
Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od svojho posledného zasadnutia, na ktorom bola 
prerokovaná úprava rozpočtu č. 3/PSK/2013 vykonal dve zmeny rozpočtu. 

 
 Prvá úprava rozpočtu č. č. 4/P/2013 bola realizovaná v  súlade s časťou 4. bod 6 písm. a) 
Zásad rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja a v súlade s uznesením ZPSK č. 
473/2013 bod B písm. a) a 527/2013 bod B. Úprava rozpočtu v sebe zahŕňa presun rozpočtu  presun 
rozpočtu mimorozpočtových prostriedkov v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z oblasti vzdelávania 
do oblasti cestnej dopravy a kultúrnych služieb a presun kapitálových výdavkov zo všeobecnej pracovnej 
oblasti do oblasti vyššie územné celky na predfinancovanie a kofinancovanie projektu v rámci OPISu.   
 Druhá úprava rozpočtu č. 3/Z/2013 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 refundované finančné prostriedky poskytnuté z EÚ na financovanie odboru SO/RO pre ROP 45 267 
€, programu ENPI 9 004 €, Infobodu 1 463 € a projektu DSS nová Sedlica 6 €, z MK SR na realizáciu 
projektov v rámci grantového systému ministerstva a na financovanie kultúrnych poukazov  186 420 
€, z ÚV SR pre zariadenia v oblasti kultúrnych služieb 23 500 € a z ÚPSVaR SR na hmotnú núdzu 
2 569 €. Tiež došlo k úprave rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z MŠVVaŠ SR 
o 73 384 € na financovanie bazénov, o nenormatívne prostriedky na odchodné 57 429 €, úhradu 
nákladov súvisiacich s výkonom funkcie  predsedov a externých členov maturitných komisií 
a skúšobných komisií vrátane odborníkov z praxe 190 184 €  a rozvojové projekty 5 000 €, na 
zálohové platby na projekty v rámci fondov európskej únie 65 125 €.  
Úpravou rozpočtu č. 2/Z/2013 došlo k navýšeniu bežných príjmov a bežných výdavkov o + 640 093 € 
na 153 901 767 € v príjmovej a 140 723 149 € vo výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet sa upravil o           
+ 19 258 € na 8 479 386 € v časti príjmov a 14 791 004 € v časti výdavkov. Finančné operácie sa 
nemenili.  
 
 Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 4/PSK/2013, 
ktorá pojednáva o presunoch bez vplyvu na celkový rozpočet medzi jednotlivými oblasťami v rámci 
kapitálového rozpočtu. Súčasťou úpravy je aj rozpis kapitálových výdavkov na nové investičné akcie.   

 
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  
 

 


