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UZNESENIE  č. 30/FK/2020 

 
z 30. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 1.12.2020 konaného per rollam  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 

A. neodporúča Z PSK schváliť 
 

A.1              uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba   
  štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – 
  spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 
  Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
  Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom - spoločnosťou AVA-
  stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268,  
  zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka  
  číslo 21431/T, ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania  
  nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Výstavba  
  štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ s výslednou cenou za celý  
  predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,- EUR t. j. 19 889 174,40 eur s DPH, 

 
B.1  investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so   
  sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom  
  registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P do realizácie 
  stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“:  

• s výslednou cenou stavebných prác vo výške16 574 312,- EUR bez DPH t. j. 19 
889 174,40 eur s DPH 

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb 
vykonávajúcich stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, autorského dozoru vo výške 300 000,- 
EUR bez DPH t.j. 360 000,- EUR s DPH, 

• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo 
výške 766 801,- EUR bez DPH, t. j. 919 297,20 EUR s DPH,  

 
C.1 spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba    
  štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ formou dotácie na  
  kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so  
  sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom  
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  registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P vo výške  
  7 237 156,- EUR z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, za podmienky 
  finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 7 237 156,- EUR a pri finančnej 
  spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2 400 000,- EUR.        

 
D.1 schválením vyššie uvedených návrhov uznesení sa ruší Uznesenie č. 91/2018 zo 
  7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 
  27.08.2018 v časti A. a B. bod B.1.   

 
 
 

B. neodporúča Z PSK schváliť 
 

               B.1  zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so 
 sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 
 registri Okresného  súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P zo sumy 6 600,- 
 EUR na sumu 206 600,- EUR novými peňažnými vkladmi spoločníkov v pomere 
 zodpovedajúcom ich  doterajším vkladom.  
 
 B.2 prevzatie záväzku spoločníka Prešovský samosprávny kraj na nový peňažný 
 vklad do spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 
 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
 oddiel: Sro,  vložka číslo 33500/P v sume 98 000,- EUR. 
 
 
      

C. odporúča Z PSK schváliť zmenu 
 

 C.1 Uznesenia Z PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 k návrhu na zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020 nasledovne: 
 
v bode A.5. sa mení text:  
 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15.04.2020. 
 
a nahrádza sa textom v znení:  
 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ v jednotlivých časových etapách,  na základe zverejnenej výzvy IROP-
PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

      
 
 
D. odporúča Z PSK schváliť zmenu  
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      D.1. Uznesenia Z PSK č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020 k schváleniu predloženia 
žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-
PO2-SC223-2020-57 nasledovne: 
 
v bode D.1. sa mení text:  
 
D.1. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad 
– Matejovce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  
 
a nahrádza sa textom v znení:  

Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce“ v jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej výzvy IROP-
PO2_SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

v bode D.2. sa mení text: 

D.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode D.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 411 023,73 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 nahrádza sa textom v znení: 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode D.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 414 825,90 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. 

 
v bode D.3. sa mení text:  
 
D.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“, 
na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  
 
a nahrádza sa textom v znení:  
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Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ v 
jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 
zo dňa 15.04.2020. 

 
v bode D.4. sa mení text:  

D.4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode D.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 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 nahrádza sa textom v znení:  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode D.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 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. 
 
v bode D.5. sa mení text:  
 
D.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – 
Elokované pracovisko, Lomnička 150“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
 
a nahrádza sa textom v znení:  
 
Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 
pracovisko, Lomnička 150“ v jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej 
výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
 
 
v bode D.6. sa mení text: 

D.6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode D.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 142 000,00 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 nahrádza sa textom v znení:  
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Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode D.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 142 000,00 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.Stanovisko člena Finančnej komisie  
 
 

 
E. odporúča Z PSK schváliť  
 
 E.1. Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
  v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov  
  Prešovského  samosprávneho kraja v platnom znení 
 
 E.2 Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
  rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných  
  príjmov Prešovského  samosprávneho kraja v platnom znení. 
 
 neodporúča Z PSK schváliť 
 
 E.3 Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok  
  2021  v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných  
  príjmov Prešovského  samosprávneho kraja v platnom znení. 
 
 odporúča Z PSK schváliť 
 
 E.4 Zmenu a doplnenie VZN č. 78/2019 o poskytovaní o poskytovaní dotácií z  
  vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené 
  Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 345/2019 z 17. 
  zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 9. decembra 
  2019. 
 
 
F. odporúča Z PSK schváliť  
 
            F.1 poskytnutie dotácie vo výške 50 000 eur pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. za 
 účelom vzniku a prevádzky špecializovaného pracoviska pre analytické činnosti a 
 dopravné modelovanie.  
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G. odporúča Z PSK schváliť  
 
 G.1 dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - 
 Demjata,  zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
 nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr vo výške 17 000,00 €. 
 
G.2. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý  Smokovec“ 
 z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo  zmenových 
 procedúr vo výške 4 000,00 €. 
 
G.3 dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úsek Prešov – Klenov, 
 zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných 
 výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr vo výške 6 200,00 € a 176 000,00 €. 
 
 
 H. odporúča Z PSK schváliť 
 
H.1 VZN PSK _. ..../2020, ktorým sa mení a dop__a VZN PSK _. 18/2010 o poskytovaní 
 dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, 
 školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zria_ovate_om súkromných/cirkevných 
 základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a 
 súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK _. 22/2011, VZN PSK 
 _. 26/2011, VZN PSK _. 29/2012, VZN PSK _. 36/2013, VZN PSK _. 52/2015, VZN 
 PSK _. 56/2016 a VZN PSK _. 79/2019.  
 
 
I. odporúča Z PSK schváliť 
 
            Úpravu rozpočtu č.6/PSK/2020 
          
I.1        Bežný rozpočet     

Bežné príjmy o 98 000 € na 

Bežné výdavky  o 205 805 € na 

v tom oblasť financovania:    

Úrad PSK (ZF 41)    

V tom: 
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z   vlastných príjmov PSK 
v platnom znení (Výzva predsedu a mikroprogram) 

 

  

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z   vlastných príjmov PSK v 
platnom znení (Výzva pre región) 
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I.2        Kapitálový rozpočet    

Kapitálové príjmy o 0 € na 

Kapitálové výdavky  o - 205 805 € na 

v tom oblasť financovania:  

Úrad PSK  

I.3      Rozpočet finančných operácií  

Príjmové finančné operácie  o  0 € na 

Výdavkové finančné operácie  o 98 000 € na 

Zvýšenie základného imania Futbal Tatran Aréna, 
s.r.o (ZF 41) 

   

I.4       Rozpis kapitálových výdavkov 

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie    

I.5        Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu                     
             PSK 

 

           
 
 
 J. odporúča Z PSK zobrať na vedomie  
 
J.1.  Správu o plnení rozpočtu  PSK k 30.9.2020 
  

 
K.          neodporúča Z PSK schváliť  
 
K.1.1 rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 v nasledovnom členení: 
 
 

 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) 240 778 779 € 

 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 240 778 779 € 

   
 V tom:  

1. Bežný  rozpočet 9 492 000 € 
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 Bežné príjmy   222 807 000 € 

 Bežné výdavky 213 315 000 € 

   

2. Kapitálový  rozpočet - 22 692 395 € 

 Kapitálové príjmy  450 000 € 

 Kapitálové výdavky  23 142 395 € 

   

3. Finančné operácie príjmové 17 521 779 € 

 Finančné operácie výdavkové   4 321 384 € 
   
 Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových) 223 257 000 € 

 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 236 457 395 € 

 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     - 745 314 € 
                   
4. Programový rozpočet  
 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  5 112 000 € 

 Program 002 Rozvoj kraja 15 990 000 € 

 Program 003 Interné služby 2 145 600 € 

 Program 004 Doprava a komunikácie                57 386 400 € 

 Program 005 Vzdelávanie 92 238 800 € 

 Program 006 Kultúra  14 258 045 € 

 Program 007 Sociálne zabezpečenie 38 687 550 € 

 Program 008 Zdravotníctvo 50 000 € 

 Program 009 Administratíva 10 589 000 € 

 
K.1.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 
 

a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne 
školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 
v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 v platnom znení 

3 700 000 € 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 
služieb    v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
a vykonávateľov opatrení   sociálnoprávnej ochrany 
v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK 
č. 20/2010 

7 500 000 € 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

26 700 000 € 

d) Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 
dotácií z   vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 
kraja v platnom znení  

1 000 000 € 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. 
pre  Nadáciu PSK pre podporu rodiny 

25 000 € 

f) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. 
pre  spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.   

50 000 € 
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K.1.3 Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia): 
 

a) Úrad PSK 6 548 000 € 

b) Projekty 7 000 000 € 

c) Doprava 5 350 000 € 

d) Kultúrne služby 1 088 045 € 

e) Vzdelávanie 1 468 800 € 

f) Sociálne zabezpečenie 1 687 550 € 

 
 
K.2. b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2022 – 2023.  
 

K.3.  s p l n o m o c ň u j e  
 

 Predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov na  
- neukončené investičné akcie z predchádzajúcich rokov  
- na nevyčerpané dotácie v zmysle VZN PSK  č. 78/2019  
a to v období od 1.1.2021 do doby schválenia záverečného účtu za rok 2020.  

 
 
K.4 berie na vedomie 
 
 stanovisko Hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu 
 
 
L.1 odporúča Z PSK schváliť 
 
  L.1.1 prevod nehnuteľného majetku vedeného na LV 11269, k.ú. Prešov, 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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 
   21.300 € (pri cene 63,39 €/m2) 
 
 
 
  L.1.2 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec 
   Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec, IČO: 00 330 647, v  k.ú. Krušinec  do 
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   výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
   mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 2,00 € (pri  
   cene 1,00 € za pozemok) 
 
 
   L.1.3    prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva obce Osikov, Osikov  
   57, 086 42 Hertník, IČO: 00322482 a z z výlučného vlastníctva obce  
   Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 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 kúpnu cenu spolu 10,00 € ( pre obec Osikov 4 €, 
   za úsek časti miestnej komunikácie 1,00 € a za 3 pozemky pri cene 1,00 € za  
   pozemok, pre obec Bartošovce 6 €, za úsek časti miestnej  komunikácie 1,00 € 
   a za 5 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok) 
 
            L.1.4   prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Ľudmila      
  Slabejová, Nová Lesná, zapísaný v  k.ú. Starý Smokovec, LV č. 282 do  
      výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
  mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 11.000,00 € 
 
 
L.2 odporúča Z PSK schváliť 
 
 L.2.1 zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22.júna 2020   
                        nasledovne: 

            zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu   
                        PSK 
                        zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK    
                        maximálne vo výške 572 000,00 € 
 
         
V Prešove, dňa 1.12.2020 
 
Za správnosť:    
  
         
   Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                      RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 
           sekretár komisie                 predsedníčka komisie finančnej  
                                                     zriadenej pri Zastupiteľstve                              
                   PSK 
  
 
    Mgr. Nadežda Sirková,v.r. 
podpredsedníčka komisie finančnej 
           zriadenej pri Z PSK  


