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UZNESENIE  č. 31/FK/2021 

 
z 31. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 1.2.2021 konaného per rollam  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 

1. odporúča Z PSK schváliť 
 

            prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Humenné zapísaných na LV 5223, LV 6816, LV č. 6932,           
             LV č. 6933 , LV č. 6934 , LV č. 6935, LV č. 6936, LV č. 6937, LV 7413, LV 7414, 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 cenu stanovenú  
             znaleckým posudkom a  kúpna cena predstavuje celkom 136.232,45 € 

    

2. odporúča Z PSK schváliť  
 

 prevod nehnuteľného majetku – pozemkov zapísaného na LV č. 5865 v k. ú. Humenné 
 z podielového spoluvlastníctva fyzických osôb do výlučného vlastníctva kupujúceho -  
 Prešovský samosprávny kraj za kúpnu cenu 303.238,20 € (pri cene 22,65 € / m2) 
za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú nehnuteľnosť 
   

 
3. odporúča Z PSK schváliť  

 
              prevod nehnuteľného majetku – pozemkov zapísaných na LV č. 3959 v k. ú. Solivar  
                     z podielového vlastníctva predávajúcich, do výlučného vlastníctva kupujúceho -   
                     Prešovský samosprávny kraj za kúpnu cenu 2457,70 €. (pri cene 48,19 € / m2) 
 
  
4. odporúča Z PSK schváliť  
 
        prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park  
        s.r.o., Jarková 42, 080 01  Prešov, vedeného na LV 17197, k. ú. Prešov do    
                   výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru                      
                   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  kúpnu cenu 23.051,84 €      
                  ( pri cene 80,32 €/m² ). 
za splnenia odkladacej podmienky - výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzané nehnuteľnosti.  
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5. odporúča Z PSK schváliť  
 
          prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park 1  
  s.r.o., Jarková 42, 080 01  Prešov, vedeného na LV 17196, 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  kúpnu cenu 5140,48-€ € ( pri cene 
  80,32 €/m² ).  
 
za splnenia odkladacej podmienky - výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú nehnuteľnosť 
v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
  
 
6. odporúča Z PSK schváliť  
 
            prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Jednotný majetkový      
           fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, Odborárske námestie 3, 815 70  
           Bratislava IČO: 30779618, DIČ: 2020373432, zapísaný v  k.ú. Tatranská Lomnica, LV č. 826    
           do 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 stavby a 1,00€ za  
           projektovú dokumentáciu) a zveruje do správy Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej,  
          Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO:00186759 
  
 
7. odporúča Z PSK schváliť  
 

     prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Rímskokatolícka  
     cirkev, farnosť Spišské Bystré, Michalská 102/1, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 31 999 875,  
     zapísaný v  k.ú. Spišské Bystré, vedeného na LV 1453 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 53.814,38 € ( pri priemernej cene   
     12,74 € /m2). 

 
 
 8. odporúča Z PSK schváliť 
 
            prevod nehnuteľného majetku vedeného na LV 3998, k.ú. Lipany 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 5 184,20 €   
             (pri cene 15,54 € / m2) 
   
 
9. odporúča Z PSK schváliť 
 
             prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Jozef Jurášek,    
              r. Jurášek, nar. 13.05.1955, ul. Kukučínova 41, 080 05 Prešov, vedeného na LV  
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             12296, 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   
               kúpnu cenu 68.031,04 € ( pri cene 80,32 €/m² ).           
 
 
 10.    odporúča Z PSK schváliť  
 
               prevod nehnuteľného majetku – pozemku zapísaného na LV č. 8376 v k. ú. Humenné   
                z podielového spoluvlastníctva fyzických osôb do výlučného vlastníctva kupujúceho -   
                Prešovský samosprávny kraj za kúpnu cenu 9.784,80 € (pri cene 22,65 € / m2) 
 
 
za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú nehnuteľnosť 
  
11.        odporúča Z PSK schváliť  
 
             prevod nehnuteľného majetku – pozemkov zapísaných na LV č. 8379 v k. ú. Humenné  
              z podielového spoluvlastníctva fyzických osôb do výlučného vlastníctva kupujúceho -   
              Prešovský samosprávny kraj za kúpnu cenu 11.914,15 € (pri cene 11,95 € / m2) 
 
  
12.1 odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 
  informatívnu správu o Výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o   
            poskytnutie   
            príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej  
            infraštruktúry“, číslo: 2020/001    
  
12.2. odporúča Z PSK schváliť 
 
 12.2.1  Investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“    
            a prípravu žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia   
            a modernizácia športovej  infraštruktúry“, číslo: 2020/001 
 
            12.2.2  Spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 50 % celkových oprávnených   
           výdavkov projektu  v sume 421 442 EUR (kapitálové finančné prostriedky).  
 
            12.2.3  Predfinancovanie projektu vo výške 10 % objemu žiadaného príspevku, čo  

            predstavuje sumu 42 145 EUR do obdobia refundácie príspevku (kapitálové finančné 
   prostriedky).   
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 12.2.4 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
 PSK. 

 

 12.2.5  Uhradenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 422 
 EUR (bežné výdavky). 

13. odporúča predsedovi PSK schváliť 
 
 zmeny v sieti Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej SOŠ             
            ELBA, Smetanova 2, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR a Zaradenie  
            Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej spojenej školy European     
            English School, Solivarská 28, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR 
  
 
14. odporúča Z PSK schváliť zmenu 
 
               v bode A.1. sa mení text:  
 
A.1. predloženie žiadosti o NFP 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.  
 
a nahrádza sa textom v znení:  

predloženie žiadostí o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“  a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa“ 
a prípadných následných časových etáp na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-
2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

v bode A.2. sa mení text: 

A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 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. 

a nahrádza sa textom v znení: 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektov v sume maximálne 268 163,76 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
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v bode A.3. sa mení text: 

A.3.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom 
v bode A1 z rozpočtu kraja. 

a nahrádza sa textom v znení: 
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bode A1 z rozpočtu kraja. 
 
15. odporúča Z PSK schváliť 
 
 Zásady Hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
 
16. odporúča Z PSK schváliť 
  
 prevod obchodného podielu Prešovského samosprávneho kraja v spoločnosti FUTBAL   
            TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970    
            spoločníkovi  Mestu Prešov so sídlom Hlavná 73,  080 01 Prešov,  IČO: 00327646  vo  
            výške  49 % hodnoty základného imania za cenu 101 234 eur  z dôvodu hodného  
            osobitného zreteľa  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.  
            z. Zákon  o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  
            spočívajúceho v skutočnosti,  že ide o realizáciu predkupného práva spoločníka  
            dohodnutého v čl. V písm. 8   Spoločenskej  zmluvy  o založení spoločnosti s ručením  
            obmedzeným zo dňa 30.8. 2016,  ktorým je Mesto Prešov  sídlo Hlavná 73,   
             080 01 Prešov, IČO: 50494970, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
17. konštatuje 
 
17.1      nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe: 
 

• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, vedený na  LV 12693, parcelné číslo KN - C 
14803/2, súpisné číslo 11743 ( lakovňa) k. ú. Prešov 

• Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, Kežmarok, vedený 
na LV 1994, parcelné číslo 3722/4, súpisné číslo 4219 (garáž)  a majetok na parcelnom čísle 
3722/2, bez súpisného čísla (športové ihrisko) k. ú. Kežmarok 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV 1186, parcelné číslo KN-C 174/3, súpisné číslo 4298 
( chata montovaná) k. ú. Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV 1186, parcelné číslo KN-C 174/5, ( tenisový dvorec ) 
k. ú. Stráže pod Tatrami 
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• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV 1186, parcelné číslo KN-C 174/14, ( vrátnica ) k. ú. 
Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV 6727, parcelné číslo KN-C 2341, ( prístrešok 
čerpadla benkaloru ) k. ú. Levoča 

• SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa, na LV 1258, k. ú. Stará Ľubovňa, parcelné číslo KN-
C 802/15, súpisné číslo 1829 ( sklad soli )  
- hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe: 

• SÚC PSK podľa zoznamu v písm. B. uznesenia 

je pre Prešovský samosprávny kraj neupotrebiteľným majetkom 
 
 

17.2     odporúča Z PSK schváliť 
 

 v súlade s §16 písm. u) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení,  
fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu 
neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.  

 
 
18. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 

  A.1 Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1 mil. 
 eur v kultúrnej organizácií PSK - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, 
 Levočská 1, 080 01 Prešov, IČO 37781308 

 
         A.2 Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1  mil. 

 eur v kultúrnej organizácií PSK - Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove    
              nad Topľou, Sídlisko 1 mája č. 74, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 37781120 

 

           A.3  Informatívnu správu k investičným zámerom  s finančným nákladom  nad 1 mil. 
  eur v kultúrnej organizácii PSK - Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 
  6, 080 01 Prešov, IČO 37783432 

 
19. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A.1 realizáciu projektu pre Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni s  
            názvom „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej  
            hradby a 3. nádvoria“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu  
            max. 850 585 €, v tom bežné výdavky 255 175 eur, kapitálové výdavky  595 410  
            eur. Poskytnuté nenávratné zdroje sú schválené vo výške  799 550 eur.  
 

 A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum – Hrad 
 v Starej Ľubovni  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 51 035 
 eur, v tom bežné výdavky 7 655 eur, kapitálové výdavky  43 380 eur a zabezpečenie 
 finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami 
 poskytnutia grantu,     
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 A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 

 

 A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 

 
20. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A.1 realizáciu projektu Carpathian Star Way    -    Karpatská  hviezdna  dráha  pre 
 prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom s predpokladaným rozpočtovým 
 nákladom max.  353 910 eur, v tom kapitálové výdavky 242 000 eur, bežné výdavky 
 111 910 eur, 
 

 A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov pre  prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň 
 v Humennom na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 13 537,06 
 eur (5% zo sumy 270 741,15 eur), v tom bežné výdavky 5 529,27 eur, kapitálové 
 výdavky  8 007,79 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo 
 zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu,     
 

 A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 

 

 A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 

 
21. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A.1 predloženie žiadosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou o 
 poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu  Multifunkčné centrum 
 4.0 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 597 894 €, v tom bežné výdavky  
 208 614 €, kapitálové výdavky 389 280 €, 
 

 A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie po poskytnutí prvej 

 zálohovej platby, 

 

 A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
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22. odporúča Z PSK schváliť 
 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie 
 počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“ – vnútorné 
 vybavenie, v celkovom objeme 3 954,00.- EUR vrátane DPH. 
 
23. odporúča Z PSK schváliť 
 
 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
 Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“ – bežné výdavky na pozíciu 
 finančného manažéra v objeme 3.155,20  EUR vrátane DPH. 
 
24. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 
 Informatívnu správu o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej 
 náročnosti budovy SOŠ Svit“. 
 
25. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A1. Financovanie majetkovo-právneho vysporiadania v predpokladanej výške 200 000 
 € takto: 

- kúpa pozemkov 120 000 €,  
- zhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov 40 000 €, 
- iné výdavky spojené s MPV 40 000 €. 
 
 Tieto výdavky sú oprávnenými výdavkami 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. 

 
A2.  Spolufinancovanie týchto výdavkov zo zdrojov PSK v celkovej výše 15%, t. j. 30 000 
 €. 
 
 
26. odporúča Z PSK doplniť 
 
 uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 02. 2020, 
 k  návrhu na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a 
 mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko - 
 Slovensko – Ukrajinsko – Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020. 
 
 
dopĺňa sa text v bode 6: 
 
6. zabezpečenia finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaného projektu vo výške 
cca 21 120,12 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
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poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Táto suma zodpovedá 
rozhodnutiu riadiaceho orgánu o krátení rozpočtov všetkých predkladaných projektov o 15%. 
Danú sumu v prípade potreby musí dofinancovať partner projektu. 
 
 
 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
 
 
27. odporúča Z PSK schváliť 
 

zmenu uznesenia 376/2019 zo dňa 9.decembra 2019 doplnením bodu 6 nasledovne:  
 6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským 
 samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa” z rozpočtu 
 PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku z dôvodu zníženého 
 finančného príspevku z Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 
 2014 - 2020 vo výške max. 160 000,00 eur 
 
28. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 

informáciu o investičnom zámere v Bijacovciach „Rekonštrukcia budovy internátu 
 Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach na účely dlhodobej sociálno - 
 zdravotnej starostlivosti“. 
 
 
29. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A.1 realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove, Hlavná č. 86, Prešov s 
 názvom „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ 
 s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu 40 331,70  €, v tom 
 bežné výdavky 40 331,70 €, kapitálové výdavky 0 €, 
 

 A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov pre  Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 
 č. 86, Prešov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 016,59 €, v tom 
 bežné výdavky 2 016,59 €, kapitálové výdavky 0 € a zabezpečenie finančných 
 prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia 
 grantu,     
 

 A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 
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 A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
 
 
30. odporúča Z PSK schváliť 
 
 A.1 realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove s názvom Vzdelávanie 
 v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva  s predpokladanými celkovými oprávnenými 
 výdavkami projektu max. 37 613,40 eur, v tom bežné výdavky 23 313,40 eur, 
 kapitálové výdavky 14 300,00 eur, 
 A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove s názvom 
 Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na spolufinancovanie 
 realizovaného projektu vo výške max. 1 880,67 eur, v tom bežné výdavky 1 165,67 eur, 
 kapitálové výdavky 715,00 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
 predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu,     
 
 A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 
 
 A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK 
 
31. odporúča Z PSK schváliť 
 

návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021, pre subjekty vykonávajúce 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského 
samosprávneho kraja v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.  

 
 
32. odporúča Z PSK schváliť 
 
 Zmenu Uznesenia č. 197/2019 zo dňa 8.4.2019, v ktorom pôvodné znenie bodu e) :  
 

e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 66.000 eur z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 sa nahrádza novým znením bodu e) : 

 
e) financovanie neoprávnených aj nadlimitných výdavkov projektu spolu v maximálnej 

výške 66.000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
33. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 
 rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2021 do úrovne kategórií za organizácie 
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
34. odporúča Z PSK schváliť 
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A. s ch v a ľ u j e   Úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2021 nasledovne- 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 224 307 000 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na    213 315 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 450 000 € 

 Kapitálové výdavky  o   5 171 300 € na 29 813 695 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Doprava  5 000 000 € 

 Kultúrne služby       28 800 € 

 Vzdelávanie     142 500 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  5 171 300 € na 22 693 079 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie     

A.5 Presuny medzi projektovými dokumentácii  
  

 
Podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie 
 

  

35. odporúča Z PSK schváliť 

 

 investíciu do výstavby Hokejovej akadémie Strednej športovej školy v Poprade 
 
V Prešove, dňa 1.2.2021 
 
Za správnosť:   
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 Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                      RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 
           sekretár komisie                 predsedníčka komisie finančnej  
 
Mgr. Nadežda Sirková,v.r. 
podpredsedníčka komisie finančnej 
           zriadenej pri Z PSK 


