
Dôvodová správa 

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva PSK vykonal dve  

úpravy rozpočtu a to úpravu rozpočtu 3/P/2017 a 3/Z/2017.  

 

Prvou úpravou rozpočtu 3/P/2017 v súlade s časťou 4. bod 10 písm. a), d), e) a písmeno f) Zásad 

rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja sa navýšil rozpočet bežných príjmov o + 6 657 

€, bežných výdavkov o + 44 344 € a  príjmových   finančných operácií o + 37 687 €.  Bežný rozpočet sa 

upravoval z dôvodu prijatia mimorozpočtových prostriedkov pre SUC PSK 6 657 € a mimorozpočtové zdroje 

z predchádzajúcich rokov pre organizácie v oblasti vzdelávania 27 444 € a sociálneho zabezpečenia 10 243 €.  

V rámci úpravy rozpočtu boli realizované presuny medzi jednotlivými oblasťami na financovanie investícií 

schválených uzneseniami Z PSK (nákup pozemkov) a zároveň bol realizovaný rozpis kapitálových 

výdavkov na jednotlivé projekty. Rozpočet príjmových finančných operácií sa upravil  v súvislosti zo 

zavedením do používania mimorozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov  v objeme 37 687 €. 

 

Druhá úprava rozpočtu 3/Z/2017 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 ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Jedná sa 

finančné prostriedky z ÚV SR na financovanie výdavkov spojených so spracovaním strategického 

dokumentu o rozvoji cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou 20 000 € a z MŠVVaŠ SR na 

dofinancovanie činnosti školského úradu 243 €. Ďalej sú to prijaté prostriedky na projekty v rámci 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 v objeme 6 250 €, z NFM na Schému 

malých grantov 310 000 €, v rámci dotačného systému MK SR 32 817 €, z Fondu na podporu umenia 

28 500 € a z ÚV SR na kultúru národnostných menšín 4 200 €.  Z rozpočtu MŠ SR boli poskytnuté 

normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v objeme 987 446 €,  z ÚPSVaR SR v Prešove na podporu 

výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením v objeme  1 365 € a  z MPSVaR SR dotácie v objeme 42 530 €.  Do rozpočtu boli zapojené aj 

kapitálové výdavky z MŽP SR v rámci OP Kvalita životného prostredia 141 355 € a dotácie z MPSVaR 

SR 64 630 €.  

 

Úpravami rozpočtu 3/P/2017 a 3/Z/2017 sa upravil rozpočet bežných príjmov o + 1 440 008 €, bežných 

výdavkov o + 1 477 695 €, kapitálových  príjmov a výdavkov o + 205 985 € a príjmových finančných 

operácií o + 37 687 €.  

 

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2017 pojednáva o úprave rozpočtu bežných príjmov 

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

rozpočtu, o rozpise kapitálových výdavkov na nové investičné akcie a navýšení rozpočtu výdavkových 

finančných operácií na splátku PPP projektu.  

 

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  

 

 


