
Dôvodová správa 

 

 

 Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásady RP PSK“) 

boli schválené zastupiteľstvom samosprávneho kraja 16. júna 2015 a nadobudli účinnosť 1. júla 2015.

 Zásady boli zmenené Dodatkom č. 1 s účinnosťou 27. októbra 2015. 

Vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy pristupujeme 

k úprave Zásad RP PSK dodatkom č. 2 tak ako je uvedené v materiáli. 

 

 Zmeny v rámci dodatku č. 2 k Zásadám rozpočtového procesu PSK podľa jednotlivých bodov 

návrhu sa uskutočňujú z nasledovných dôvodov: 

 

K bodu 1 

Ide o technickú úpravu názvu ekonomického softvéru. 

K bodu 2 a 3 

Harmonogram prác a termíny pre zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu určené v Zásadách nie vždy je 

možné dodržať tak ako sú uvedené v prílohe Zásad. Z toho dôvodu navrhovaná zmena umožňuje, aby 

odbor financií mohol prispôsobiť termíny harmonogramu a bodom rokovaní zasadnutí zastupiteľstva 

samosprávneho kraja.  

K bodu 4, 5 a 7 

Rozpis rozpočtu bol organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK rozpisovaný do úrovne hlavnej 

kategórie bežných výdavkov a bolo výlučne v kompetencii štatutára organizácie rozpis do úrovne 

kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Na základe 

poznatkov z aplikačnej praxe navrhujeme pri rozpise rozpočtu možnosť určiť aj záväzné ukazovatele do 

úrovne kategórií, napr. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania alebo aj iné 

záväzné ukazovatele. 

K bodu 6 

Ide o technickú úpravu. 

K bodu 8,12 

Ide o legislatívnu zmenu. Pôvodne to boli finančné prostriedky podľa § 23 mimorozpočtové prostriedky 

(MMR), avšak zmenou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1. 1. 2018 

sú tieto prostriedky uvedené v § 17 a § 22 a označujeme ich pojmom „Samostatné rozpočtové 

prostriedky“. V rámci dodatku je tento pojem doplnený aj v Prílohe č. 1  Legislatívne normy súvisiace 

s tvorbou rozpočtu a vysvetlenie základných pojmov, v bode 2 Vysvetlenie základných pojmov -  dopĺňa 

sa nový ods. 6. Kompetencia sa týmto ponecháva tak ako to bolo pri § 23 predsedovi samosprávneho 

kraja (čl. IV. ods. 10 písm. a) Zásad). 

K bodu 9 a 10 

Pri obstarávaní tvarov, prác a služieb z iných členských štátov EÚ (napr. z Českej republiky) dochádza 

k presunu platby DPH na konečného prijímateľa a vznikajú aj kurzové rozdiely. Tieto sa v zmysle 

platnej legislatívy rozpočtujú na podpoložke 456003 Kurzové rozdiely v rámci finančných operácií 

príjmových – príjem z kurzových rozdielov, avšak pri kurzovej strate dochádza k výdavku 



1 

 

prostredníctvom finančných operácií výdavkových, ktoré je nevyhnutné aj rozpočtovo vykryť na 

podpoložke 819003 Kurzové rozdiely. Bežne sa jedná rádovo o eurové položky z kurzových rozdielov, 

ktoré vyžadujú zmenu rozpočtu z bežných výdavkov do finančných operácií. Z tohto dôvodu 

rozširujeme kompetenciu predsedu PSK, aby mohol v priebehu roka vykonať takúto rozpočtovú zmenu 

formou presunu z bežného rozpočtu do finančných operácií. 

K bodu 11 a 13 

Ide o legislatívnu zmenu a tým aj doplnenie odvolávok pod čiarou. 

 

 Dodatok č. 2 k Zásadám bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Z PSK s prijatím 

uznesenia č. 35/FK/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


