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Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy upravil rozpočet na rok 2009 o účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo 
štátneho rozpočtu, z Európskej únie a prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel a z darov, 
u ktorých darca určil účel daru (úprava č. 1/Z/2009 a č.2/Z/2009). Uvedené úpravy vychádzali z  
poukázania finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove na stravu 
pre deti v hmotnej núdzi, na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti, 
na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku, z poukázania finančných 
prostriedkov z Krajského školského úradu v Prešove, z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia 
na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému,  z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR na výchovno-rekreačné tábory, z finančných prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu 
z dôvodu financovania a spolufinancovania projektov a z darovaných finančných prostriedkov. 
Uvedenými úpravami rozpočtu PSK došlo k zvýšeniu bežných príjmov o + 3 954 966 eur na 145 263 
178 eur a bežných výdavkov o + 3 954 966 eur na celkových 138 492 686 eur  a k zvýšeniu 
kapitálových príjmov a výdavkov o + 62 856 eur na 1 722 552 eur v príjmovej časti a 26 650 307 eur  
vo výdavkovej časti. Celkové príjmy po úprave predstavujú 146 985 730 eur a výdavky  165 142 993 
eur. 
Uvedené číselné údaje sú východiskovými pre úpravu rozpočtu PSK č. 3/PSK/2009.  

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu PSK pre rok 2009 z dôvodu 

pridelenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie a na projektovú 
dokumentáciu k projektom v rámci výzvy OP Životné prostredie, operačný cieľ 3.2 minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, a v súvislosti 
s presunmi finančných prostriedkov, ktoré nemajú vplyv na zmenu celkovej výšky rozpočtu.  

 
Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK 

s prijatím uznesenia.  
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N Á V R H 
n a     u z n e s e n i e 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
A.      s ch v a ľ u j e 
    
A.1. Úpravu bežného rozpočtu č. 3/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok  2009 

takto: 
 
Bežné príjmy   upraviť o  +              0  eur              na       145 263 178 eur 
Bežné výdavky  zvýšiť o  +       0 eur          na       138 492 686 eur 

  
 
A.2. Úpravu kapitálového rozpočtu č. 3/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 
 2009 takto: 
 

Kapitálové príjmy upraviť o                0  eur              na           1 722 552 eur  
Kapitálové výdavky zvýšiť  o +         2 807 385 eur     na                  29 457 692 eur 
       

A.3. Finančné operácie   
  
 Príjmové operácie zvýšiť  o +      2 807 385 eur      na             20 964 648  eur 
 Výdavkové operácie  upraviť  +        0  eur                  na                      0   eur 
 
A.4 Účelové určenie kapitálových výdavkov 
 
 01.1.1.7 Vyššie územné celky 
 Nákup malokapacitného autobusu – dofinancovanie – KV – (rezervný fond 917)  
                    + 120 686  eur 
  

04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť  
Vypracovanie projektových dokumentácií  - Projekty v rámci výzvy OP Životné prostredie, 
operačný cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov pre zariadenia: 
SOŠ Bijacovce - KV - (rezervný fond – 917)     + 22 000 eur 
DD a DSS Stará Ľubovňa - KV - (rezervný fond – 917)    + 15 000 eur 
SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná  - KV - (rezervný fond – 917)   + 19 000 eur 
DSS Legnava - KV - (rezervný fond – 917)     + 14 000 eur 
DSS Brezovička - KV - (rezervný fond – 917)     +   9 000 eur 
DD a DSS Továrne - KV - (rezervný fond – 917)    + 27 000 eur 
DSS Jabloň - KV - (rezervný fond – 917)     + 27 000 eur 
SOŠ A. Warhola Medzilaborce - KV - (rezervný fond – 917)   + 16 000 eur 
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DSS Osadné - KV - (rezervný fond – 917)     + 24 000 eur 
DSS Dúbrava - KV - (rezervný fond – 917)     + 22 000 eur 
 
04.5    Cestná doprava 
Správa a údržba ciest PSK – Monitoring pohybu vozidiel GPS - KV  
(rezervný fond – 917)        + 70 000 eur 
Správa a údržba ciest PSK – Cestná meteorologická stanica - KV  
(rezervný fond – 917)        + 35 000 eur 
Správa a údržba ciest PSK – Sypače vozoviek 8 ks - KV  
(rezervný fond – 917)               + 2 000 000 eur 
Správa a údržba ciest PSK – majetkovoprávne vysporiadanie akcie Kuzmányho ul. 
Prešov KV - (rezervný fond – 917)                             + 157 000 eur 
 
08 Kultúrne služby 
Vihorlatská knižnica Humenné – stavebné úpravy v interiéri – KV  
(rezervný fond – 917)        + 38 556 eur 
Múzeum Andyho Warhola  - rekonštrukcia strechy múzea  - KV   
(rezervný fond – 917)        + 60 335 eur 
Knižnica P. O. H. dofinancovanie projektovej dokumentácie – KV   
(rezervný fond – 917)        + 61 248 eur 
 
09 Vzdelávanie  
SPŠ Bardejov –  dofinancovanie projektu MŠ SR – rekonštrukcia vykurovacieho systému školy 
-  KV - (rezervný fond – 917)       + 66 560 eur 
Hotelová akadémia Prešov – vybudovanie kanalizačnej prípojky – KV - (rezervný fond – 917) 
            + 3000 eur 
 

A.5. Rozpis kapitálových výdavkov 
 

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (z rezervy na spolufinancovanie projektov) 
Podtatranská knižnica Poprad – dofinancovanie projektovej dokumentácie  
k žiadosti o NFP (ROP)         + 18 600 eur 
Spojená škola J. Henischa Bardejov – dofinancovanie projektovej dokumentácie  
k žiadosti o NFP (ROP)        + 15 459 eur 
Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranov n. Topľou – dofinancovanie  
projektovej dokumentácie k žiadosti o NFP (ROP)               + 13 088 eur 
 Vihorlatská hvezdáreň Humenné – spolufinancovanie 5% (SK – PL)             + 20 995 eur 
Múzeum Kežmarok   – spolufinancovanie 5% (SK – PL)    +  6 307 eur 
 Správa a údržba ciest PSK – spolufinancovanie 5% (SK – PL)                        + 147 398 eur   
Správa a údržba ciest PSK – spolufinancovanie  5%   (SK – PL)                        +   91 218 eur 

  
A.6. Presuny rozpočtu, ktoré nemajú vplyv na zníženie, resp. zvýšenie už schváleného rozpočtu 

PSK a účelové určenie finančných prostriedkov 
 

01.1.1.7   Vyššie územné celky  
Úrad PSK – BV                                       - 61 eur 
VZN PSK č.15/2008 – BV              + 61 eur  
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Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2009  
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2009 

 
Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu PSK pre rok 2009 z dôvodu 

pridelenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie a na projektovú 
dokumentáciu k projektom v rámci výzvy OP Životné prostredie, operačný cieľ 3.2 minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, a v súvislosti 
s presunmi finančných prostriedkov, ktoré nemajú vplyv na zmenu celkovej výšky rozpočtu.  

  
1. Finančné prostriedky z rezervného fondu v rámci oblasti vyšších územných celkov (01.1.1.7) na 

dofinancovanie nákupu malokapacitného autobusu vo výške 120 686 eur. 
2. Finančné prostriedky z rezervného fondu v rámci všeobecnej pracovnej oblasti (04.1.2) pre 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  na spracovanie projektovej dokumentácie 
k projektom v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie Operačný cieľ 3.2 
Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 
v objeme 195 000 eur – KV (rezervný fond - 917) v súlade s uznesením č. 529/2009 z 32. 
zasadnutia ZPSK..  

3. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 2 262 000 eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 
Správu a údržbu ciest PSK na: 

 Monitoring pohybu vozidiel GPS        +    70 000 eur 
 Cestné meteorologické stanice                    +     35 000 eur 
 Sypače vozoviek 8 ks                            + 2 000 000 eur 

Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností na ul. Kuzmányho v Prešove  +   157 000 eur 
4. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 38 556 eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 

Vihorlatskú knižnicu Humenné na stavebné úpravy v interiéri knižnice. 
5. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 60 335 eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 

Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach na rekonštrukciu strechy múzea. 
6. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 61 248 eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 

Knižnicu P.O. Hviezdoslava Prešov na dofinancovanie projektovej dokumentácie. 
7. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 66 560  eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 

Strednú priemyselnú školu Bardejov na dofinancovanie projektu MŠ SR – rekonštrukcia 
vykurovacieho systému školy.  

8. Finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 3 000  eur – KV (rezervný fond - 917)  pre 
Hotelovú akadémiu Prešov na vybudovanie kanalizačnej prípojky.   

9. Finančné prostriedky z rezervy všeobecnej pracovnej oblasti (04.1.2) v rámci kapitálového rozpočtu 
na dofinancovanie projektových dokumentácií k žiadosti o NFP (ROP) v objeme 47 147 eur – KV 
(zdroj 41) pre: 

      Podtatranskú knižnicu Poprad.           + 18 600 eur 
 Spojenú školu J. Henischa Bardejov             + 15 459 eur 
 Strednú odbornú školu A. Dubčeka vo Vranove n.Topľou            + 13 088 eur 
10. Finančné prostriedky z rezervy všeobecnej pracovnej oblasti (04.1.2) v rámci kapitálového rozpočtu 

na spolufinancovanie projektov v objeme 265 918 eur – KV (zdroj 41) v rámci I. výzvy Programu 
cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 pre:  

 Vihorlatskú knižnicu v Humennom  na projekt „Karpatské nebo“        + 20 995 eur 
 Múzeum v Kežmarku  na projekt „ Stretnutie siedmich kultúr“                      + 6 307 eur 
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 Správu a údržbu ciest PSK na projekt „ Modernizácia cestného spojenia Osturňa - št. hranica - 
Niedzica “            + 147 398 eur 

 Správu a údržbu ciest PSK na projekt „ Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno – Jaslo 
- Bardejov “             + 91 218  eur 

Presuny: 
1. Presun finančných prostriedkov v objeme 61 eur – BV (zdroj 41) v rámci bežného rozpočtu oblasti 

vyššie územné celky (01.1.1.7): 
 ÚPSK (kategória 630)                   - 61 eur  
 Dotácia pre VZN PSK č. 15/2008                 + 61 eur 

 
Príjmy PSK sa úpravou rozpočtu PSK nemenia a ostávajú v pôvodnej výške t.j.  146 985 730 

eur v tom bežné príjmy 145 263 178 eur a kapitálové príjmy 1 722 552 eur. 
  

Výdavky PSK sa upravujú spolu zvýšením o + 2 807 385 eur  na výdavky celkom 167 950 378 
eur, z toho bežné výdavky sa nemenia a zostávajú vo výške na 138 492 686 eur a kapitálové výdavky sa 
zvyšujú o  + 2 807 385 eur na 29 457 692 eur. 
 

Príjmové finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov PSK 
a prevody nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených zo ŠR SR a EÚ po 1. októbri 
predchádzajúceho roka v súlade s § 10 ods. 6 a § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení sa zvyšujú o + 2 807 385 eur na 20 964 648 eur celkom.  
  
 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2008 
 
 
A1. Bežné príjmy  
 

Bežné príjmy PSK sa úpravou rozpočtu PSK nemenia. Upravený rozpočet  bežných príjmov 
predstavuje 145 263 178 eur. 
 
 
 
A2. Bežné výdavky 
 

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sa nemení. Dochádza iba 
k presunu bez dopadu na výšku rozpočtu v rámci oblasti vyššie územné celky (01.1.1.7). 
 
01.1.1.7   Vyššie územné celky 
 
 V rámci bežného rozpočtu dochádza k presunu bez dopadu na rozpočet PSK z ÚPSK (kategória 
630) – 61 eur na dotáciu pre VZN PSK č. 15/2008 + 61 eur. Jedná sa rozdiel, ktorý vznikol z dôvodu 
zaokrúhlenia pri krátení rozpočtu v UR č. 2/PSK/2009. 
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B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2008 
 
 
B1.   Kapitálové príjmy 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia. Upravený rozpočet kapitálových príjmov zostáva v 
objeme v objeme 1 722 552 eur. 
 
 
B2. Kapitálové výdavky 
 
          Kapitálové výdavky sa touto úpravou zvyšujú o + 2 807 385  eur. Celkový upravený rozpočet 
kapitálových výdavkov bude 29 457 692 eur.  Zmeny rozpočtu sa týkajú týchto oblastí (01.1.1.7) 
Vyššie územné celky + 120 686 eur, (04.1.2) Všeobecná pracovná oblasť + 195 000 eur, (04.5) Cestná 
doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 2 324 471 eur, (08) Kultúra + 226 909 eur a (09) Vzdelávanie – 
65 681 eur. 
 
Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 
 
01.1.1.7   Vyššie územné celky 
 
 V rámci predmetnej oblasti sa rozpočet upravuje zvýšením o 120 686 eur (zdroj 917) na 
4 508 948 eur celkom. Finančné prostriedky sú účelovo určené na dofinancovanie nákupu 
malokapacitného autobusu.  
 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 
 

V rámci všeobecnej pracovnej oblasti sa upravuje rozpočet zvýšením o 195 000 eur (zdroj 917). 
Jedná sa finančné prostriedky presunuté v rámci finančných operácií z rezervného fondu do 
kapitálového rozpočtu danej oblasti. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie 
projektových dokumentácií k projektom v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie 
Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade s uznesením č. 529/2009 z 32. zasadnutia ZPSK zo dňa 2.6.2009 pre  
SOŠ Bijacovce (rezervný fond – 917)       + 22 000 eur 
DD a DSS Stará Ľubovňa - KV - (rezervný fond – 917)     + 15 000 eur 
SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná  - KV - (rezervný fond – 917)    + 19 000 eur 
DSS Legnava - KV - (rezervný fond – 917)      + 14 000 eur 
DSS Brezovička - KV - (rezervný fond – 917)      +   9 000 eur 
DD a DSS Továrne - KV - (rezervný fond – 917)     + 27 000 eur 
DSS Jabloň - KV - (rezervný fond – 917)      + 27 000 eur 
SOŠ A. Warhola Medzilaborce - KV - (rezervný fond – 917)    + 16 000 eur 
DSS Osadné - KV - (rezervný fond – 917)      + 24 000 eur 
DSS Dúbrava - KV - (rezervný fond – 917)      + 22 000 eur 
Ďalej dochádza k presunu finančných prostriedkov z rezervy danej oblasti určenej na predfinancovanie 
a spolufinancovanie projektov v rámci Európskej únie v objeme 313 101 eur pre   
Podtatranská knižnica Poprad – dofinancovanie projektovej dokumentácie  
k žiadosti o NFP (ROP)          + 18 600 eur 
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Spojená škola J. Henischa Bardejov – dofinancovanie projektovej dokumentácie  
k žiadosti o NFP (ROP)         + 15 459 eur 
Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranov n. Topľou – dofinancovanie  
projektovej dokumentácie k žiadosti o NFP (ROP)     + 13 088 eur 
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – spolufinancovanie 5% (SK – PL)               + 20 995 eur 
Múzeum Kežmarok   – spolufinancovanie 5% (SK – PL)    +   6 307 eur 
Správa a údržba ciest PSK – spolufinancovanie 5% (SK – PL)                                   + 147 398 eur   
Správa a údržba ciest PSK – spolufinancovanie  5%   (SK – PL)                           +  91 218 eur 
 

Rozpočet kapitálových výdavkov po realizácii rozpočtovej úpravy bude spolu 2 002 420 eur. 
 
 
04.5 Cestná doprava 

 
Rozpočet kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK sa upravuje zvýšením o + 2 324 471 eur 

(zdroj 917). Jedná sa finančné prostriedky presunuté v rámci finančných operácií z rezervného fondu do 
kapitálového rozpočtu danej oblasti v objeme 2 262 000 eur (zdroj 917). Finančné prostriedky budú 
použité na financovanie nasledovných investičných akcií: 
Monitoring pohybu vozidiel GPS (zdroj 917)       +    70 000 eur 
Cestné meteorologické stanice  (zdroj 917)                   +    35 000 eur 
Sypače vozoviek 8 ks (zdroj 917)                            +2 000 000 eur 
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností na ul. Kuzmányho v Prešove ( výkup dotknutých 
nehnuteľností majiteľa prof. Vladimíra Čopa) - (zdroj 917)    +   157 000 eur 
 

Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti teda predstavuje 11 404 339 eur. 
 
 
08 Kultúrne služby 
 

V rámci oddielu kultúra dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o + 226 909 eur 
(zdroj 917). Jedná sa finančné prostriedky presunuté v rámci finančných operácií z rezervného fondu do 
kapitálového rozpočtu danej oblasti. Finančné prostriedky budú použité na financovanie nasledovných 
investičných akcií  
Vihorlatská knižnica Humenné – stavebné úpravy v interiéri – KV (zdroj 917)   + 38 556 eur 
Múzeum Andyho Warhola  - rekonštrukcia strechy múzea  - KV (zdroj 917)   + 60 335 eur 
Knižnica P. O. H. dofinancovanie projektovej dokumentácie – KV (zdroj 917)   + 61 248 eur 
 

Rozpočet kapitálových výdavkov po realizácii rozpočtovej úpravy bude spolu 3 497 670 eur. 
 
 

 
09 Vzdelávanie 

 
V rámci kapitálového rozpočtu pre úsek vzdelávania dochádza úprave rozpočtu kapitálových 

výdavkov o + 69 560eur (zdroj 917). Jedná sa o presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do 
kapitálového rozpočtu danej oblasti. Finančné prostriedky v objeme 66 560 eur (zdroj 917) sú účelovo 
určené pre Strednú priemyselnú školu Bardejov na dofinancovanie projektu MŠ SR – rekonštrukcia 
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vykurovacieho systému školy a pre Hotelovú akadémiu Prešov na vybudovanie kanalizačnej prípojky 
v objeme 3 000 eur.   

 
Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti teda predstavuje 3 402 514 eur celkom.  

 
 
C. Finančné operácie pre rok 2009 
   
 Súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja sú aj finančné operácie, ktorými sa  vykonávajú 
prevody prostriedkov z peňažných fondov v súlade s § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja. 
 
 
C1. Príjmové operácie 
 
 V  rámci  tejto  úpravy  rozpočtu pre rok   2009   sa  príjmové  finančné operácie  zvyšujú o      
+ 2 807 385 eur na  20 964 648 eur celkom. Príjmové operácie predstavujú prevody finančných 
prostriedkov z rezervného fondu.   

 
Úpravou rozpočtu č. 3/PSK/2009 výdavky prevyšujú príjmy o 20 964 648 eur. Schodok 

rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy finančnými operáciami, ktoré predstavujú prevody prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov v objeme 138 263 eur a prevod prostriedkov z peňažných fondov v objeme 
20 827 385 eur. 

 
Bežný rozpočet je po realizácii uvedenej úpravy prebytkový v objeme 6 770 492 eur. Prebytok 

bežného rozpočtu  vykrýva schodok kapitálového rozpočtu v uvedenom objeme. 
  
Kapitálový rozpočet je schodkový a objeme – 27 735 140 eur. Schodok  sa vyrovnáva 

finančnými operáciami v objeme 20 964 648 eur (z toho prevody finančných prostriedkov pridelených 
zo Štátneho rozpočtu SR a EÚ po 1. októbri 2008  nevyčerpaných do konca roka 2008 vo výške 
138 263 eur, nevyčerpaných návratných zdrojov financovania poskytnutých z EIB v objeme 8 350 812 
eur a prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme 12 475 573 eur) a prebytkom 
bežného rozpočtu v objeme 6 770 492 eur. 
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D.   Programový rozpočet PSK pre rok  2009  
 
Program 1  Plánovanie, manažment a kontrola 
Bežné výdavky  + 61 eur  (VZN č. 15/2008) 
Upravený rozpočet                            1 897 592 eur 
 
Program 2   Rozvoj kraja 
Kapitálové výdavky     - 313 065 eur (zdroj 41) - rozpis rezervy pre zariadenia v zriaďovateľskej  

      Pôsobnosti PSK 
Upravený rozpočet                         4 530 893 eur 
 
Program 3  Interné služby 
Kapitálové výdavky    + 120 686 eur (zdroj 917) – nákup malokapacitného autobusu 
Upravený rozpočet                  3 035 864 eur 
 
 
Program 4  Doprava a komunikácie  
Kapitálové výdavky + 2 262 000 eur (zdroj 917) – SaÚC PSK 
 +    238 616 eur (zdroj 41 - presun z rezervy programu 2) – SaÚC PSK  
Výdavky spolu               + 2 500 616 eur 
Upravený rozpočet                39 580 764 eur 
 
Program 5  Vzdelávanie 
Kapitálové výdavky +    28 547 eur  (zdroj 41- presun z rezervy programu 2)  
 +    126 560 eur (zdroj 917) 
Výdavky spolu                  + 155 107  eur 
Upravený rozpočet                  74 298 230 eur 
 
Program 6  Kultúra 
Kapitálové výdavky +   45 902 eur  (zdroj 41- presun z rezervy programu 2) 
 + 160 139 eur (zdroj 917)  
Výdavky spolu                + 206 041 eur 
Upravený rozpočet                10 651 932 eur 
 
Program 7  Sociálne zabezpečenie 
Kapitálové výdavky + 138 000 eur (zdroj 917) 
Upravený rozpočet                28 445 658 eur 
 
Program 8  Zdravotníctvo 
Upravený rozpočet                     325 792 eur  
 
Program 9  Administratíva 
Bežné výdavky  - 61 eur  (presun na dotácie VZN PSK č. 15/2008) 
Upravený rozpočet                  5 183 653 eur 
 

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu č. 3/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 
2009  sú uvedené v prílohách materiálu.     


