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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 
 
zmenu Výzvy pre región 2021, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 592/2020 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 14. decembra 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Vo Výzve pre región 2021 sa mení celková suma na program v článku I. nasledovne: 
 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 
 
Celková suma na program: 710 539,79 EUR 
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
 
Celková suma na program: 487 480,74 EUR 
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
 
Celková suma na program: 1 111 735,58 EUR 
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
 
Celková suma na program: 90 243,89 EUR 

 
  



Dôvodová správa 
 
Návrh na zmenu Výzvy pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2021v 
zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja vyplýva z aktuálnej situácie po hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácií 
nasledovne: 

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu kde 
je po formálnom a odbornom hodnotení možné podporiť 26 žiadostí v celkovej výške 
poskytnutej dotácie 710 539,79 EUR. Na základe tejto skutočnosti v rámci celkovej 
nezmenenej alokovanej čiastky na Výzvu pre región je možné znížiť celkovú sumu Programu 
1 na 710 539,79 EUR a presunúť 89 460,21 EUR na Program 3: Podpora výstavby a 
rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej čiastky vo 
výzve. 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
kde je po formálnom a odbornom hodnotení možné podporiť 20 žiadostí v celkovej výške 
poskytnutej dotácie 487 480,74 EUR. Na základe tejto skutočnosti v rámci celkovej 
nezmenenej alokovanej čiastky na Výzvu pre región je možné znížiť celkovú sumu Programu 
2 na 487 480,74 EUR a presunúť 92 519,26 EUR na Program 3: Podpora výstavby a 
rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej čiastky vo 
výzve.  

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK kde je po formálnom 
a odbornom hodnotení možné podporiť 32 žiadostí v celkovej výške poskytnutej dotácie 
1 111 735,58 EUR. Na základe tejto skutočnosti v rámci celkovej nezmenenej alokovanej 
čiastky na Výzvu pre región je možné zvýšiť celkovú sumu Programu 3 na 1 111 735,58 EUR 
a presunúť 311 735,58 EUR z Programu 1, Programu 2 a Programu 4 na Program 3: Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej 
čiastky vo výzve. 

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti kde je po formálnom a odbornom hodnotení možné podporiť 7 žiadostí v celkovej 
výške poskytnutej dotácie 90 243,89 EUR. Na základe tejto skutočnosti v rámci celkovej 
nezmenenej alokovanej čiastky na Výzvu pre región je možné znížiť celkovú sumu Programu 
4 na 90 243,89 EUR a presunúť 129 756,11 EUR na Program 3: Podpora výstavby a 
rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej čiastky vo 
výzve. Predkladaný materiál predstavuje konsolidované znenie Výzvy pre región. 

 


