
Zásady rozpočtového procesu  

Prešovského samosprávneho kraja 

- dodatok č. 2  

 

 (ďalej len „Zásady “ a „dodatok k zásadám“) 
 

 
Legislatívnou zmenou zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza aj k úprave Zásad rozpočtového procesu 

Prešovského samosprávneho kraja dodatkom č. 2 nasledovne: 

 

 

1. V článku II. ods. 14 a v čl. IV. ods. 2 sa skratka SPIN nahrádza skratkou „iSPIN“. 

 

2. V článku II. ods. 22 sa na konci dopĺňa veta: 
„Harmonogram prác a termíny určené v Zásadách a prílohe č. 2 pre zostavovanie a schvaľovanie 

rozpočtu samosprávneho kraja môžu byť v závislosti na termínoch a programe pracovných zasadnutí 

zastupiteľstva samosprávneho kraja odlišné. V tomto prípade harmonogram a termíny pre 

zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu stanovuje odbor financií úradu samosprávneho kraja pri 

rešpektovaní termínov vyplývajúcich z legislatívneho rámca vzťahujúceho sa na rozpočet 

samosprávneho kraja.“   

 
3. V článku IV. ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text: 

„ resp. podľa pokynov odboru financií.“ 

 
4. V článku IV. ods. 1 sa za druhú vetu vkladá text: 

„Rozpisom rozpočtu môžu byť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám určené aj 

záväzné ukazovatele na úrovni kategórií a iné ukazovatele.“ 

 

5. V článku IV. ods. 2 druhá veta znie: 
„Rozpis rozpočtu je plne v kompetencii štatutára organizácie s výnimkou záväzných ukazovateľov 

na úrovni kategórií a iných ukazovateľov, ak sú určené zriaďovateľom pri rozpise rozpočtu a pre 

štatutára organizácie sú týmto záväzné.“ 
 

6. V čl. IV. ods. 6 sa v druhej vete za slová odbor financií úradu samosprávneho kraja dopĺňa text pred 

čiarku: 

„v spolupráci s príslušnými odbormi a útvarmi úradu“. 

 

7. V čl. IV. ods. 7 text uvedený v zátvorke sa na konci pred zátvorkou dopĺňa čiarkou a nasledujúcim 

textom: 

„ iných účelovo určených finančných prostriedkov, záväzných ukazovateľov na úrovni kategórií 

a iných ukazovateľov, ak sú určené zriaďovateľom v rozpise rozpočtu a pre štatutára organizácie sú 

týmto záväzné)“    

 

8. Čl. IV. ods. 10 písm. a) a nahrádza novým znením: 

„a) prekročenie, viazanie, presuny samostatných rozpočtových prostriedkov z titulu § 17 ods. 4       a 

§ 22 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“  

 

 

9. V čl. IV. ods. 10 sa za písmenom f) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno g), ktoré znie: 



1 

 

„g) presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými časťami rozpočtu, ktorými sú bežný 

rozpočet a finančné operácie na financovanie vzniknutých kurzových rozdielov.“ 

 

10. V čl. IV. ods. 11 sa za písmenom e) spojka a nachádza čiarkou a za písmeno f) sa vkladá text:    

„a g)“.    

 

11. V čl. VII. ods. 3 sa nahrádza novým znením: 

„ (3) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 

vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu príslušným správcom kapitoly ako bežný 

transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného 

rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto 

prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., musia byť finančne 

vysporiadané rovnako v tomto termíne.“ 

 

12. V prílohe č. 1 Legislatívne normy súvisiace s tvorbou rozpočtu a vysvetlenie základných pojmov, v 

bode 2 Vysvetlenie základných pojmov sa za ods.5 dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

„(6) Samostatné rozpočtové prostriedky sú príjmy a výdavky v zmysle § 17 ods. 4 zákona NR SR 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rozpočtová organizácia získa z rozdielu medzi výnosmi 

a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prijme z poistného plnenia, zo zmluvného 

poistenia alebo zo zákonného poistenia, prijme  od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa 

osobitného predpisu19, prijme od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu20. 

Samostatné rozpočtové prostriedky tvoria aj finančné prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia 

v zmysle § 22 ods. 4 zákona NR SR č 523/2004 Z. z. vedie na samostatných účtoch, ak tak 

ustanovuje osobitný zákon, ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie, 

z medzinárodnej zmluvy, pri prijatí prostriedkov na základe darovacej zmluvy, na základe zmluvy 

o združení21, pri prijatí prostriedkov súvisiacich so stravovaním22, vrátane úhrad stravy, pri prijatí 

prostriedkov formou dotácie alebo grantu alebo prostriedkov z podnikateľskej činnosť rozpočtovej 

organizácie.   

Zmena § 23 na § 17 a definícia – bude nový text. 

 

13. Za odvolávku pod čiarou číslo 18 sa dopĺňa odvolávka číslo 19 až 22 a odvolávky 19 a 20 sa 

prečíslujú na 23 a 24: 
„19 § 2 ods. 1 písm. c) zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení zákona 564/2004 Z. z., § 28, 49, 53, 114, 116, 117 a 126 zákona č. 

543/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov“ 

 

„20 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov“ 

 

„21 § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“  

 

„22 napr. § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 140 a 141 zákona č.245/2008 Z.z. 

v znení neskorších predpisov“ 

 

 

Tento dodatok č. 2 k Zásadám rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja nadobúda  

účinnosť dňom vykonateľnosti uznesenia, ktorým bol dodatok schválený v Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

 

 


