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UZNESENIE  č. 27/FK/2020 

 

z 27. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 10.8.2020 

 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 

v zasadacej miestnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF na 1. podlaží Úradu                    

                                                                    PSK  

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

A.          schvaľuje   

 

A.1 Program 27. zasadnutia komisie finančnej. 

A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Mgr. Michal Majdak 

 

B.           odporúča Z PSK schváliť  

 

B.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Stropkov, 

Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, zapísaným v k.ú. Stropkov do výlučného vlastníctva 

kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý 

tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 

Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €. (pri cene 1,00€ za m2) 

 

C. odporúča Z PSK schváliť 

 

C.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - SR – Slovenský 

pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, zapísaným v k.ú. Stropkov 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 

IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 2 801,12 €. 

(pri cene 4,88 € za m2) 

 

D. odporúča ZPSK schváliť 

 

D.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké 

Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Tatranská 

Lomnica do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 

01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 

24 862,52 €. (pri cene 39,59 € za m2) 
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E. berie na vedomie 

 

E.1 informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie 

spôsobenej vírusom COVID – 19. 

 

F. odporúča Z PSK schváliť  

 

F.1 zmenu Výzvy pre región 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja uznesením č. 392/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraj zo dňa 10. februára 2020 a uznesením 467/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 25.mája 2020 k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho kraja.  

 

G. berie na vedomie  

 

G.1       návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2020 v zmysle prílohy č.1 materiálu  

 

H. odporúča Z PSK schváliť 

 

H.1 zmenu a doplnenie uznesenia  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 401/2020 zo 

dňa 10. februára 2020 

 

I.  odporúča Z PSK schváliť 

 

I.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej 

akadémie v Prešove na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál, stavebný dozor  v celkovom 

objeme  126 902,69.-  EUR s DPH. 

 

J. odporúča Z PSK schváliť 

 

J.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom 

objeme 30 176,40 EUR vrátane DPH. 

 

K. odporúča Z PSK schváliť 

 

K.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“ – vnútorné vybavenie, 

v celkovom objeme 5 251,11 EUR vrátane DPH. 

 

L. odporúča Z PSK   schváliť 

 

L.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 

školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  

14 365,60 EUR s DPH. 

 

M. odporúča Z PSK  zmeniť a doplniť 

 

M.1 uznesenie z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 04. 2020, k  návrhu na 

schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do 

projektu:  „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v bode B2 a B3 

 

vypúšťa sa text v bode 2: 
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B2 

Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny 

trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000,- €, ktorý bude oprávneným 

výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 

trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu 

a je v súlade s výstupmi Iniciatívy Catching-Up Regions II. realizovanej na úrovni PSK 

v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 

 

B3  

Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B2, s predpokladanou 

výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 

sumu 15 000,- EUR (typ výdavkov: kapitálové). 

 

nahrádza textom v bode 2: 

 

B2 

Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny 

trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000,- €, ktorý bude oprávneným 

výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 

trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu 

a je v súlade s výstupmi Iniciatívy Catching-Up Regions II. realizovanej na úrovni PSK 

v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 

 

B3  

Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B2, s predpokladanou 

výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 

sumu 30 000,- EUR (typ výdavkov: kapitálové). 

 

 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
 

 

N. odporúča Z PSK   schváliť 

 

N.1 predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

– II. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

N.2.  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 

uvedeného v bode N.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
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čo predstavuje sumu maximálne 268 163,76 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. 

N.3.   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

N1 z rozpočtu kraja. 

 

O. berie na vedomie  

 

O.1 Správu o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2020 

 

P.1 odporúča Z PSK schváliť 

 

P.1 Úpravu rozpočtu č. 4/PSK/2020 

 

P.2 odporúča Z PSK splnomocniť predsedu PSK 

 

P.2.  v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ v priebehu celého obdobia implementácie projektov v zmysle uznesenia Z PSK č. 

465/2020 z 20. zasadnutia Z PSK dňa 25.5.2020 na základe zmluvy o úverovom rámci z 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky na: 

a) Úpravu príjmových finančných operácií (EK 500) – prijaté návratné zdroje financovania 

a kapitálových výdavkov (EK 700) za účelom realizácie ich úhrady v rámci jednotlivých 

projektov 

b) Úpravu kapitálových príjmov (EK 320), zdrojov rezervného fondu (EK 454) a 

výdavkových 

finančných operácií (EK 800) za účelom zabezpečenia splátok úveru po ich zúčtovaní 

riadiacim orgánom 

Q. odporúča Z PSK   schváliť 

 

Q.1 rokovací poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

 

R. odporúča Z PSK  schváliť 

 

R.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy SOŠ Svit“ – výkon stavebného dozoru v celkovom objeme 2.564,00 EUR s DPH. 

 

 

V Prešove, dňa 10.8.2020 

  

Za správnosť:   

 

           

                      

 Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                   RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r.  

           sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

   

 

Mgr. Michal Majdak,v.r. 

            overovateľ 


