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Dôvodová správa 
 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) 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. 3/Z/2009). 
Uvedené úpravy vychádzali z  poukázania finančných prostriedkov 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 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  + 318 873 eur   na 145 582 051 eur a bežných výdavkov o 318 873 eur na 
138 811 559 eur  a k zvýšeniu kapitálových príjmov a výdavkov o + 2 008   eur na 1 724 560 eur 
v príjmovej časti a 29 588 941 eur  vo výdavkovej časti. Celkové príjmy po úprave predstavujú 
147 306 611 eur a výdavky  168 400 500 eur. 
Uvedené číselné údaje sú východiskovými pre úpravu rozpočtu PSK č. 4/PSK/2009.  

 
PSK  pristupuje k  úprave rozpočtu PSK pre rok 2009 v súvislosti s prehodnotením 

rozpočtu daňových príjmov, konkrétne dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku  finančnej  
a hospodárskej  krízy.  Predpokladané  zníženie  rozpočtu    predstavuje – 2 597 548 eur. Pri 
prehodnotení rozpočtu daňových príjmov sa vychádzalo z aktuálnej prognózy daňových príjmov 
verejnej správy zverejnenej Inštitútom finančnej politiky Ministerstva Slovenskej republiky.  
 

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. Presuny rozpočtu, ktoré nemajú vplyv na zníženie, resp. zvýšenie rozpočtu PSK  

   

01.1.1.7 Vyššie územné celky 

 

IT systémy – KV  (zdroj 41)          -  393 210  eur 

IT systémy – KV  (rezervný fond - zdroj 917)        + 393 210  eur 

Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou – úprava križovatky na 

okružnú  cesta III/018233 VT - KV  (rezervný fond - zdroj 917) + 164 644 eur 

Združená investícia medzi PSK a mestom Giraltovce Výstavba multifunkčného ihriska – 

KV (rezervný fond - zdroj 917)             + 55 000 eur 

Vypracovanie PD –  „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

odpadu“ (rezervný fond - zdroj 917)                       - 49 433 eur 

Vypracovanie PD –  „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

odpadu“ (zdroj 41)                             + 49 433  eur 

Nákup malokapacitného autobusu  – KV – (rezervný fond 917)          - 250 686 eur 

Nákup malokapacitného autobusu  – KV – (zdroj 41)                 + 250 686 eur 

VZN PSK č. 15/2008 – KV  (rezervný fond – zdroj 917)                    -  409 634 eur 

VZN PSK č. 15/2008 – KV  (zdroj 41)              + 409 634 eur 

 

04.5 Cestná doprava 

 

Správa a údržba ciest PSK - Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou 

– úprava križovatky na okružnú  cesta III/018233 VT - KV ( zdroj 41)          -  164 644 eur 

Poprad most - dofinancovanie EIB - KV ( zdroj 41)          -    39 832 eur 

Poprad most - dofinancovanie EIB - KV (rezervný fond - zdroj 917)       +   39 832 eur 

Pavlovce zosuv II. - dofinancovanie EIB - KV ( zdroj 41)        -  142 734 eur 

Pavlovce zosuv II. - dofinancovanie EIB - KV (rezervný fond - zdroj 917)   + 142 734 eur 

Mimorozpočtové prostriedky - rezerva (BV – zdroj 72)                 - 5 709 eur 
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09 Vzdelávanie 

 

Združená investícia medzi PSK a mestom Giraltovce Výstavba multifunkčného ihriska – 

KV (zdroj 41)                  - 55 000 eur 

Gymnázium Poprad – výstavba telocvične  - KV (rezervný fond - zdroj 917)  - 129 241 eur 

Gymnázium Poprad – výstavba telocvične – KV ( zdroj 41)             + 129 241 eur 

Mimorozpočtové prostriedky - rezerva (BV – zdroj 72)                 - 5 709 eur 

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 

DD a DSS Humenné – Posuvná brána s elektropohonom a oplotenie areálu (zdroj 41) 

                  -  42 559 eur 

DD a DSS Humenné – Posuvná brána s elektropohonom a oplotenie areálu (rezervný fond - 

zdroj 917)                             +  42 559 eur 

 

 

A.2. Úpravu bežného rozpočtu č. 4/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 

 2009 takto: 

 

Bežné príjmy   upraviť o  -        3 077 233 eur       na  142 504 818 eur 

Bežné výdavky  upraviť o  -           840 769 eur       na 137 970 790  eur 

  

V tom:  

01.1.1.7 Vyššie územné celky 

VZN PSK č.15/2008 – BV (zdroj 41)       +   263 817 eur  

Úrad PSK – BV (zdroj 41)        -      76 732 eur 

 

08 Kultúrne služby 

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – BV (zdroj 41)   -    173 723 eur 

 

09  Vzdelávanie  

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - originálne kompetencie – 

BV ( zdroj 41)           -     240 414 eur 

 

10   Sociálne zabezpečenie 

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – BV (zdroj 41) 

            -    613 717 eur 

  

A.3. Úpravu kapitálového rozpočtu č. 4/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 

 2009 takto: 

 

Kapitálové príjmy upraviť o                0  eur              na        1 724 560 eur 

Kapitálové výdavky upraviť o -         2 236 464  eur     na               27 352 477 eur 
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V tom:  

 

01.1.1.7   Vyššie územné celky 

Kapitálové výdavky (zdroj 41)               - 1 276 069 eur 

 

04.5 Cestná doprava    
Kapitálové výdavky (zdroj 41)                -   418 607 eur 

 

08   Kultúrne služby 

Kapitálové výdavky (zdroj 41)                -  271 091  eur 

 

09    Vzdelávanie 

Kapitálové výdavky (zdroj 41)                 -  143 984 eur 

 

10   Sociálne zabezpečenie 

Kapitálové výdavky (zdroj 41)      - 126 713 eur 

   

A.4. Zmena rozpisu kapitálových výdavkov 

 

01.1.1.7 Vyššie územné celky 

VZN PSK č.15/2008 – KV (II. výzva)      -  145 817 eur 

VZN PSK č.15/2008 – KV  (presun do BV)     -  263 817 eur 

IT systémy          -    71 512 eur 

Rekonštrukcia budovy úradu – KV  (zdroj 41)     - 494 804  eur  

Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu – PD  

          -    49 433 eur 

Nákup malokapacitného autobusu       -  250 686 eur 

SPOLU                  -  1 276 069 eur 

 

04.5  Cestná doprava    
 
Rekonštrukcia cesty Fintice, intravilan        -    86 400 eur 

Rekonštrukcia cesty Záhradné – Tulčík          -    45 000 eur  

Rekonštrukcia priecestia - V. Lomnica - S. Lesná             -    16 597 eur 

Zateplenie administratívnej budovy SaÚC PSK oblasť Svidník    -    40 300 eur  

Rekonštrukcia cesty Sabinov križovatka      -    32 110 eur 

Rekonštrukcia cesty Ražňany        -    72 500 eur 

Rekonštrukcia cesty Soľ – Rudľov       -    33 200 eur 

SaÚC PSK Vranov n/T skládka posypového materiál     -    26 500 eur   

Rekonštrukcia mosta Veľký Šariš                             -    66 000 eur 

 SPOLU                     -    418 607 eur 
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08 Kultúrne služby 

 

Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou - výpočtová technika, 

kopírovací stroj, kamera       -      19 900 eur 

Krajské múzeum Prešov -  rekonštrukcia zadného traktu budovy  -    274 658 eur 

Vihorlatská hvezdáreň Humenné - Čistička odpadových vôd na Observatóriu Kolonica 

           -     11 020 eur 

Vihorlatská knižnica Humenné – stavebné úpravy v interiéri  

 – dofinancovanie                  +      18 427 eur 

Šarišské múzeum Bardejov – „Úprava areálu a interiéru kostola zo Zboja“ 

         +     18 000 eur 

Knižnica P.O.H. Prešov – projektová dokumentácia   -        1 940 eur 

SPOLU                     -    271 091 eur 

 

 

09 Vzdelávanie 

 

Gymnázium Poprad – výstavba telocvične                   -     129 241 eur 

PaSA Prešov – obnova pamiatkovej budovy – PD   -       13 572 eur 

SOŠ Bijacovce - rekonštrukcia dielní, vykurovania a telocvične – PD      -    1 171 eur 

SPOLU             -  143 984 eur 

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 

DSS Podskalka HN – úprava vonkajších priestranstiev          - 37 000 eur 

DSS Spišské Podhradie - nákladný výťah           - 10 622 eur 

DSS Volgogradská Prešov – PD k žiadosti o NFP – projekt „Búraním bariér  

a skvalitnením služieb k vyššej kvalite života našich ŤZP klientov“               -  18 013 eur 

DD a DSS Medzilaborce - Rekonštrukcia práčovne          -  61 078 eur 

SPOLU      - 126 713 eur 

 

 

 

B. ž i a d a 
 

riaditeľa Úradu PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh rozpisu 

kapitálových výdavkov – investičných akcií uvedených v časti A.4 so zohľadnením príjmov 

PSK a zdrojov rezervného fondu 
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Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2009 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2009 

 

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.4/PSK/2009 z dôvodu 

prehodnotenia rozpočtu daňových príjmov, konkrétne dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku  

globálnej  finančnej  a hospodárskej   krízy  a jeho  následného  zníženia,  z  dôvodu financovania 

investičných akcií v rámci kultúrnych služieb a  v súvislosti s presunmi finančných prostriedkov, 

ktoré  nemajú vplyv  na zmenu  celkovej  výšky   rozpočtu. Rozpočet  príjmov   sa     znižuje    o     

–  3 077 233 eur, čo predstavuje 2,05 % celkového  schváleného a 2,11 % upraveného rozpočtu  

príjmov    samosprávneho  kraja.  Rozpočet    výdavkov sa  upravuje  o  čiastku –  3 077 233 eur, z 

toho bežné  výdavky sa znižujú o – 840 769   eur   (0,61 % upraveného  rozpočtu  bežných  

výdavkov)  a   kapitálové     výdavky o –2 236 464 eur (7,56 %-ný podiel na upravenom rozpočte 

kapitálových výdavkov).  

 

Presuny v rámci jednotlivých oddielov 
 

Krátenie rozpočtu výdavkov z titulu neplnenia daňových príjmov je možné realizovať iba 

v rámci zdroja 41( zdroje PSK v rámci aktuálneho roka 2009). Z toho dôvodu je potrebné vykonať 

presuny – zámenu zdrojov financovania, nakoľko dochádza k pozastaveniu investičných akcií 

financovaných z rezervného fondu zdroj 917 – prostriedky z minulých rokov. Celkovo dochádza 

k zámene zdroja 41 na zdroj 917 v objeme 837 979 eur. 

 

01.1.1.7 Vyššie územné celky 

 

IT systémy – KV  (zdroj 41)                -  393 210  eur 

IT systémy – KV  (rezervný fond - zdroj 917)            + 393 210  eur 

Vypracovanie PD –  „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu“ 

(rezervný fond - zdroj 917)                              -   49 433  eur 

Vypracovanie PD –  „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu“ 

(zdroj 41)                                       + 49 433 eur 

Nákup malokapacitného autobusu  – KV – (rezervný fond 917)                        - 250 686 eur 

Nákup malokapacitného autobusu  – KV – (zdroj 41)                               + 250 686 eur 

VZN PSK č. 15/2008 – KV  (rezervný fond – zdroj 917)                            -  409 634 eur 

VZN PSK č. 15/2008 – KV  (zdroj 41)                            + 409 634 eur 

 

04.5 Cestná doprava 

 

Poprad most - dofinancovanie EIB - KV ( zdroj 41)                 -    39 832 eur 

Poprad most - dofinancovanie EIB - KV (rezervný fond - zdroj 917)               +   39 832 eur 

Pavlovce zosuv II. - dofinancovanie EIB - KV ( zdroj 41)                -  142 734 eur 

Pavlovce zosuv II. - dofinancovanie EIB - KV (rezervný fond - zdroj 917)          + 142 734 eur 
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09 Vzdelávanie 

 

Gymnázium Poprad – výstavba telocvične  - KV (rezervný fond - zdroj 917)              - 129 241 eur 

Gymnázium Poprad – výstavba telocvične – KV ( zdroj 41)                        + 129 241 eur 

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 

DD a DSS Humenné – Posuvná brána s elektropohonom a oplotenie areálu (zdroj 41) 

                              -  42 559 eur 

DD a DSS Humenné – Posuvná brána s elektropohonom a oplotenie areálu (rezervný fond - zdroj 

917)                                                     +  42 559 eur 

 

 

Ďalšie presuny medzi oddielmi sú uvedené v nasledujúcej časti materiálu.  

 
 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2009 
 

A1. Bežné príjmy  

 

Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú celkom znížením o  - 3 077 233 eur. Upravuje sa  

kategória daňových príjmov (100), položka (111) Daň z príjmov fyzických osôb na objem 

64 164 923  eur.  

Upravený rozpočet bežných príjmov bude po realizácii rozpočtovej úpravy v objeme 

142 504 818 eur.  

 

 

A2. Bežné výdavky 

 

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sa upravuje za všetky 

oblasti financovania spolu o – 840 769 eur na 137 970 790 eur celkom.  

 

Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 

 

01.1.1.7   Vyššie územné celky 

 

Rozpočet bežných  výdavkov pre úrad samosprávneho kraja sa   zvyšuje o 187 085  eur, z 

 toho + 263 817 eur finančné prostriedky v rámci VZN PSK č. 15/2008 ( presun z kapitálového 

rozpočtu do rozpočtu bežných výdavkov) a o – 76 732 eur sa znižujú bežné výdavky úradu 

samosprávneho kraja (kategórie 620 – odvody a príspevky do poisťovní a 630 – tovary a služby). 

Upravený rozpočet oblasti po úprave bude 8 164 794 eur.  
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04.5 Cestná doprava 

 

Rozpočet bežných výdavkov pre SaÚC PSK sa upravuje zvýšením o + 5 709 eur (zdroj 72 

e). Jedná sa finančné prostriedky z poistného plnenia. Nakoľko pre SaÚC PSK nebol schválený 

rozpočet na mimorozpočtové zdroje dochádza k presunu rozpočtu z oblasti 09 vzdelávanie. 

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť (SaÚC PSK) predstavuje 15 310 

754 eur. 

 

08 Kultúrne služby 

 

Za oddiel  kultúry dochádza k zníženiu  rozpočtu bežných výdavkov o – 173 723  eur 

na 7 081 188 eur celkom. 

 

09 Vzdelávanie 

 

Na tomto úseku sa bežné výdavky upravujú znížením rozpočtu finančných prostriedkov 

na financovanie škôl a školských zariadení v rámci originálnych kompetencií kraja o - 240 414 eur. 

Taktiež dochádza k presunu rozpočtu mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 72) do oblasti 04.5 

cestná doprava v objeme – 5709 eur. Upravený rozpočet pre túto oblasť bude po vykonanej 

rozpočtovej úprave vo výške 70 446 235 eur. 

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 
Rozpočet bežných výdavkov pre sociálne zabezpečenie sa znižuje o – 613 717  eur pre  

zariadenia   sociálnej    starostlivosti   v    zriaďovateľskej  pôsobnosti   PSK. Upravený rozpočet 

oblasti  po úprave predstavuje 23 052 140 eur. 

 
 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2008 
 

 

B1.   Kapitálové príjmy 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia. Upravený rozpočet kapitálových príjmov zostáva 

v objeme v objeme 1 724 560 eur. 

 

B2. Kapitálové výdavky 

 

          Kapitálové výdavky sa touto úpravou znižujú o  - 2 236 464 eur. Celkový upravený 

rozpočet kapitálových výdavkov bude 27 352 477 eur.   

 

 

Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 
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01.1.1.7   Vyššie územné celky 

 

 Celkové zníženie rozpočtu v rámci  predmetnej oblasti predstavuje – 1 056 425 eur (zdroj 

41 – 959 526 eur, rezervný fond -96 899 eur). Finančné prostriedky boli účelovo  určené  na  

rekonštrukciu  budovy PSK   (- 494 804 eur), nákup malokapacitného autobusu ( -250 686 eur), 

Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu – PD (- 49 433 eur), IT 

systémy (- 71 512 eur) a VZN PSK č.15/2008 - II. Výzva (- 145 817 eur). Ďalej dochádza 

k presunu účelových finančných prostriedkov (VZN PSK č.15/2008) z kapitálového rozpočtu do 

rozpočtu bežných výdavkov v objeme - 263 817 eur a k presunom z oblasti (04.5) cestná doprava 

Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou – úprava križovatky na okružnú  

cesta III/018233 VT 164 644 eur a z oblasti 09 vzdelávanie Združená investícia medzi PSK 

a mestom Giraltovce Výstavba multifunkčného ihriska  55 000 eur.  

Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti po úprave bude vo výške 3 452 523 eur. 

         

04.5 Cestná doprava 

 

 Rozpočet oblasti cestná doprava sa upravuje znížením o – 583 251 eur na 10 883 559 eur. 

Dochádza k presunu kapitálových prostriedkov Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov 

nad Topľou – úprava križovatky na okružnú  cesta III/018233 VT - 164 644 eur do oblasti 01.1.1.7 

vyššie územné celky a k zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli 

účelovo  určené na financovanie investičných akcií: Rekonštrukcia cesty Fintice, intravilan                

-   86 400 eur,  Rekonštrukcia cesty  Záhradné – Tulčík  - 45 000 eur, Rekonštrukcia    priecestia   

V. Lomnica - S. Lesná    -  16 597 eur, Zateplenie administratívnej budovy SaÚC PSK oblasť 

Svidník  - 40 300 eur , Rekonštrukcia cesty Sabinov križovatka - 32 110 eur, Rekonštrukcia cesty 

Ražňany - 72 500 eur, Rekonštrukcia cesty Soľ – Rudľov - 33 200 eur, SaÚC PSK Vranov n/T 

skládka posypového materiál - 26 500 eur , Rekonštrukcia mosta Veľký Šariš  - 66 000 eur.  

 

 

08 Kultúrne služby 

 

V rámci oddielu kultúra dochádza k zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov o – 271 091 eur 

(zdroj 41 – 285 678 eur a rezervný fond + 14 587 eur) na 3 293 349 eur. Finančné prostriedky boli 

účelovo  určené na financovanie investičných akcií: Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 

(výpočtová  technika, kopírovací stroj, kamera) - 19 900 eur,  Krajské  múzeum  Prešov   

(rekonštrukcia zadného traktu budovy) - 274 658 eur, Vihorlatská hvezdáreň Humenné - Čistička 

odpadových vôd na Observatóriu Kolonica - 11 020 eur a Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov – 

projektová dokumentácia – 1 940 eur. Ďalej sa rozpočet upravuje o +18 427 eur na investičnú akciu 

Vihorlatská knižnica Humenné (stavebné úpravy v interiéri  – dofinancovanie) a o + 18 000 eur 

pre Šarišské múzeum Bardejov na úpravu areálu a interiéru kostola zo Zboja v Múzeu ľudovej 

architektúry v Bardejovských kúpeľoch.               
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09 Vzdelávanie 

 

V rámci kapitálového rozpočtu pre úsek vzdelávania dochádza k zníženiu rozpočtu 

kapitálových výdavkov o – 198 984 eur (zdroj 41 – 56 171 eur, rezervný fond – 142 813 eur) 

(Gymnázium Poprad – výstavba telocvične -129 241 eur, PaSA Prešov – Obnova pamiatkovej 

budovy – PD – 13 572 eur, SOŠ Bijacovce rekonštrukcia dielní, vykurovania a telocvične – PD – 

1 171 eur) a k presunu finančných prostriedkov účelovo určených na Združenú investíciu medzi 

PSK a mestom Giraltovce „Výstavba multifunkčného ihriska“ v objeme 55 000 eur do oblasti 

(01.1.1.7) vyššie územné celky.  

Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti teda predstavuje – 3 203 530 eur celkom.  

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa znižuje o – 126 713 eur. 

Jedná sa o kapitálové výdavky pre DSS Podskalka Humenné (úprava vonkajších priestranstiev) - 

37 000 eur, DSS Spišské Podhradie (nákladný výťah) - 10 622 eur, DSS Volgogradská Prešov ( PD 

k žiadosti o NFP – projekt „Búraním bariér a skvalitnením služieb k vyššej kvalite života našich 

ŤZP klientov“ - nevyčerpané prostriedky) -  18 013 eur a  DD a DSS Medzilaborce - Rekonštrukcia 

práčovne  - 61 078 eur. Celkový upravený rozpočet oblasti predstavuje  4 517 096 eur.  

 

 
C.   Programový rozpočet PSK pre rok  2009  
 

 

Program 1  Plánovanie, manažment a kontrola 

Bežné výdavky  + 243 817 eur  (VZN č. 15/2008 + 263 817 eur, Zastúpenie v Bruseli – 

20 000 eur ) 

Kapitálové výdavky    -409 634 eur (VZN č. 15/2008) 

 

Upravený rozpočet                            1 731 775 eur 

 

Program 2   Rozvoj kraja 

Kapitálové výdavky     - 49 433  eur (Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky 

rozložiteľného odpadu – PD) 

 

Upravený rozpočet                         4 481 460 eur 

 

Program 3  Interné služby 

Kapitálové výdavky    - 597 358 eur (nákup malokapacitného autobusu – 250 686 eur, 

rekonštrukcia budovy – 494 804 eur, oblasť IT – 71 512 eur, ZI – 

križovatka Vranov n .T +164 644 eur, ZI – multifunkčné ihrisko Giraltovce 

+ 55 000 eur) 
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Upravený rozpočet                  2 438 506 eur 

Program 4  Doprava a komunikácie  

Bežné výdavky  + 5 709 eur (mimorozpočtové prostriedky z poistného plnenia) 

Kapitálové výdavky -  583 251 eur (ZI – križovatka Vranov n .T) 

 

Upravený rozpočet                39 065 693 eur 

 

Program 5  Vzdelávanie 

Bežné výdavky  - 246 123 eur (mimorozpočtové prostriedky 5 709 eur, originálne 

kompetencie) 

Kapitálové výdavky -  198 984 eur  (ZI – multifunkčné ihrisko Giraltovce - 55 000 eur, školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  - 167 241 eur)  

 

Upravený rozpočet                74 075 398 eur 

 

Program 6  Kultúra 

Bežné výdavky  - 173 723 eur   (kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) 

Kapitálové výdavky - 271 091 eur  (kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK)  

 

Upravený rozpočet                10 370 266 eur 

 

Program 7  Sociálne zabezpečenie 

Bežné výdavky  - 613 717 eur  (DD a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) 

Kapitálové výdavky - 126 713 eur  ( DD a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) 

 

Upravený rozpočet                27 707 236 eur 

 

Program 8  Zdravotníctvo 

 

Upravený rozpočet                     325 792 eur  

 

Program 9  Administratíva 

Bežné výdavky  - 56 732  eur  (Úrad PSK – mzdy, odvody, tovary a služby)) 

 

Upravený rozpočet                  5 127 141 eur 

 

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu č. 3/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja 

pre rok 2009  sú uvedené v prílohách materiálu.     

 


