
Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2013 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2013 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k  úprave rozpočtu č. 4/PSK/2013 pre rok 2013 

z  titulu presunu kapitálových výdavkov  z vyššie územné celky a všeobecnej pracovnej oblasti do oblastí 
cestná doprava, kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Zároveň dochádza k rozpisu 
rozpočtu kapitálových výdavkov na nové investičné akcie. 

 
K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na 

základe týchto podkladov a skutočností:  
 

1. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových 
výdavkov  
 

01.1.1.7 Vyššie územné celky  (rezervný fond)           
Bezbariérový výťah v budove PSK            –       5 200 € 
 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  (zdroj 41)            
Nerozpísaná rezerva                                                                 –    569 775 € 

     ROP – opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
                +    342 088 € 
z toho:  

 Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Humenné, Svidník a Vranov n.T.     +     123 042 € 
 Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Poprad a Stará Ľubovňa      +     219 046 € 

SUC PSK – Program cezhraničnej spolupráce PL – SK – Monitoring klimatických podmienok  
v slovensko – poľskom pohraničí – nadlimitné výdavky          +      22 000 € 
                                              
04.5 Cestná doprava (SUC PSK – zdroj 41)             
Realizácia rekonštrukcií havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období 2012/2013 – 
dofinancovanie                +      49 124 €
                       
08 Kultúrne služby  
Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (zdroj 41)          +       30 000 € 
Vihorlatské múzeum Humenné – realizácia bleskozvodu na drevený kostolík vrátane PD (zdroj 41  
700 €, rezervný fond 5 200 €)                 +       5  900 € 
PUĽS – kúpa osobného motorového vozidla (zdroj 41)         +       7  000 € 
   
09 Vzdelávanie (zdroj 41) 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. –  rekonštrukcia telocvične                +    80 000 € 
SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána – zateplenie budovy telocvične                +    14 500 €  
  
10 Sociálne zabezpečenie (zdroj 41)  
DSS Stropkov  – kúpa elektrického varného kotla              +    4 258 € 
CSS Clementia Ličartovce – kúpa veľkokapacitnej práčky             +     9 160 € 
CSS Clementia Ličartovce – kúpa 2 ks digestorov               +     4 723 € 
DSS Ľubica – rekonštrukcia objektov – zhotovenie priečok              +     6 222 € 
               

Rozpočet  príjmov  PSK  pre  rok  2013 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 4/PSK/2013  nemení a ostáva 
v celkovom objeme 162 381 153 €, v tom bežné príjmy 153 901 767 € a kapitálové príjmy 8 479 386 €.  
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Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2013 sa predmetnou úpravou č. 4/PSK/2013 nemení a ostáva 
v celkovom objeme 155 514 153 €, v tom bežné výdavky 140 723 149 € a kapitálové výdavky 
14 791 004 €.      
  
Finančné operácie príjmové pre rok 2013 sa predmetnou úpravou č. 4/PSK/2013 nemenia a ostávajú 
v objeme 9 106 490 €. Rozpočet finančných operácií výdavkových sa nemení a ostáva v objeme       
4 775 490 €. 

 
 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2013 
 
 
A1. Bežné príjmy  
 
 Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a ostávajú v objeme 153 901 767 €. 
 
 
A2.  Bežné výdavky 
 

V rámci predmetnej úpravy rozpočtu sa bežné výdavky nemenia a ostávajú v objeme 
140 723 149 €.  
 
  

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2013 
 
 
B1.   Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 8 479 386 €.  
 
 
B2. Kapitálové výdavky 
 
          Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou nemenia a zostávajú v objeme 14 791 004 €. V rámci 
predmetnej úpravy dochádza k presunom finančných prostriedkov, ktoré sa dotýkajú oblasti (01.1.1.7)  
Vyššie územné celky – 5 200 €, (04.1.2)  Všeobecná pracovná oblasť – 205 687 €, (04.5) Cestná doprava 
+ 49 124 €, (08) Kultúrne služby + 42 900 (09) Vzdelávanie + 94 500 € a (10) Sociálne zabezpečenie      
+ 24 363 €. 
 
 
01.1.1.7 Vyššie územné celky 
 

Pre túto oblasť sa rozpočet upravuje znížením o – 5 200 € na 3 642 864 € celkom. Jedná sa 
o nepoužité finančné prostriedky pridelené na realizáciu bezbariérového výťahu v budove PSK.  

 
 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 
 
 Rozpočet tejto oblasti sa znižuje o – 205 687 € na 5 556 669 € celkom. Jedná sa o presun  
kapitálových výdavkov do jednotlivých oblastí na financovanie investičných akcií. Zároveň dochádza 
k rozpisu rezervy na nové investičné akcie súvisiace s implementáciou projektov EÚ: 

Nerozpísaná rezerva                                                                 –    569 775 € 
ROP – opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
                         342 088 €  
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Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie projektov v rámci 3. etapy ROP a to oblasť 
Humenné, Svidník a Vranov n. T. 123 042 € a oblasť Poprad a Stará Ľubovňa 219 046 €. 
 
SUC PSK – Program cezhraničnej spolupráce PL – SK – Monitoring klimatických podmienok  
v slovensko – poľskom pohraničí – nadlimitné výdavky                  22 000 € 
V tomto prípade sa jedná o mikroprojekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce a na základe 
výsledku verejného obstarávania je potrebné dofinancovanie investičnej akcie. 

 
 
04.5 Cestná doprava 
 
 Pre oddiel cestnej dopravy sa presúvajú finančné prostriedky zo zdroja 41 pre SUC PSK 
v objeme + 49 124 € na dofinancovanie Realizácie rekonštrukcií havarijných úsekov ciest II. a III. tried 
PSK po zimnom období 2012/2013. Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 473/2013 schválilo pridelenie 
finančných prostriedkov v objem 1 500 tis. €. Na základe výsledku procesu verejného obstarania je 
celkový požadovaný rozpočtový náklad na túto investičnú akciu v objeme 1 549 124 €. 
 Po realizácií predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava 
v objeme 2 225 916 €.  
 
 
08        Kultúrne služby 
 
 Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť kultúrnych služieb sa upravuje o + 42 900 €  na    
464 591 € celkom. Finančné prostriedky sa prideľujú pre:  

Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (zdroj 41)                   30 000 € 
Jedná sa o projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii budovy Šarišskej galérie, ktorá je v havarijnom 
stave. 
Vihorlatské múzeum Humenné – realizácia bleskozvodu na drevený kostolík vrátane PD (zdroj 41  
700 €, rezervný fond 5 200 €)                          5  900 € 
V rámci grantového systému MK SR boli pridelené finančné prostriedky na ukončenie opravy 
šindľovej strechy na drevenom kostolíku nachádzajúcom sa v Expozícii ľudovej architektúry 
a bývania. Na základe odporúčania Hasičského záchranného zboru je potrebné opatriť kostolík 
bleskozvodom, aby spĺňal bezpečnostné požiadavky.  
PUĽS – kúpa osobného motorového vozidla (zdroj 41)                  7  000 € 

 Kúpu osobného motorového vozidla pre potreby PUĽSu  si organizácia dofinancuje z vlastných 
zdrojov. 

 
 
09        Vzdelávanie  
 
 Do oblasti vzdelávania sa presúvajú finančné prostriedky z všeobecnej pracovnej oblasti na 
financovanie nových investičných akcií. Rozpočet oblasti sa upravuje o + 94 500 € (zdroj 41) na 
2 482 742 € celkom. Finančné prostriedky sa prideľujú na tieto investičné akcie: 

SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – rekonštrukcia telocvične                                  80 000 € 
Jedná sa o začatie rekonštrukcie objektu novozakúpenej telocvične. 
SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána – zateplenie budovy telocvične                             14 500 €  
Organizácia realizovala zateplenie dvoch tretín telocvične z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky 
sa prideľujú na dokončenie, t.j. na zateplenie poslednej tretiny telocvične. 
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10        Sociálne zabezpečenie  
 

 V oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k navýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o      
 + 24 363 € na 418 222 € celkom.  Finančné prostriedky sa prideľujú zo zdroja 41 pre:  

DSS Stropkov  – kúpa elektrického varného kotla                    4 258 € 
Pôvodný varný kotol z roku 1998 je v súčasnosti vyradený a pre funkčnosť stravovacej prevádzky je 
jeho zakúpenie nevyhnutné. 
CSS Clementia Ličartovce – kúpa veľkokapacitnej práčky                    9 160 € 
Veľkokapacitné práčky, ktoré organizácia používa sú z roku 1965 a náklady na ich údržbu sú 
neúmerne vysoké. 
CSS Clementia Ličartovce – kúpa 2 ks digestorov                      4 723 € 
Vzduchotechnika v priestoroch kuchyne je už morálne zastarala a je nepostačuje na zabezpečenie 
hygienicky vyhovujúceho prostredia. 
DSS Ľubica – rekonštrukcia objektov – zhotovenie priečok                     6 222 € 
Jedná sa o zhotovenie nových priečok v objekte DSS Ľubica a DSS Kežmarok. 

 
 
 

 C. Programový rozpočet PSK pre 2013  
 
 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2013 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového 
rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: 
 
Program 2  Rozvoj kraja 

 
 
 
 
 

 
Program 3  Interné služby 

 
 
 
 
 

 
Program 4  Doprava a komunikácie 

             
 
 
 
 

 
 
Program 5  Vzdelávanie 

 
 
 
 

Výdavky spolu - 569 775 €  
v tom: Kapitálové výdavky - 569 775 €  

Upravený rozpočet 8 515 470 € 

Výdavky spolu - 5 200 €  
v tom: Kapitálové výdavky - 5 200 €  

Upravený rozpočet 902 088 € 

Výdavky spolu +  413 212 €  
v tom: Kapitálové výdavky +  413 212 €  

Upravený rozpočet 32 519 903 € 

Výdavky spolu +  94 500€  
v tom: Kapitálové výdavky + 94 500 €  

Upravený rozpočet 72 720 126 € 
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Program 6  Kultúra 
 
 
 
 
 

 
Program 7  Sociálne zabezpečenie 

             
 
 
 
 

Výdavky spolu +  42 900 €  
v tom: Kapitálové výdavky + 42 900 €  

Upravený rozpočet  8 644 024 € 

Výdavky spolu +  24 363 €  
v tom: Kapitálové výdavky +  24 363 €  

Upravený rozpočet 26 397 853 € 


