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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 zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
mení a dopĺňa:  
 
Uznesenie Z PSK č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 k Informatívnej správe o príprave dopytovo-
orientovaných projektov v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions 
Initiative (CuRI) nasledovne: 
 
v bode B 2 sa vypúšťa text:  
 
Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej 
činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 
150 000,00 EUR za každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 
 
 
a nahrádza sa textom upraveným v bode B2 v znení:  
 

Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej 
činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
v maximálnom objeme 130 000,00 EUR, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 
EUR, 

3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 
v maximálnom objeme 140 000,00 EUR, 

4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce v maximálnom objeme 110 000,00 EUR, 

5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 EUR; 
 

zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 EUR na financovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, 
Elokované pracovisko Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny 
kraj.  
 
 
  



Dôvodová správa 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „MPaRV SR“ alebo „RO pre 
IROP“) na základe výstupov z iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative 
(CuRI), spoločného programu generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku 
Európskej komisie a Svetovej banky v spolupráci štyroch kľúčových partnerov: Európskej 
komisie, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Prešovského 
samosprávneho kraja a Svetovej banky vyhlásilo výzvu na predloženie Žiadostí o NFP 
s kódom: IROP-PO2-SC223-2020-57. 

Pre dosiahnutie synergie a doplnkovosti s OPĽZ je podpora IROP zameraná na podporu 
materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných 
škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier 
odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a 
prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného 
vzdelávania pre potreby trhu práce. Realizované aktivity budú uplatňovať prvky inkluzívneho 
vzdelávania. 

Zastupiteľstvo PSK svojím uznesením č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 k Informatívnej 
správe o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci iniciatívy Slovenská republika: 
Catching-up Regions Initiative (CuRI) schválilo financovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy 
Catching-up Regions v maximálnom objeme 150 000,00 EUR za každú vybranú SOŠ:  

a) príspevkové organizácie: 
1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok, 
2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 
3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce, 

b) rozpočtové organizácie: 
                       4.   Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506,   

Medzilaborce, 
                       5.   Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
 

Na základe výstupov z iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative 
(CuRI), Svetová banka v rámci navrhovaného investičného balíka pre SOŠ Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa odporúčala investíciu do infraštruktúry elokovaného pracoviska Lomnička 150. Po 
nejasnostiach o oprávnenosti výdavkov do elokovaných pracovísk v rámci štrukturálnych 
fondov Európska komisia mailom zo dňa 29.04.2020 potvrdila, že tieto investície v rámci 
Iniciatívy CuRI nebudú blokované.  
 

Vzhľadom na túto odpoveď, aktuálnosť problematiky a potrebu komplexného riešenia, 
bude žiadateľom pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku  pre investíciu do 
elokovaného pracoviska Lomnička Prešovský samosprávny kraj. Ďalším dôvodom zmeny 
žiadateľa v prípade tohto projektu je výsledok finančnej analýzy SOŠ Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa v pomere k výške celkovej investície pre túto SOŠ.  
 

Prekladanou zmenou uznesenia sa nemení celková výška schválených alokovaných 
finančných prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych 
činností pre vybraných 5 SOŠ, dochádza iba k prerozdeleniu finančných prostriedkov pre 
jednotlivých žiadateľov v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.  

 



Rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé subjekty vychádza z kalkulácie už 
zazmluvnených finančných prostriedkov s vyššie uvedeným účelom po ukončených verejných 
obstarávaniach (SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce a SOŠ 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa) a zároveň z odhadovaných nákladov na časť inžinierskych 
činností v prípade neukončených verejných obstaraní (SOŠ agropotravinárska a technická, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok; SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce; Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov).  


