
 
 
Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva PSK vykonal dve  
úpravy rozpočtu a to úpravu rozpočtu 1/P/2016 a 1/Z/2016.  

 
Prvou úpravou rozpočtu 1/P/2016 v súlade s časťou 4. bod 10 písm. a), e) a písmeno f) Zásad rozpočtového 
procesu Prešovského samosprávneho kraja a uznesením ZPSK č. 473/2013 sa rozpočet bežných príjmov 
navýšil o + 10 931 €, príjmových   finančných operácií o + 26 376 € a bežných výdavkov o + 37 307 € 
z dôvodu zapojenia do rozpočtu mimorozpočtových prostriedkov. V rámci rozpočtu sa zároveň realizovali 
presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými funkčnými klasifikáciami a na financovanie investičných 
akcií schválených uzneseniami ZPSK. 
 
Druhá úprava rozpočtu 3/Z/2016 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 
prijaté v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 63 950 €, v tom bežné 34 448 € a kapitálové 
29 502 €, z Nórskeho finančného mechanizmu 27 000 € 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 607 €. Pre oblasť kultúry boli pridelené finančné prostriedky z Úradu vlády 
SR 42 500 € a MK SR 800 €, pre oblasť vzdelávania z ÚPSVaR SR pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 
1 600 €, z MŠVVaŠ SR normatívne a nenormatívne výdavky 61 804 € a kapitálové výdavky 224 000 €. 
Pre oblasť sociálneho zabezpečenia to boli prostriedky z ÚPSVaR SR na vykonávanie rozhodnutí súdu 
v krízovom stredisku 439 200 € a  na úhradu  nákladov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej 
starostlivosti 10 622 €.  
 
Úpravami rozpočtu 1/P/2016 a 3/Z/2016 sa upravil rozpočet bežných príjmov o + 628 905 €, bežných 
výdavkov o + 655 888 €, kapitálových príjmov aj výdavkov o + 253 502 € a príjmových finančných operácií 
o + 26 983 €.  

 
Predložená úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2016 pojednáva o rozpise kapitálových výdavkov 

z rezervného fondu  na nové investičné akcie, 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.  
 
 


