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V Prešove, dňa 8.6.2021  



N Á V R H 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Článkom IX. Všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 „O poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ a zverejnenej Výzvy pre región 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
 

A. schvaľuje 
 
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy pre región Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v objeme 
2 400 000,00 EUR, z toho: 
 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 
710 539,79 EUR 
z toho: 
kapitálové výdavky:    710 539,79 EUR 
(príloha č. 1) 
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok: 487 480,74 EUR 
v tom: 
podprogram 2.1     76 101,17 EUR 
podprogram 2.2   411 379,57 EUR 
 
z toho:  
bežné výdavky   411 379,57 EUR 
kapitálové výdavky     76 101,17 EUR  
(príloha č. 2) 
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 1 111 735,58 EUR 
z toho: 
kapitálové výdavky: 1 111 735,58 EUR 
(príloha č. 3)  
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti: 90 243,89 EUR 
v tom: 
podprogram 4.1   69 092,89 EUR 
podprogram 4.2   21 151,00 EUR 
 
z toho:  
bežné výdavky   21 151,00 EUR 
kapitálové výdavky   69 092,89 EUR 
(príloha č. 4) 

  



Dôvodová správa 
 
Na 24. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo 

14.12.2020 bolo prijaté uznesenie č. 592/2020 k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 

Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 bola  
schválená pre Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického 
turizmu, pre Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných 
kultúrnych pamiatok, pre Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a pre 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti. 

V rámci rozpočtu PSK pre rok 2021 pre tento účel je vyčlenený objem finančných 
prostriedkov v celkovej hodnote 2 400 000,- EUR. Pre Program 1: Podpora cyklodopravy, 
infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu bolo vyčlenených v rámci výzvy 800 000 
EUR, pre Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok bolo vyčlenených v rámci výzvy 580 000 EUR, pre Program 3: Podpora výstavby a 
rekonštrukcie športovísk v PSK bolo vyčlenených v rámci výzvy 800 000 EUR a pre Program 
4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo 
vyčlenených v rámci výzvy 220 000 EUR. 

Predmetom predkladaného materiálu je návrh rozdelenia dotácií žiadateľom, ktorí 
splnili kritériá Výzvy pre región pre Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry 
cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok 
UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK a pre Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti. 

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja bolo v lehote do 31.3.2021 doručených 149 
žiadostí o poskytnutie dotácie v daných programoch v zmysle Výzvy pre región pre rok 2021 
v celkovej hodnote 8 421 401,06 EUR. Z toho nesplnilo kritériá Výzvy pre región 15 žiadostí. 
Zo žiadostí, ktoré splnili kritériá Výzvy pre región nebolo podporených 49 žiadostí. Materiál 
obsahuje zoznam 85 žiadateľov, ktorým bola navrhnutá dotácia v tomto členení: 

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu  
26 žiadateľov, dotácia spolu     710 539,79 EUR 
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok  
podprogram 2.1, 2.2 - 20 žiadateľov, dotácia spolu   487 480,74 EUR 
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
32 žiadateľov, dotácia spolu              1 111 735,58 EUR 
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
podprogram 4.1, 4.2 - 7 žiadateľov, dotácia spolu    90 243,89 EUR 
 



V členení podľa druhu výdavkov je z celkovej čiastky určenej na rozdelenie dotácií pre 
Výzvu pre región objem 432 530,57 EUR charakteru bežných výdavkov a 1 967 469,43 EUR 
charakteru kapitálových výdavkov. 

Žiadosti doručené na Úrad Prešovského samosprávneho kraja boli posúdené po 
formálnej stránke na Odbore projektového riadenia, oddelenia dotácií. Žiadosti, ktoré splnili 
podmienky Výzvy pre región 2021 a VZN PSK 78/2019 v platnom znení boli následne 
predmetom hodnotenia interných a externých hodnotiteľov a následne komisiami pre 
prideľovanie dotácií pre jednotlivé volebné obvody. Komisie pre prideľovanie dotácií sú 
zriadené podľa volebných obvodov pre jednotlivé okresy kraja. Každá komisia je zložená zo 
všetkých poslancov Zastupiteľstva PSK príslušného okresu. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja menoval do pozície odborného hodnotiteľa 
pre Program 1: Ing. Mgr. Silviu Slivkovú, PhD., PhDr. Štefániu Migašovú a Mgr. Máriu 
Biľovú, pre Program 2:  Mgr. Emíliu Antolíkovú a PhDr. Dalibora Mikulíka, pre Program 3: 
Mgr. Juraja Kredátusa, PhD., Ing. Michala Dzugasa, Mgr. Vladimíra Lukáča a Mgr. Michal a 
Čiernika a pre Program 4: Mgr. Viktora Gumana a Mareka Rakoša.  

Žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci kapitoly Výzva pre región 2021 posudzujú najprv 
odborné hodnotiace komisie a následne komisie pre prideľovanie dotácií pre jednotlivé volebné 
obvody zložené zo všetkých poslancov Zastupiteľstva PSK príslušného okresu. 

Žiadosti doručené na Úrad Prešovského samosprávneho kraja boli posúdené po 
formálnej stránke na Oddelení dotácií Odboru projektového riadenia v spolupráci s Oddelením 
investícií Odboru majetku a investícií a Oddelením právnym Kancelárie riaditeľa ÚPSK. 

Zoznam žiadateľov, ktorým bola navrhnutá dotácia komisiami pre prideľovanie dotácií 
pre jednotlivé volebné obvody tvorí prílohu materiálu. V prílohách materiálu sa nachádzajú 
žiadatelia, ktorí boli podporení z viacerých okresov. 

Zoznam žiadateľov tvorí prílohu č. 1-4 predkladaného materiálu. 

 

 


