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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 
 
A.  Schvaľuje: 
 
A.1. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

A.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 61 500,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-
57 zo dňa 15.04.2020.  

A.4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 199 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“, 
na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

A.6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 253 349,89 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.7.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bode A1, A3 a A5 z rozpočtu kraja. 

  



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. 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK na svojom 
17. zasadnutí dňa 02.06.2020, prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením 
č. 17/2020 Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP dopytovo-orientovaných projektov 
vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie pripravovaných projektov, 
ako aj prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.  

Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK na svojom 25. zasadnutí dňa 08.06.2020, 
prerokovala predložený materiál a odporúča svojim Uznesením č. 25/2020 Zastupiteľstvu PSK 
schváliť predloženie ŽoNFP dopytovo-orientovaných projektov vrátane zabezpečenia 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie pripravovaných projektov, ako aj prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.  

 Pripravované ŽoNFP pre dopytovo-orientované projekty: 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“, 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“, 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“, 

pre vyhlásenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 
2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – 
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní).  



Základné informácie o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 3 SOŠ v rámci 
iniciatívy CuRI 

   
 
 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 predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci 
Iniciatívy Catching-up Regions. 
 
Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:    2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita:  2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ vyzvania:  2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní  

Vyhlásenie výzvy:  04/2020 
Typ výzvy:  otvorená 
 
Schéma štátnej pomoci:  neuplatňuje sa 
Predpokladaný harmonogram  
realizácie projektu:  01.2021 – 10.2023 
   

Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov (EŠIF + štátny rozpočet) je 95 %, 
povinná výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa je 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov (ďalej aj „COV“). 

Alokácia na výzvu IROP: 28 000 000 EUR (ERDF) t.j. 32 941 176,47 EUR celkové 
oprávnené výdavky (pre všetkých 5 vybraných SOŠ). 

Predpokladané celkové výdavky schvaľovaných ŽoNFP plánovaných na predloženie 
k 15.07.2020: 

1. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“  

• COV – 1 230 000 EUR s DPH 

Predpokladané rozdelenie výdavkov 

Charakter investície 
Odhadované rozpočtové 
náklady (Euro s DPH) 

Materiálno-technické vybavenie pre odbory Cukrár, Pekár, Kuchár, 
Agromechanizátor-opravár, Mechanizácia pôdohospodárstva 

1 200 000 EUR 

Nepriame výdavky (Expert na VO) 30 000,00 EUR 

SPOLU 1 230 000 EUR 



 

2. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“, 

• COV – 3 980 000,00 EUR s DPH 

Predpokladané rozdelenie výdavkov 

Názov objektu Charakter investície 
Odhadované 

rozpočtové náklady 
(Euro s DPH) 

Hlavná budova školy 
s telocvičňou – areál 
Duchnovičová ulica 

Odborné učebne (Strojárske dielne, Učebne 
ekonómie, IKT) + Učebne pre teoretické 
predmety, Oddychová zóna, Knižnica, 
Telocvičňa 

849 039,35 EUR 

Objekt praktickej výuky – areál 
Mierová ulica 

Dielňa strojového obrábania kovov, Dielňa 
strojového spracovania dreva, Autoservisná 
dielňa, Sklad reziva, Sušiareň dreva, Odborné 
učebne pre IKT a elektrotechniku 

398 507,95 EUR 

Objekt školský internát – areál 
Mierová ulica 

Kreatívna zóna – Školiace priestory, 
multimediálna miestnosť, priestory na 
kreatívne aktivity (študenti VŠ) + ubytovacie 
služby 

1 040 418,32 EUR 

Objekt „Podnikateľský inkubátor“ 
– areál Mierová ulica 

Podnikateľský inkubátor pre MSP + 
prístavba stolárskej dielne k existujúcej 
budove 

297 449,68 EUR 

Areál Mierová ulica Spevnené plochy a terénne úpravy 185 845,12 EUR 

Vybavenie všetkých objektov 
SOŠ 

Materiálno-technické vybavenie (pre všetky 
odbory SOŠ) 

 1 188 739,58 EUR 

Ostatné náklady Nepriame výdavky + stavebný dozor 90 000,00 EUR 

SPOLU  3 980 000,00 EUR 

 

3. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ 

• COV – 5 066 997,86 EUR s DPH 

Predpokladané rozdelenie výdavkov 

Názov objektu 

(areál SOŠ Jarmočná 108) 
Charakter investície 

Odhadované 
rozpočtové náklady 

(Euro s DPH) 

Internát a cvičný Hotel na praktické 
vyučovanie 

Stavebné úpravy a vybudovanie 
cvičného Hotela na praktické 
vyučovanie s kapacitou 16 
dvojlôžkových izieb. 

600 395,88 EUR 

Multifunkčné regionálne vzdelávacie 
centrum 

Nadstavba nad existujúcou budovou – 
vytvorenie nového priestoru. 

1 127 997,72 EUR 

Centrum praktickej výučby pre remeslá 
I. 

Prístavba stolárskej dielne k existujúcej 
budove 

353 400,17 EUR 

Centrum praktickej výučby pre remeslá 
II. 

Stavebné úpravy 85 944,63 EUR 

Centrum praktického vzdelávania 
v oblasti gastronómie 

Vybudovanie nového objektu 905 045,81 EUR 



Športový areál 
Vybodovanie nového objektu – 
multifunkčného športového areálu 
vrátane atletického ovalu 

384 847,62 EUR 

Celková úprava areálu 

Stavebné úpravy spojené s opravou 
vrátnice, oplotením, osvetlením areálu, 
spevnenými plochami, sadovými 
úpravami.  

299 366,03 EUR 

Vybavenie všetkých objektov SOŠ 
Materiálno-technické vybavenie pre 
všetky odbory SOŠ 

1 200 000,00 EUR 

Ostatné náklady Nepriame výdavky + stavebný dozor 110 000,00 EUR 

SPOLU  5 066 997,86 EUR 

 

Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia, alebo kombinácia uvedených systémov 

Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu: Žiadateľ musí 
byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Prijímateľ je zároveň povinný počas 
implementácie projektu (bez ohľadu na výšku povinného spolufinancovania projektu) 
zabezpečiť finančné prostriedky v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so zmluvou 
o NFP a súčasne je plne schopný finančne pokryť riziko prípadných neoprávnených 
výdavkov, či iné riziká a záťaže.  
 
Oprávnené výdavky: 

• 021 – Stavby (realizácia nových objektov, rekonštrukcia, modernizácia budov, 
stavebno-technické úpravy, stavebný dozor) 

• 022 – Materiálno-technické vybavenie (stroje, prístroje a zariadenia – kapitálové 
výdavky) 

• 023 – Dopravné prostriedky 
• 521 – Mzdové výdavky (nepriame výdavky) 


