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UZNESENIE  č. 35/FK/2017 
 

z 35. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 5.10.2017 

 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 35. zasadnutia komisie finančnej. 

 

A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Štefana Kužmu. 

 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1   zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 02. 2017 v znení uznesenia 

Zastupiteľstva PSK č. 554/2017 zo dňa 22. 08. 2017 k návrhu na schválenie investícií v pôsobnosti PSK 

a k ich financovaniu z úverových zdrojov poskytnutých z EIB na zníženie energetickej náročnosti 

v celkovej výške 4 487 500 eur  nasledovne: 

 

v prílohe k uzneseniu dochádza k zmenám nasledovne: 

1. Investičná akcie pod poradovým číslom 3. Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, 

Školská 646, Vranov nad Topľou – Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie 

systémových porúch a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou 

s pôvodným rozpočtovým nákladom 51 817,50 eur sa upravuje o + 32 175,00 eur na sumu 

83 992,50 eur,  

2. Investičná akcie pod poradovým číslom 14. Spojená škola SNP 16, Sabinov – Rekonštrukcia 

kotolne, rekonštrukcia rozvodu ÚK internát – samostatné meranie, bazén-ohrev a vzduchotechnika 

s pôvodným rozpočtovým nákladom 196 500,00 eur sa upravuje o – 186 780,00 eur na sumu 9 720 

eur, 

3. Investičná akcie pod poradovým číslom 14. Spojená škola SNP 16, Sabinov –  Internát A. – výmena 

otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa s pôvodným rozpočtovým 

nákladom 215 000,00 eur sa upravuje o + 117 605,00 eur na sumu 332 605 eur, 

4. Investičná akcie pod poradovým číslom 15. Gymnázium, Komenského 13,Lipany –  Budova pri SOŠ 

– výmena okien, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa s pôvodným 

rozpočtovým nákladom 153 000,00 eur sa upravuje o + 37 000,00 eur na sumu 190 000 eur. 

 

B.2 zmenu uznesenia č. 457/2017 zo dňa 21.2.2017, týkajúceho sa zoznamu investičných akcií na 

rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK v rozpočtovom náklade 3 225 000 €, podľa 

jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK nasledovne: 

 

Pôvodný zoznam investičných akcií v tabuľkovej časti uznesenia č. 457/2017 v bode 1. sa nahrádza 

nižšie uvedeným tabuľkovým zoznamom:          
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01.1 III/3523 98 911,00 €

01.2 III/3484 101 912,00 €

01.3 III/3533 186 247,00 €

02.1 II/554 167 147,00 € 167 147,00 € Medzilaborce

02.2. II/558 176 441,00 € 176 441,00 € Snina

02.3 II/558 215 356,00 €

02.4 II/558 47 412,00 €

03.1 III/3071 92 012,00 €

03.2 III/3080 31 968,00 €

03.3 III/3065 47 841,00 €

03.4 III/3219 80 000,00 €

03.5 III/3075 120 000,00 €

03.6 III/3216 130 000,00 €

03.4 III/3092 81 234,00 €

03.5 III/3109 89 596,00 €

03.6 III/3200 110 823,00 € 110 823,00 € Levoča

04.1 III/3440 159 981,00 €

04.2 III/3460 105 021,00 €

04.3 III/3440 80 619,00 €

04.4 III/3448 78 884,00 €

04.5 III/3191 58 639,00 €

04.6 III/3182 59 448,00 €

04.7 III/3184 37 175,00 €

04.8 III/3179 Veľký Šariš - Medzany 70 000,00 € 70 000,00 € Prešov

05.1 III/3150 108 238,00 €

05.2 III/3156 77 147,00 €

06.1 III/3541 81 271,00 €

06.2 III/3523 27 688,00 €

06.3 III/3530 100 473,00 €

06.4 III/3581 91 214,00 €

06.5 III/3579 81 875,00 €

07.1 III/3633 88 872,00 €

07.2 III/3609 86 267,00 €

07.3 II/554 55 288,00 €

3 225 000,00 € 3 225 000,00 €

P.č. Číslo cesty Miestopis

 Vydrník - hr. okr. SNV

 Poprad - Veľký Slavkov

Poprad  - Spišská Teplica - prieťah

 Topoľovka - prieťah
262 768,00 € Humenné

 Humenné - Závadka

 Repejov - Oľka - križ. III/3962

 Stakčín - prieťah

Okres

Smilno - križ. III/3517

387 070,00 € Bardejov Kurov - obec

 Bardejovská Nová Ves - Bardejov

Predpokladaný                       

rozpočtový náklad
Celkom podľa okresov

 Ďačov

155 262,00 € Sabinov Červená Voda - Jakovany

 Ostrovany - spojka

 Miklušovce - Sedlice

 Zlatá Baňa (obec)

 križovatka Opina - Lučina

 Dravce - Dlhé Stráže

 Dulová Ves - Kokošovce

 Tvarožná  - Vlkovce
170 830,00 € Kežmarok

 Spišské Hanušovce - Osturňa 

Dúbrava - Harakovce

Poprad - Spišské Bystré

Bijacovce - Brezovica

501 821,00 € Poprad

424 505,00 € Prešov

173 089,00 € Stropkov
 Breznička - Veľkrop

Slovenská Kajňa - Kvakovce

230 427,00 € Vranov nad Topľou

 Mestisko - Svidník

 Šandal - Radoma

Stará Ľubovňa 
 Pastovník - spojka

 Ladomírova - Vagrinec

209 432,00 € Svidník Kurimka

 Plaveč - Andrejovka
185 385,00 €

Súčet

Vyšný Žipov - Petkovce

Jasenovce - Girovce
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B.3 v súvislosti s Programom  ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – 

schválenie projektových žiadosti a schválenie spolufinancovania projektu: 

 

1. predloženie žiadosti o grant žiadateľom Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja 

za účelom realizácie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym 

krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce ENI 

Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020“ v celkovom rozpočtovom náklade 

2 217 455 €, z toho bežné výdavky vo výške 98 531 € a kapitálové výdavky 2 118 924 €, 
 

2. spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 110 873 €, z toho bežné 

výdavky vo výške 4 926 € a kapitálové výdavky 105 947 €, 
 

3. predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov poskytovateľa grantu, t. j. časové vyčlenenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu, vzhľadom k systému financovania zálohovými platbami podľa 

tabuľkového prehľadu nasledovne:  

 
 Prvá zálohová 

platba 

I,II/2018 

Druhá zálohová 

platba 

III, IV/2018 

Tretia zálohová 

platba 

I,II/2019 

 Záverečná platba 

(refundácia) 

III, IV/2019 

Percentuálne 

delenie zálohových 

platieb 

 

10 % 

 

40 % 

 

40 % 

  

10 % 

Celková výška 

zálohovej platby 

(90%) 

199 571 

z toho 

BV 8 868 € 

KV 190 703 € 

798 284 

z toho 

BV 35 471 € 

KV 762 813 € 

798 284 

z toho 

BV 35 471 € 

KV 762 813 € 

  

Výška 

spolufinancovania 

(5%) do obdobia 

refundácie 

11 088 

z toho 

BV 492 € 

KV 10 596 € 

44 350 

z toho 

BV 1 971 € 

KV 42 379 € 

44 350 

z toho 

BV 1 971 € 

KV 42 379 € 

 221 746 

z toho 

BV 492 € 

KV 221 254 € 

 

 

B.4.1  združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Štrba s názvom 

„Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a 

techniku“ s predpokladaným rozpočtom 216.000,00 EUR vrátane DPH. 

  

B.4.2 združenie finančných prostriedkov vo výške 150.000,00 EUR za združovateľa Prešovský samosprávny 

kraj za predpokladu, že obec Štrba:  

a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 16. 10. 2017 uznesenie obecného 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že obec Štrba ako združovateľ 

dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak združená investícia prevýši 

predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do združenia sa nemení, 

b) vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet,  

c) bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii,  

d) predloží návrh Zmluvy o združenej investícii,  

e) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a  zrealizuje 

výstavbu objektu pre snežné pásové vozidlá a techniku v termíne určenom v Zmluve o združení,  
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f) po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vyporiadanie  

majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov  

g) zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností. 
 

 

B.5.1  združenie činností samosprávneho kraja a Prešovskej univerzity v Prešove spočívajúcich vo 

vykonaní prác smerujúcich k uskutočneniu rekonštrukcie infraštruktúry Univerzitného viacúčelového 

športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove 

 

B.5.2 združenie finančných prostriedkov za účelom vykonania rekonštrukcie infraštruktúry Univerzitného 

viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove v celkovej výške 616 978,66 € s tým, 

že : 

 

a) Prešovský samosprávny kraj združí v 1. etape sumu 300 000,- € .  Prešovský samosprávny kraj 

združí v 2. etape sumu 200 000,- € za predpokladu, že Prešovskej univerzite nebudú poskytnuté za 

daným účelom  finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.   

b) Prešovská univerzita v Prešove združí sumu 116 978, 66,- € 

 

 
B.6 spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa: 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o 

majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ide o prevod nasledovného 

nehnuteľného majetku:  

 

a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3482  v obci Hrabské v dĺžke 0,081 km od 

uzlového bodu 2742A01600 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,538 – km 2,619, za kúpnu 

cenu 1,00 € celkom (slovom: jedno euro)  

 

a súvisiacich pozemkov, a to: 

pozemky registra C KN, k. ú. Hrabské, zapísané na LV č. 1047: 

- parcela č. KN C 599, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 699 m2, za kúpnu cenu 1,00 € celkom 

(slovom: jedno euro) 

- novovytvorená parcela č. KN C 598/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 879 m2, odčlenená 

z parcely KN C 598, podľa geometrického plánu č. 36478318-33/2017 vyhotoveným Geodézia 

Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36478318, úradne overeným OÚ Bardejov, 

katastrálny odbor pod číslom G1-368/2017 dňa 4.8.2017, za kúpnu cenu 1,00 € celkom (slovom: jedno 

euro) 

z vlastníctva obce Hrabské do vlastníctva  PSK, 

 

b) pozemky registra C KN, k. ú. Hrabské, zapísané na LV č. 128: 

- parcela č. KN C 4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2  

z vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Hrabské 97  do vlastníctva  PSK za kúpnu cenu 

1,00 € celkom (slovom: jedno euro) 

   

Prevod vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám je podmienený súhlasným Rozhodnutím 

o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby.  
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B.7 dofinancovanie nadlimitných výdavkov: 

- 66 196 € v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie 

energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“  v rámci OP Kvalita životného prostredia, 

- 104 469 € v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova Školského internátu s jedálňou, 

SPŠ Komenského 5, Bardejov“ – zníženie energetickej náročnosti“  v rámci OP Kvalita životného 

prostredia, 

- 150 656 € v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľu, Gymnázium, ul. Dr. 

Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“  v rámci OP Kvalita životného prostredia, 

 

B.8    a) Zakladateľskú listinu na založenie združenia právnických osôb – „Prešovská kreatívna fabrika“,  

b) Stanovy združenia s podmienkou, aby v časti IX. Správna rada v bode 5 bude doplnené, že na 

rozhodnutie Správnej rady o prijatí za člena združenia (čl. VI. Členstvo v združení, bod 2) sa 

vyžaduje 2/3 hlasov všetkých členov Správnej rady.  

c) vklad zakladateľa – PSK do združenia 24 000 € a  

d) do funkcie prvého riaditeľa združenia PhDr. Janette Langovú, MBA 

 

B.9     Úpravu rozpočtu č. 6/PSK/2017. 

 

B.10  Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 

 

 

C. berie na vedomie 

 

C.1    informatívnu správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti 

predloženej MŠVVaŠ SR 

 

C.2  žiadosť Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok o dofinancovanie prevádzkových nákladov o sumu 

20.000 €. 

 

 

V Prešove, dňa 05.10.2017 
 

 

 

 

Za správnosť:                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                              Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                  predseda FK                                  

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

 

Ing. Štefan Kužma 

člen komisie 


