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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. 7/PSK/2016 nasledovne: 
 
A.1  Bežný rozpočet: 
  
 Bežné príjmy                         +            3 829 €           na           171 901 649 € 
 Bežné výdavky                -      1 163 936 €             na      160 940 787 € 

 
v tom: 
 

A.1.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
  

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)  
Presun do rozpočtu kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových    -          299 394 € 
V tom  
Účelové určenie finančných prostriedkov v zmysle VZN PSK č. 15/2008  
o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK v platnom znení                             -          128 160 € 
Bežné výdavky Úradu PSK          -          171 234 € 
 

 
A.1.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 
  

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
Mikroprojekty – vrátka nezrovnalosti za mikroprijímateľov      +              3 829 € 
   

 
A.1.3 Oblasť financovania:  DOPRAVA 
  

04.5 Cestná doprava 
 Správa a údržba ciest PSK (zdroj 41)  - presun do finančných  

operácií výdavkových              -          864 671 € 
 

 
A.1.4 Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE 

 
09  Vzdelávanie  
Škola v prírode Detský raj  – Presun do rozpočtu kapitálových výdavkov      -            3 700 € 
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A.2  Kapitálový rozpočet: 
  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na          1 914 899 € 
 Kapitálové výdavky                 +      299 860 €       na        43 347 165 € 

 
v tom: 
Úrad samosprávneho kraja           +        807 500 € 
Projekty             -          710 318 € 
Kultúrne služby            +           13 000 € 
Vzdelávanie                                                             +          21 200 € 

 Sociálne zabezpečenie            +        168 478 € 
 
 
 A.3 Rozpočet finančných operácií: 
 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +                   0 €             na                33 059 503 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o             +        867 905 €              na                  2 588 099 € 
 v tom  

Majetková účasť PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL  
TATRAN ARÉNA, s.r.o. (presun z bežných výdavkov)     3 234 € 
Splátka PPP projektu za SUC PSK (presun z bežných výdavkov)            864 671 € 
     

 
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

 
A.4.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41                          807 500 € 
z toho: 
 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)  
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z   
vlastných príjmov PSK v platnom znení (presun z bežných výdavkov)                  128 160 € 
 
Dopracovanie Územného plánu PSK o Plán dopravnej  
obslužnosti (presun z bežných výdavkov)                  168 000 € 
 
04.5  Cestná doprava 
Príprava projektov v rámci IROP – predpokladané výdavky súvisiace 
s prípravou projektových zámerov (úprava PD, EIA posudzovanie,  
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a pod.)      235 340 € 
v tom: 
Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec     29 600 € 
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata     96 500 € 
Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov     44 600 € 
Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov – Petrovany    47 100 € 
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575  
v úseku Malá Poľana – Medzilaborce       17 540 € 
   
10 Sociálne zabezpečenie 
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov  - dofinancovanie investičnej akcie a  
stavebného dozoru                                276 000 € 
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A.4.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 

 
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41                       - 710 318 € 
z toho: 
 
04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť 
Nerozpísaná rezerva (presun do oblasti: Úrad PSK 511 340 €, Projekty  
(rozpis na IROP) 161 688, Kultúrne služby 13 000 €, Vzdelávanie 17 500 € 
 a Sociálne zabezpečenie 168 478 €)               -   872 006 € 
 
09 Vzdelávania 
Príprava projektov v rámci IROP – predpokladané hodnoty PD, energetické  
audity a posúdenie plánovanej hodnoty obnovy a projekčných prác    161 688 € 
v tom: 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Jarmočná ul. Stará Ľubovňa    37 440 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SPŠ Bardejov       24 648 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SŠ J. Henischa Bardejov                 47 400 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Okružná ul. Poprad     52 200 € 
 

 
A.4.3 Oblasť financovania:  KULTÚRNE SLUŽBY 

 
Kapitálové výdavky zo zdroja 41                              13 000 € 

 z toho: 
 
08.2 Kultúrne služby 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov – Statický posudok a PD k  
narušeniu statiky a HS v prístavbe       13 000 € 
 
 

A.4.4 Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE 
 
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41                          21 200 € 
z toho: 
 
09  Vzdelávanie  
Gymnázium vo Vranove nad Topľou – Strešné prekrytie archeologickej 
sondy „Vodného hradu“                           2 500 € 
Škola v prírode Detský raj – osobné motorové vozidlo  (v tom 3 700 € 
presun z bežných výdavkov)                      18 700 € 
 
 

A.4.5 Oblasť financovania:  SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE 
 
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41                          168 478 € 
z toho: 
 
 10 Sociálne zabezpečenie 
DSS Dúha Bardejov – Kombinovaná plynová pec s elektrickou rúrou                     3 300 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia objektu  
Lipa – dofinancovanie investičnej akcie po verejnom obstarávaní      75 000 € 
Projektové dokumentácie v rámci iniciatívy ELENA        90 178 € 
v tom: 
DSS Giraltovce  –  Pavilóny A,B – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch        18 425 € 
DpS Stará Ľubovňa –  Pavilón A – zateplenie obvodového a strešného plášťa                 19 037 € 
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DSS Vranov nad Topľou – zateplenie obvodového a strešného plášťa,  
odstránenie systémových porúch a vlhnutia základov a muriva, 
prestrešenie plochých striech pultovou strechou           3 290 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Objekty Gaštan a Javor – zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch  
a vlhnutia základov a muriva           12 778 € 
CSS Ametyst Tovarné – Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie  
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch      17 993 € 
Senior dom Svida Svidník – Hlavná budova – zateplenie obvodového 
a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhnutia suterénu      16 492 € 
ZpS a DSS Medzilaborce – Hlavná budova – zateplenie stropu a 
podstrešného priestoru              2 163 € 
 



 
Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva PSK, na ktorom 
bola prerokovaná Úprava rozpočtu 6/PSK/2016 nerealizoval žiadnu úpravu rozpočtu.  

 
Predložená úprava rozpočtu PSK č. 7/PSK/2016 pojednáva o úprave rozpočtu bežných príjmov 

a výdavkov na financovanie samosprávnych kompetencií PSK a o presunoch medzi jednotlivými časťami 
rozpočtu. 

 
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  
 
 



 
 

1 
 

Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2016 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 7/PSK/2016 pre rok 2016 

z  titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov a presunov medzi jednotlivými časťami 
rozpočtu.   

 
Rozpočet  príjmov PSK pre rok 2016 sa predmetnou úpravou zvyšuje o + 3 829 € na 173 816 548 € celkom, 
v tom bežné príjmy sa zvyšujú o + 3 829 € na 171 901 649 € celkom a kapitálové príjmy ostávajú 
v nezmenenom objeme 1 914 899 €. 
 
Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2016 sa upravuje o – 864 076 € na 204 287 952 € celkom a to v časti bežné 
výdavky o – 1 163 936 € na 160 940 787 € a kapitálové výdavky o + 299 860 € na 43 347 165 € celkom.   
 
Finančné operácie príjmové sa nemenia a ostávajú v objeme  33 059 503 €. Finančné operácie výdavkové sa 
upravujú o + 867 905 € na 2 588 099 € celkom. 
 
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 navyšujú o + 3 829 € € na 171 901 649 € celkom. 
Úprava sa týka rozpočtu kategórie 200 nedaňové príjmy. Bežné príjmy sa upravujú z dôvodu realizácie vrátky 
nezrovnalosti od prijímateľov v rámci projektu „Realizácia mikroprojektov na poľsko – slovenskom pohraničí 
v rokoch 2007 – 2013“. Následne bude v takom istom objeme  realizovaná vrátka do štátneho rozpočtu.   
  
 
A2.  Bežné výdavky 
 

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o – 1 163 936 € na 160 940 787 € celkom. Rozpočet sa 
upravuje o + 3 829 € pre oblasť financovania Projekty a zároveň dochádza k presunu bežných výdavkov 
v objeme 299 860 € do kapitálových výdavkov a 867 905 € do výdavkových finančných operácií.   

 
 
A.2.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
  
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)  

 
Rozpočet bežných výdavkov  Úradu PSK sa upravuje o – 299 394 € na 8 910 814 € celkom. Do 

rozpočtu kapitálových výdavkov sa v objeme 128 160 € presúvajú účelovo určené prostriedky na dotácie 
z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK 
v platnom znení a 168 000 € na dopracovanie územného plánu PSK.  Finančné prostriedky v objeme 3 234 € 
sa  presúvajú do finančných operácií výdavkových na splatenie majetkovej účasti  PSK v obchodnej 
spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 
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A.2.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 
 

Oblasť financovania projekty sa upravuje o + 3 829 € na 5 736 415 €. Jedná sa o bežné výdavky na 
vrátenie nezrovnalostí vyčíslených riadiacim orgánom (MPaRV SR) za mestá a obce v rámci projektu  
„Realizácia mikroprojektov na poľsko – slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2013“. Tieto finančné 
prostriedky boli Úradu PSK zaslané zo strany mikroprijímateľov.   
 
 
A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA 
 
04.5 Cestná doprava 
 
 Rozpočet pre Správu a údržbu ciest PSK sa upravuje o – 864 671 € na 34 721 791 € celkom, v tom 
SUC PSK 16 591 791 €. Finančné prostriedky sa presúvajú do výdavkových finančných operácií na splátku 
tzv. PPP projektu, ktorý po postúpení pohľadávky zo strany dodávateľa banke je vedený ako bankový úver. 
 
 
A.2.4 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE 
 
09 Vzdelávanie 
 
 V tejto oblasti dochádza k zníženiu rozpočtu o – 3 700 € na 73 713 466 € celkom. Jedná sa o presun 
do kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu Školy v prírode Detský raj. 
 
 
 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2016 
 
 
B.1 Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 1 914 899 € celkom.  
 
 

B.2 Kapitálové výdavky 
 
          Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 299 860 € na 43 347 165 € celkom. Zároveň 
dochádza k vnútorným presunom  medzi jednotlivými oblasťami financovania. Rozpočet sa upravuje pre Úrad 
PSK o  + 807 500 € pre oblasť projektov – 710 318 €, oblasť kultúrnych služieb o + 13 000 €, vzdelávania o 
+ 21 200 € a sociálneho zabezpečenia o + 168 478 €.   
 
 
B.2.1  Oblasť financovania: ÚRAD PSK 
  
 Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 807 500 € (zdroj 41)  na 7 750 774 € celkom. Podľa jednotlivých 
funkčných klasifikácii sa rozpočet upravuje nasledovne: 
 
 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 
 
 Do tejto funkčnej klasifikácie sa presúvajú finančné prostriedky v objeme 296 160 € z bežných 
výdavkov Úradu PSK  na: 

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK v platnom znení
                            128 160 € 

Jedná sa o presun v rámci účelovo pridelených prostriedkov na výdavky, ktoré spĺňajú kritéria kapitálových 
výdavkov.  
Dopracovanie Územného plánu PSK o Plán dopravnej obslužnosti                      168 000 € 
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Spracovanie tohto dokumentu je nevyhnutné pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na 
rekonštrukcie ciest v PSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.   
 

04.5  Cestná doprava 
 
Kapitálové výdavky v rámci tejto funkčnej klasifikácie sa prideľujú v objeme 235 340 € (zdroj 41).  

Nakoľko sa PSK sa aktívne zapája do čerpania eurofondov, Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí 
23.2.2016 schválilo zabezpečenie PD na vybrané projektové zámery obsiahnuté v Regionálnej integrovanej 
územnej stratégii. V ďalšej fáze investičného procesu  je potrebné k existujúcim projektovým dokumentáciám 
zabezpečiť najmä majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, hodnotenie vplyvov projektu na životné 
prostredie, územné rozhodnutia, stavebné konanie, úpravu PD a pod. Jedná sa o predbežne odhadnuté výdavky 
súvisiace s prípravou investičných akcií na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v plánovanej 
výzve na tzv. bezpečné – isté projekty. 

Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec      29 600 € 
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata     96 500 € 
Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov      44 600 € 
Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov – Petrovany     47 100 € 
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575  
v úseku Malá Poľana – Medzilaborce       17 540 € 
 

 
10 Sociálne zabezpečenie 

 
Rozpočet sa v tejto funkčnej klasifikácii  upravuje o + 276 000 € (zdroj 41) na Rekonštrukciu DSS 

Alia Bardejov  - dofinancovanie investičnej akcie a stavebného dozoru. Investičná akcia bola schválená 
uznesením ZPSK č. 297/2016 pričom z rozpočtu MPaRV SR bola poskytnutá dotácia v objeme 570 485 €. 

 
 
 
B.2.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 
 
 Oblasť projektov sa upravuje o – 710 318 € (zdroj 41) na 13 354 156 € celkom. Rozpočet sa upravuje 
v nasledovných funkčných klasifikáciách. 
 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 
 

Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)         -  872 006 € 
Finančné prostriedky sa presúvajú na Úrad PSK 511 340 €, do oblasti Kultúrne služby 13 000 €, 
Vzdelávanie 17 500 €  a Sociálne zabezpečenie 168 478 €.  V rámci oblasti projektov sa  161 688 € presúva 
na investičné akcie vo funkčnej klasifikácii 09 Vzdelávanie.            
 
 

09 Vzdelávanie  
 
Rozpočet pre oblasť financovania Projekty sa v tejto funkčnej klasifikácii upravuje o 161 688 €. Jedná sa 
o predpokladaný rozpočtový náklad na spracovanie projektových dokumentácií, energetických auditov 
objektov a posúdenie plánovanej hodnoty obnovy a projekčných prác, pri ktorých budú podané žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 
Jedná sa o financovanie nasledovných  projektových dokumentácií a energetických auditov:     

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Jarmočná ul. Stará Ľubovňa                    37 440 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SPŠ Bardejov          24 648 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SŠ J. Henischa Bardejov                                 47 400 € 
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Okružná ul. Poprad                     52 200 € 
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B.2.3 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 

Rozpočet oblasti sa upravuje o + 13 000 zo zdroja 41 na  1 058 390 € celkom.  
Kapitálové výdavky sa prideľujú pre  

Okresnú knižnica Dávida Gutgesela Bardejov – Statický posudok a PD k narušeniu  
statiky a HS v prístavbe                             13 000 € 
V prístavbe knižnice došlo k technickej poruche stavby a pravdepodobne k narušeniu statiky.  Pred 
samotným odstránením havarijného stavu je nevyhnutné vypracovať statický posudok a realizačnú 
projektovú dokumentáciu. 

 
 
B.2.4 Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE  
                                       
09  Vzdelávanie  
 

Pre organizácie v tejto oblasti financovania sa prideľujú finančné prostriedky zo zdroja 41 v objeme 
21 200 €.  Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude 4 321 958 €.  
Finančné prostriedky sa prideľujú nasledovne: 

Škola v prírode Detský raj – osobné motorové vozidlo          18 700 € 
Na kúpu OMV sa prideľujú finančné prostriedky v celkovom objeme 18 700 €, v tom 3 700 € sa presúva 
z rozpočtu bežných výdavkov školy v prírode.  
Gymnázium vo Vranove nad Topľou – Strešné prekrytie archeologickej  
sondy „Vodného hradu“                                         2 500 € 
Na realizáciu 2. etapy archeologického výskumu boli uznesením Z PSK č. 360/2016  pridelené kapitálové 
výdavky v objeme 30 000 €.  
 
 

B.2.5 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie 
  
10 Sociálne zabezpečenie 

 
Pre túto oblasť sa prideľujú kapitálové výdavky zo zdroja 41 v objeme 168 478 €.  Rozpočet sa pre 

jednotlivé organizácie upravuje nasledovne: 
DSS Dúha Bardejov – Kombinovaná plynová pec s elektrickou rúrou                        3 300 € 
Plynový sporák používaný v zariadení je v havarijnom stave. 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia objektu  
Lipa – dofinancovanie investičnej akcie po verejnom obstarávaní                     75 000 € 
Na túto investičnú akciu boli uznesením Z PSK č. 297/2016 pridelené kapitálové výdavky v objeme 
145 500 €. Na základe výsledkov verejného obstarávania je potrebné navýšenie  rozpočtu tejto investičnej 
akcie.  
Projektové dokumentácie v rámci iniciatívy ELENA                       90 178 € 
Jedná sa o PD k investičným akciám zameraným na zníženie energetickej náročnosti budov, ktoré PSK 
bude realizovať z vlastných, resp. úverových zdrojov. 
v tom: 
DSS Giraltovce  –  Pavilóny A,B – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch           18 425 € 
DpS Stará Ľubovňa –  Pavilón A – zateplenie obvodového a strešného plášťa                                 19 037 € 
DSS Vranov nad Topľou – zateplenie obvodového a strešného plášťa,  
odstránenie systémových porúch a vlhnutia základov a muriva, 
prestrešenie plochých striech pultovou strechou              3 290 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Objekty Gaštan a Javor – zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch  
a vlhnutia základov a muriva              12 778 € 
CSS Ametyst Tovarné – Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie  
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch                      17 993 € 
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Senior dom Svida Svidník – Hlavná budova – zateplenie obvodového 
a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhnutia suterénu         16 492 € 
ZpS a DSS Medzilaborce – Hlavná budova – zateplenie stropu a 
podstrešného priestoru                 2 163 € 
 

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v objeme 2 976 510 €. 
 
 

C. Finančné operácie pre rok 2016 
 
C.1   Finančné operácie príjmové 
 
 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2016 sa rozpočet finančných operácií príjmových  
nemení a ostáva v objeme  33 059 503 € celkom.  
 
C.2 Finančné operácie výdavkové 

 
Výdavkové finančné operácie sa upravujú o + 867 905 € na 2 588 099 €. K zmene rozpočtu dochádza 

z dôvodu majetkového vkladu PSK v objeme 3 234 € do obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, 
s.r.o., ktorej založenie schválilo Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 376/2016 zo dňa 20.6.2016.  

Ďalej sa rozpočet výdavkových finančných operácii upravuje o 864 671 € určených na splátku tzv. 
PPP projektu za SUC PSK. Nakoľko zo strany dodávateľa došlo k postúpeniu pohľadávky za predmetný PPP 
projekt banke, účtuje sa o ňom ako o bankovom úvere a splátky sa realizujú prostredníctvom výdavkových 
finančných operácií. 

 

 
D. Programový rozpočet PSK pre 2016  
 
 Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016  mení programový rozpočet samosprávneho kraja v jednotlivých 
programoch nasledovne:   
          

       (v eur) 

  
Úprava rozpočtu 6/PSK/2016 Upravený rozpočet 2016 

Program 
Bežné  

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
SPOLU 

Bežné  
výdavky 

Kapitálové 
výdavky 

SPOLU 

1 Plánovanie, manažment, kontrola 
-128 160 128 160 0 1 789 390 128 160 1 917 550 

2 Rozvoj kraja 3 829 -704 006 -700 177 5 732 708 11 287 326 17 020 034 

3 Interné služby 0 0 0 1 236 110 1 012 830 2 248 940 

4 Doprava a komunikácie -864 671 235 340 -629 331 34 911 498 15 057 574 49 969 072 

5 Vzdelávanie -3 700 182 888 179 188 73 766 064 5 399 906 79 165 970 

6 Kultúra 0 13 000 13 000 9 674 613 6 374 547 16 049 160 

7 Sociálne zabezpečenie 0 444 478 444 478 28 195 088 4 086 822 32 281 910 

8 Zdravotníctvo 0 0 0 10 800 0 10 800 

9 Administratíva -171 234 0 -171 234 5 624 516 0 5 624 516 

Spolu -1 163 936 299 860 -864 076 160 940 787 43 347 165 204 287 952 

 
 
Zároveň sa v rámci programového rozpočtu dopĺňa nový prvok 004.03.04 Ostatné projekty, ktorého 

zámerom je čerpanie výdavkov v rámci iniciatívy na zníženie energetickej náročnosti  budov SUC PSK.  


