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Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 

Prešovského samosprávneho kraja na rok 2017 

 
Rozpočet  príjmov pre rok 2017 sa upravuje o + 79 088 € na celkový objem 188 044 656 €. Upravujú sa bežné 

príjmy na 187 403 605 €. Rozpočet kapitálových príjmov sa nemení a ostáva v objeme  641 051 €. 

 

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2017 sa upravuje o – 1 180 253 € na 235 119 459 € celkom. Bežné výdavky 

sa upravujú o – 1 266 803 € na 167 027 673 € a kapitálové výdavky   o + 86 550 € na 68 091 786 €.  

 

Finančné operácie príjmové ostávajú v nezmenenom objeme 50 054 338 € celkom. Finančné operácie 

výdavkové sa upravujú o + 1 259 341 €  na objem 2 979 535 € celkom. 

 

K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto 

podkladov a skutočností:      

 

 

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2017 
 

 

A1. Bežné príjmy  

 

 Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú o + 79 088 € na  187 403 605 € celkom. Jedná sa o príjmy, ktoré 

vlastnou činnosťou vytvorili organizácie v oblasti kultúrnych služieb 29 500 € a o nedočerpané finančné 

zálohy mikroprijímateľov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu – Schéma malých grantov 49 588 €.  

 

 

A2.  Bežné výdavky 

 

  Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o – 1 266 803 € na  objem 167 027 673 € celkom.  V rámci 

úpravy dochádza k presunu  do rozpočtu kapitálových výdavkov – 86 550 € a do finančných operácií 

výdavkových – 1 259 341 €, k presunu z  oblasti projektov – 297 000  € do kultúrnych služieb + 297 000 € 

a tiež k navýšeniu rozpočtu z dôvodu prekročenia príjmov pre oblasť projektov + 49 588 € a kultúrnych služieb 

+ 29 500 €.  V rámci jednotlivých oblastí financovania k zmenám dochádza nasledovne: 

 

 

A.2.1  Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 V rámci rozpočtu Úradu PSK dochádza k presunu výdavkov v objeme – 76 550 €  na financovanie 

dotácií v rámci VZN PSK č.  57/2017 o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK do rozpočtu 

kapitálových výdavkov na ten istý účel.   

 

Po realizácii úpravy dosiahne rozpočet Úradu PSK  objem 9 672 759 €. 

    

 

 A.2.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 

 

 Bežné výdavky tejto oblasti financovania sa upravujú o – 247 412 € na 5 135 974 € celkom. Finančné 

prostriedky z nerozpísanej rezervy so zdrojom financovania 41 v objeme -297 000 € sa presúvajú do oblasti 

kultúry.  Rozpočet projektov sa upravuje aj o finančné prostriedky v objeme + 49 588 € prijaté v rámci 

Nórskeho finančného mechanizmu – Schéma malých grantov. Jedná sa o nevyčerpané zálohové platby od 

mikroprijímateľov, ktoré budú následne vrátené riadiacemu orgánu.   
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A.2.3  Oblasť financovania:  DOPRAVA 

 

Pre oblasť financovania Doprava sa rozpočet znižuje o bežné výdavky v objeme – 1 259 341 € (zdroj 

41), ktoré sa presúvajú do výdavkových finančných operácii na splátku istina PPP projektu.  Rozpočet bežných 

výdavkov oblasti dopravy bude v objeme 35 891 161 €, v tom rozpočet pre SUC PSK 17 536 151 €. 

 

 

A.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 

 

  

 Rozpočet bežných výdavkov tejto oblasti sa upravuje o + 316 500 € na 10 554 465 € celkom. Finančné 

prostriedky v objeme 300 000 € (v tom 297 000 € zdroj 41 a 3 000 € zdroj 46) sa prideľujú na dofinancovanie 

zariadení kultúrnych služieb. 

Zároveň sa rozpočet upravuje o bežné výdavky v objeme 26 500 €, ktoré sú kryté príjmami vytvorenými 

vlastnou činnosťou organizácii, a to pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni   15 000 €, pre 

Podduklianske osvetové stredisko Svidník 3 500 € a pre Krajské múzeum v Prešove 8 000 €.  

V rámci rozpočtu Hvezdárne a planetária v Prešove dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme              

– 10 000 € do rozpočtu kapitálových výdavkov.    

 

 

 

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2017 
 

 

B.1 Kapitálové príjmy 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 641 051 € celkom.  

 

 

B.2 Kapitálové výdavky 

 

  Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 86 550 €  na 68 091 786 € celkom. Rozpočet sa 

upravuje pre úrad samosprávneho kraja o + 76 550 €, a pre oblasť financovania kultúrne služby + 10 000 €. 

Zároveň dochádza k presunom medzi jednotlivými oblasťami financovania, a to Úrad PSK + 760 000 €, oblasť 

financovania Projekty  – 2 149 476 €, Doprava (SUC PSK)  + 712 000 €, Kultúrne služby + 143 383 €, 

Vzdelávanie + 366 603 € a Sociálne zabezpečenie + 167 490 €.  

 

   

B.2.1  Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

  

 Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 836 550 €  na 5 850 788 € celkom.  

 

Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu pridelenia kapitálových výdavkov zo zdroja 41 investičné akcie:  

 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja FK ZF Suma 

Úrad PSK 
ZI - PSK a mesto Bardejov - "I/77 Bardejov - rekonštrukcia križovatky 

ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská" 
04.5 41 150 000 € 

Úrad PSK 
ZI – PSK a mesto Svidník, Slovenský futbalový zväz - Vybudovanie 

futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom 
08. 41 100 000 € 

Úrad PSK 
ZI - PSK a obec Štrba - Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na 

Štrbskom Plese 
08. 41 150 000 € 

Úrad PSK 
ZI -  PSK a Prešovskou univerzitou - Rekonštrukcia viacúčelového 

športového areálu 
08. 41 300 000 € 

Úrad PSK Dotácie v zmysle VZN 57/2017 - presun z bežných výdavkov 01. 41 76 550 € 

Úrad PSK Kultúrne a kreatívne centrum - prepracovanie a aktualizácia PD 01. 41 60 000 € 
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Združené investície medzi PSK a združovateľmi mesto Bardejov, mesto Svidník, obec Štrba a Prešovská 

univerzita sú predmetom samostatných materiálov, ktoré budú prerokované Zastupiteľstvom PSK s prijatím 

uznesení. V rámci úpravy rozpočtu sa jedná iba o zabezpečenie rozpočtového krytia na jednotlivé investície. 

Dotácie v zmysle VZN 57/2017 – Zastupiteľstvo PSK schválilo rozdelenie dotácií uznesením Z PSK č. 

524/2017 zo dňa 19.6.2017. V rámci dotácií boli schválené kapitálové výdavky v objeme 76 550 €. Nakoľko 

na krytie uvedených dotácií boli v rozpočte PSK vyčlenené iba bežné výdavky, je nevyhnutné realizovať 

presun do kapitálových výdavkov.  

Kultúrne a kreatívne centrum – prepracovanie a aktualizácia PD – v roku 2009 boli z rozpočtu PSK vyčlenené 

finančné prostriedky pre Knižnicu P. O. Hviezdoslava na spracovanie projektovej dokumentácie na  

rekonštrukciu objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Táto PD bude po prepracovaní použitá 

k rekonštrukcii priestorov pre Prešovskú kreatívnu fabriku. Prvotnú projektovú dokumentáciu obstarávala 

Knižnica P. O. Hviezdoslava a vedie ju vo svojom majetku. PD bude odňatá zo správy Knižnice P. O. 

Hviezdoslava a jej prepracovanie bude realizovať Úrad PSK.  

 

 

 B.2.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 

 

 Kapitálové výdavky tejto oblasti financovania sa upravujú o – 2 149 476 € € na 19 630 728 € celkom. 

Rozpočet sa upravuje z dôvodu presunu  finančných  prostriedkov z nerozpísanej rezervy zdroja 41 do iných 

oblastí financovia.  

 

 

B.2.3  Oblasť financovania:  DOPRAVA 

 

 Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje pre Správu a údržbu ciest PSK  o 712 000 € (zdroj 41) 

na  24 850 074 €. Finančné prostriedky sa prideľujú na:  

 

Oblasť financovania: Doprava FK  ZF Suma 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty III/3606 Bystré 04.5. 41 80 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty III/3623 Kamenná Poruba - Davidov 04.5. 41 70 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - okr. hr. Stropkov 04.5. 41 150 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty III/3153 Šar. Jastrabie - Kyjov 04.5. 41 180 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské 04.5. 41 15 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia cesty III/3611 Rudľov 04.5. 41 27 000 € 

SUC PSK Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá 04.5. 41 190 000 € 

 

Realizáciou uvedených investičných akcií dôjde k odstráneniu havarijného stavu obrusnej vrstvy vozovky, 

pozdĺžnych a priečnych nerovností, závad konštrukcie cestného telesa vrátane príslušenstva ciest. 

Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá prestavuje kompletnú rekonštrukciu mostného 

objektu 542-001 v katastri mesta Spišská Belá, ktorý predstavuje spojnicu tatranskej a zamagurskej oblasti 

v okrese Kežmarok. Na uvedenú stavbu je spracovaná projektová dokumentácia z roku 2017. 

 

 

B.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 

 

 Rozpočet tejto oblasti financovania sa upravuje o + 153 383 € (zdroj 41) na 5 405 434 € celkom. 

Kapitálové výdavky sa prideľujú nasledovne: 
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Oblasť financovania: Kultúrne služby FK  ZF  Suma 

Múzeum v Kežmarku 
Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok - II. etapa - 

dofinancovanie 
08. 41 47 884 € 

Hvezdáreň a planetárium v 

Prešove 

Rekonštrukcia a modernizácia dátových rozvodov a 

vonkajších telekomunikačných rozvodov (10 000 € presun z 

BV) 

08. 41 15 920 € 

Šarišské múzeum 

Bardejov 
Obnova objektu - SO 07 Vila Rákoczi - dofinancovanie 08. 52 89 579 € 

 

Múzeum v Kežmarku - Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok - II. etapa - dofinancovanie – finančné 

prostriedky na realizáciu investičnej akcie boli schválené uznesením ZPSK č. 450/2017. Dofinancovanie akcie 

je z dôvodu realizácie prác naviac, ktorých potrebu nebolo možné zhodnotiť pri spracovaní projektovej 

dokumentácie a cenovej ponuky.  

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Rekonštrukcia a modernizácia dátových rozvodov a vonkajších 

telekomunikačných rozvodov – v objekte hvezdárne a planetária sa v súčasnosti v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia realizuje projekt Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti – 

Hvezdáreň a planetárium Prešov v rámci. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné vykonať rekonštrukciu 

dátových a telekomunikačných rozvodov. V prípade štruktúrovanej kabeláže sa jedná o potrebu nahradiť 

opotrebovaný a nespoľahlivý systém telefónnej a internetovej siete pri nainštalovaní novej digitálnej telefónnej 

ústredne. V prípade prekládky telefónnej prípojky sa jedná o nahradenie nadzemného vedenia (cez koruny 

stromov) chráneným podzemným uložením s vnútorným  napojením na plášť budovy.  

Čiastočné financovanie tejto investičnej akcie v objeme 10 000 €  bude organizácia riešiť v rámci prideleného 

rozpočtu presunom z bežných výdavkov.  

Šarišské múzeum Bardejov - Obnova objektu - SO 07 Vila Rákoczi - dofinancovanie –  Realizácia prác je  

nevyhnutná pre zabezpečenie funkčnosti objektu. Práce zahŕňajú riešenie vlhkostných a tepelných izolácii 

podľa platných noriem a riešenie bezbariérového vstupu sú tam zahrnuté aj autorský dozor, s súvislosti 

spotrebou riešenia zmeny projektovej dokumentácie a náklady na stavený dozor.  

 
 

B.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE 

 

 Oblasť financovania vzdelávanie sa upravuje o zdroj 41 v objeme 366 603 € na 6 399 657 €. Kapitálové 

výdavky sa prideľujú na nasledovné investičné akcie: 

 

Oblasť financovania: Vzdelávanie FK  ZF  suma 

Gymnázium L. Stöckela 

Bardejov 
Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni 09. 41 50 000 € 

Obchodná akadémia 

Vranov n. T. 
Centralizovaná platforma SINO ZEROclient 09. 41 7 500 € 

Spolufinancovanie rozvojových projektov z zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti športovej a telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2017 spolu: 

09. 41 309 103 € 

 

Gymnázium L. Stöckela Bardejov - Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni – Gymnázium realizuje 

v rámci iniciatívy ELENA zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy 

a systémových porúch v objekte. Z dôvodu zateplenia bude v jedálni zvýšená koncentrácia pary. Súčasná 

vzduchotechnika je v prevádzke od roku 1980, výkonnostne nepostačuje a je nevyhovujúca zo zdravotného 

a hygienického hľadiska (častý výskyt plesní).  

Obchodná akadémia Vranov n. T. - Centralizovaná platforma SINO ZEROclient – zakúpenie centralizovanej 

platformy súvisí s celkovou rekonštrukciou učebne informatiky. 

Spolufinancovanie rozvojových projektov z zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

športovej a telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo – jedná sa o spolufinancovanie rozvojových  

projektov, ktoré boli  zahrnuté do žiadosti v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2017 
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B.2.6 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

Pre túto oblasť sa prideľujú kapitálové výdavky zo zdroja 41 v objeme 167 490 €. Celkový rozpočet 

kapitálových výdavkov bude 5 955 105 € a prideľujú sa na nasledovné investičné akcie: 

 

Oblasť financovania:  Sociálne zabezpečenie FK  ZF Suma 

CSS Clementia Ličartovce Rekonštrukcia miestností v suteréne 10. 41 44 460 € 

DSS Vranov nad Topľou 

Zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových 

porúch a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých 

striech pultovou strechou - dofinancovanie  

10. 41 25 442 € 

CSS Dúbrava Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 10. 41 40 668 € 

  Rekonštrukcia a prístavba hospodárskej budovy - PD 10. 41 3 500 € 

ZSS Dotyk Medzilaborce 

Vytváranie bezbariérového prostredia - realizácia osobného 

lôžkového výťahu - spolufinancovanie dotácie z MPSVaR 

SR (dotácia MPSVaR SR  30 000 €) 

10. 41 53 420 € 

 

CSS Clementia Ličartovce - Rekonštrukcia miestností v suteréne – chodba, drevárska a aranžérska dielňa, 

archív a výmenníková stanica, ktoré sa budú rekonštruovať sú v pôvodnom stave, elektrické, kanalizačné 

a vodovodné rozvody sú z obdobia pred rokom 1999.  Dielne nezodpovedajú hygienickým požiadavkám 

a požiadavkám na ergoterapiu.  

DSS Vranov nad Topľou - Zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhnutia základov 

a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou - dofinancovanie – na základe spracovanej 

projektovej dokumentácie je výška finančných prostriedkov nepostačujúca. V roku 2017 sa predpokladá 

realizácia zateplenia a stavebných úprav strechy, na čo je nevyhnutné dofinancovanie  v objeme 25 442 €. 

CSS Dúbrava – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy – vytvoria sa podmienky pre rozšírenie obytnej plochy 

na bývanie pre prijímateľov sociálnej služby a presťahovanie administratívy do budovy riaditeľstva. 
Rekonštrukcia a prístavba hospodárskej budovy – PD – v areáli CSS Dúbrava sa nachádza objekt, ktorý v minulosti slúžil 

ako hospodárska budova na chov hospodárskych zvierat. Jej rekonštrukciou sa vytvoria priestory na bývanie pre 

prijímateľov s ľahším stupňom postihnutia a s možnosťou istej samostatnosti. Finančné prostriedky pre rok 2017 sa 

prideľujú iba na spracovanie projektovej dokumentácie. 

 

 

C. Finančné operácie pre rok 2017 

 

 
C.1   Finančné operácie príjmové 

 
 Rozpočet finančných operácií príjmových sa nemení a ostáva v objeme 50 054 338 €. 

 

 

C.2 Finančné operácie výdavkové 
 

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2017 sa rozpočet finančných operácií výdavkových  

upravuje o + 1 259 341 € na 2 979 535 € celkom. Finančné prostriedky sú určené pre SUC PSK na ročnú 

splátku istiny PPP projektu.   
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D. Programový rozpočet PSK pre 2017  
 

 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017  mení programový rozpočet samosprávneho kraja v jednotlivých 

programoch nasledovne:   

          
       (v eur) 

 

  
Úprava rozpočtu 6/PSK/2017 Upravený rozpočet 2017 

Program 
Bežné  

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 
SPOLU 

Bežné  

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 
SPOLU 

1 Plánovanie, manažment, kontrola 
-76 550 136 550 60 000 2 223 277 1 196 550 3 419 827 

2 Rozvoj kraja -247 412 -2 149 476 -2 396 888 5 205 118 14 087 995 19 293 113 

3 Interné služby 0 700 000 700 000 1 463 130 1 924 213 3 387 343 

4 Doprava a komunikácie -1 259 341 712 000 -547 341 36 107 489 25 961 453 62 068 942 

5 Vzdelávanie 0 366 603 366 603 76 414 965 10 515 320 86 930 285 

6 Kultúra 316 500 153 383 469 883 10 554 465 8 125 983 18 680 448 

7 Sociálne zabezpečenie 0 167 490 167 490 29 421 750 6 280 272 35 702 022 

8 Zdravotníctvo 0 0 0 9 990 0 9 990 

9 Administratíva 0 0 0 5 627 489 0 5 627 489 

Spolu -1 267 003 86 550 -1 180 453 167 027 473 68 091 786 235 119 259 

 


