storočia, je vo veľmi zlom technickom 
stave a nevyhovuje súčasným požiadavkám a platných technickým normám. Cena stavebných úprav 
predstavuje objem 284 000 €, projektová dokumentácia 6 000 €. 

Vybavenie zariadení v oblasti sociálnych služieb novými prevádzkovými strojmi, technickými zariadeniami 
a motorovým vozidlom z dôvodu ukončenia ich životnosti, havarijných stavov a vysokých nákladov na ich 
opravy a údržbu a zvýšenia komfortu klientov zariadení: 

DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – veľkokapacitná práčka          4 636 € 
DSS Dúha Bardejov – umývačka riadu             3 080 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – varný kotol           4 000 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – osobné motorové vozidlo                 16 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – rekonštrukcia a modernizácia výťahu                  60 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – pojazdný zdvihák s príslušenstvom 1 ks - dofinancovanie                 1 500 € 
CSS Ametyst Továrne – výmena strojového vybavenia práčovne                  25 000 € 

 
Po realizácii úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v objeme 2 489 610 €. 

 
    
C. Finančné operácie pre rok 2016 
 
C1.   Finančné operácie príjmové 
 
 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2015 sa rozpočet finančných operácií upravuje 
v príjmovej časti o + 3 662 139 € na 30 942 811 € celkom. Jedná sa o prevod finančných prostriedkov 
z rezervného fondu. 
 
C2. Finančné operácie výdavkové 

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

   
 

D. Programový rozpočet PSK pre 2016  
 
 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016  má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového 
rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: 
             ( v eur) 

  
Úprava rozpočtu 2/PSK/2016 Upravený rozpočet 2016 

Program 
Bežné  

výdavky 
Kapitálové 
výdavky 

SPOLU 
Bežné  

výdavky 
Kapitálové 
výdavky 

SPOLU 

1 Plánovanie, manažment, kontrola 20 000               0 20 000 1 700 050 0 1 700 050 

2 Rozvoj kraja                 0 0 0 4 801 066 12 433 812 17 234 878 

3 Interné služby 0 3 500 3 500 1 236 000 862 830 2 098 830 

4 Doprava a komunikácie 415 000 418 407 833 407 35 728 758 14 439 264 50 168 022 

5 Vzdelávanie 0 1 750 955 1 750 955 73 353 529 3 950 802 77 304 331 

6 Kultúra                 0 900 585 900 585 9 550 000 5 966 092 15 516 092 

7 Sociálne zabezpečenie 409 000 588 692 997 692 27 718 800 3 085 142 30 803 942 

8 Zdravotníctvo 0 0 0 10 800 0 10 800 

9 Administratíva 0 0 0 5 827 350 0 5 827 350 

Spolu 844 000 3 662 139 4 506 139 159 926 353 40 737 942 200 664 295 

 
 


