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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  + 98 287 eur   na 142 603 105 eur a bežných výdavkov o + 98 287 eur na 
138 069 077 eur  a k zvýšeniu kapitálových príjmov a výdavkov o + 1 170 130  eur na 2 894 690 
eur v príjmovej časti a 28 522 607 eur  vo výdavkovej časti. Celkové príjmy po úprave predstavujú 
145 497 795 eur a výdavky  166 591 684 eur. 
Uvedené číselné údaje sú východiskovými pre úpravu rozpočtu PSK č. 5/PSK/2009.  

 

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

rozpočtu daňových príjmov, konkrétne dane z príjmov fyzických osôb vo výške 144 970 eur a  

potrebou financovania dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 – druhá výzva (sociálna oblasť). 

Úprava rozpočtu zároveň obsahuje zapojenie zdrojov z minulých období – rezervný fond na 

financovanie investičných akcií, v rámci cestnej dopravy, kultúrnych služieb, vzdelávania 

a sociálneho zabezpečenia.    
 
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. 5/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 

 2009 takto: 

 

Bežné príjmy   upraviť o      + 144 970  eur       na      142 748 075 eur 
Bežné výdavky  upraviť o      + 144 970  eur       na               138 214 047 eur  

  

V tom: 

 

Účelové určenie finančných prostriedkov v objeme 144 970 eur na dotácie v zmysle VZN 

PSK č. 15/2008 – druhá výzva (sociálna oblasť) 

 

A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 5/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 

 2009 takto: 

 

Kapitálové príjmy upraviť o                  0  eur       na                    2 894 690 eur  

Kapitálové výdavky upraviť o              + 166 418  eur       na                  28 689 025 eur 

 

V tom:  

04.5 Cestná doprava 

SaÚC PSK Zateplenie adm. budovy SaÚC PSK obl.Svidník – KV(zdroj 917)+   40 300 eur  

 

08   Kultúrne služby 

Tatranská galéria Poprad – II. etapa rekonšt. budovy elektrárne – dofinancovanie - KV 

(zdroj 917)             +    12 440   eur 

Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia hradnej cesty – 

dofinancovanie - KV (zdroj 917)          +        8 300 eur 

 

09    Vzdelávanie 

Gymnázium J. Francisciho – Rimavského Levoča – Modernizácia školskej jedálne – 

dofinancovanie – KV (zdroj 917)            +     7300    eur 
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10   Sociálne zabezpečenie 

DSS Podskalka HN – úprava vonkajších priestranstiev (zdroj 917)       +   37 000    eur 

DD a DSS Medzilaborce - Rekonštrukcia práčovne (zdroj 917)             + 61 078 eur

  

A.3 Úpravu rozpočtu finančných operácií 

 

 Príjmové finančné operácie          upraviť o  + 166 418 eur     na   21 260 307 eur 

 

B.     s p l n o m o c ň u j e  
 

B.1. predsedu PSK realizovať úpravy rozpočtu PSK o objem návratných zdrojov financovania 

prijatých za účelom úhrady kapitálových výdavkov v rámci celého obdobia implementácie 

europrojektov. 

 

B.2. predsedu PSK podľa vývoja bežných príjmov upraviť rozpočet bežných výdavkov 

o finančné prostriedky určené na dotáciu pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. na 

vyrovnávanie strát vo verejnom záujme za mesto Veľký Šariš a obce Malý Šariš, Záborské, 

Haniska, Teriakovce, Ľubotice, Bzenov, Ruská Nová Ves a Fintice v  roku 2009 do výšky 

125 000 eur.  
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   Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2009 
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2009 

 

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.5/PSK/2009 z dôvodu 

prehodnotenia rozpočtu daňových príjmov, konkrétne dane z príjmov fyzických osôb a jeho  

následnej úpravy o + 144 970 eur účelovo určených na dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 – 

druhá výzva (sociálna oblasť). Ďalej sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky prostredníctvom 

finančných operácií vo výške 166 418 eur  dôvodu financovania investičných akcií v rámci cestnej 

dopravy, kultúrnych služieb, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.     

 

 
A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2009 
 

A1. Bežné príjmy  

 

Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú celkom zvýšením o  + 144 970 eur. Upravuje sa  

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

64 309 893 eur. 

Upravený rozpočet bežných príjmov bude po realizácii rozpočtovej úpravy v objeme 

142 748 075 eur.  

 

 

A2. Bežné výdavky 

 

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sa upravuje o + 

144 970 eur. Rozpočet výdavkov bežného rozpočtu bude po úprave predstavovať 138 214 047 eur. 

 

01.1.1.7  Vyššie územné celky 

 

Rozpočet oblasti sa zvyšuje o + 144 970 eur (zdroj 41) na 8 309 764 eur celkom.. Finančné 

prostriedky sú účelovo určené na dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 – druhá výzva (sociálna 

oblasť).  

 

 

 
B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2009 
 

B1.   Kapitálové príjmy 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia. Upravený rozpočet kapitálových príjmov zostáva 

v objeme 2 894 690 eur. 
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B2. Kapitálové výdavky 

 

          Kapitálové výdavky sa upravujú o  +  166 418 eur. Celkový upravený rozpočet 

kapitálových výdavkov bude 28 689 025 eur.   

 

 

Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 

 

04.5 Cestná doprava 

 

Rozpočet oblasti cestná doprava sa upravuje o + 40 300 eur (zdroj 917) na 11 823 859 eur celkom. 

Finančné prostriedky sú určené pre Správu a údržbu ciest PSK na Zateplenie administratívnej 

budovy SaÚC PSK oblasť Svidník.  

       

08 Kultúrne služby 

 

V rámci oddielu kultúra dochádza k úprave rozpočtu kapitálových výdavkov o + 20 740 eur (zdroj 

917) na 3 314 089 eur. Finančné prostriedky v objeme + 12 440 eur sú účelovo  určené pre 

Tatranskú galériu Poprad na dofinancovanie investičnej  akcie  II. etapa rekonštrukcie budovy 

elektrárne  a pre Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa na  rekonštrukciu hradnej cesty – 

dofinancovanie  + 8 300 eur.        

 

 

09 Vzdelávanie 

 

Pre oblasť vzdelávania sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o + 7 300 eur ( zdroj 917) pre 

Gymnázium J.F. Rimavského v Levoči na dofinancovanie modernizácie školskej kuchyne. Objem 

kapitálových výdavkov pre danú oblasť bude predstavovať  3 319 998 eur. 

 

10 Sociálne zabezpečenie 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa upravuje o + 98 078 eur. 

Jedná sa o kapitálové výdavky pre DSS Podskalka Humenné - Úprava vonkajších priestranstiev 

(zdroj 917) + 37 000 eur a DD a DSS Medzilaborce  - Rekonštrukcia práčovne (zdroj 917) + 61 078 

eur. Celkový upravený rozpočet oblasti predstavuje  4 615 174 eur.  

 

 
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 
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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 + 166 418 eur na 21 260 307 eur celkom. Príjmové operácie predstavujú prevody finančných 
prostriedkov z rezervného fondu.   

 
Úpravou rozpočtu č. 5/PSK/2009 výdavky prevyšujú príjmy o 21 260 307 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 21 122 044 eur. 

 
Bežný rozpočet je po realizácii uvedenej úpravy prebytkový v objeme 4 534 028 eur. 

Prebytok bežného rozpočtu  vykrýva schodok kapitálového rozpočtu v uvedenom objeme. 
  
Kapitálový rozpočet je schodkový a objeme – 25 794 335 eur. Schodok  sa vyrovnáva 

finančnými operáciami v objeme 21 260 307 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 12 771 
232 eur) a prebytkom bežného rozpočtu v objeme 4 354 028 eur. 
 

 

 

D.   Programový rozpočet PSK pre rok  2009  
 
 
Program 1  Plánovanie, manažment a kontrola 
Bežné výdavky  + 144 970  eur  (VZN č. 15/2008) 

Kapitálové výdavky                      0 eur  
Upravený rozpočet                            1 876 745 eur 

 

Program 4  Doprava a komunikácie  

Bežné výdavky       0 eur  

Kapitálové výdavky  + 40 300 eur  (Zateplenie administratívnej budovy SaÚC PSK oblasť 

Svidník) 

 

Upravený rozpočet                40 005 993 eur 

 

Program 5  Vzdelávanie 

Bežné výdavky         0 eur  
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Kapitálové výdavky      + 7 300 eur  (Gymnázium J.F. Rimavského Levoča – modernizácia 

školskej kuchyne - dofinancovanie) 
 
Upravený rozpočet                           74 237 758  eur 

Program 6  Kultúra 

Bežné výdavky  0 eur 

Kapitálové výdavky + 20 740 eur  (Tatranská galéria Poprad - II. etapa rekonštrukcie budovy 

elektrárne – dofinancovanie, Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa - Rekonštrukcia hradnej 

cesty – dofinancovanie) 

 

Upravený rozpočet                10 430 526 eur 

 

Program 7  Sociálne zabezpečenie 

Bežné výdavky  0 eur 

Kapitálové výdavky + 98 078 eur  (DSS Podskalka Humenné - Úprava vonkajších priestranstiev  

+ 37 000 eur, DD a DSS Medzilaborce  - Rekonštrukcia práčovne  + 61 078 eur.) 

 

Upravený rozpočet                27 805 314 eur 

 

 

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu č. 5/PSK/2009 Prešovského samosprávneho kraja 

pre rok 2009  sú uvedené v prílohách materiálu.     

 


