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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

UZNESENIE č. 34/FK/2021 

z 34. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 19.4.2021 konaného per rollam 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

1. odporúča Z PSK schváliť 

dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec“ 
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 
dofinancovanie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste 
II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 
dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, 
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných 
výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 
dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demajata, 
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných 
výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 
dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov“ 
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 

2. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej doprave počas mimoriadnej 
situácie spôsobenej vírusom COVID – 19 za I.Q 2021 

3. odporúča Z PSK schváliť 

informatívnu správu o finančných nákladoch na rok 2021 pre potreby realizácie 
investičných akcií a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami, 
v rámci činností Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
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UZNESENIE č. 34/FK/2021 

4. odporúča Z PSK schváliť 

prevod nehnuteľného majetku: vedeného na LV č. 187, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará 
Ľubovňa 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 2,11 € 
/ m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 1546,63 €. 
prevod nehnuteľného majetku: vedeného na LV č. 696, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará 
Ľubovňa 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 2,11 € 
/ m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 225,77 €. Kúpna cena predstavuje celkom 1772,40 € (slovom: 
tisícsedemstosedemdesiatdva eur a štyridsať centov). 

5. odporúča Z PSK schváliť 

prevod nehnuteľného majetku: vedeného na LV č. 4210, k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov 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 29,13 € / m2, čo 
predstavuje kúpnu cenu v sume: 436,95 €. 
prevod nehnuteľného majetku: vedeného na LV č. 4457, k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov 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 29,13 € / m2, čo 
predstavuje kúpnu cenu v sume: 349,56 €. Kúpna cena predstavuje celkom 786,51 € (slovom: 
sedemstoosemdesiatšesť eur a päťdesiatjeden centov). 

6. odporúča Z PSK schváliť 

prevod nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 2962, k.ú. Solivar, obec Prešov, okres 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 Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 80,32 €/ m², čo predstavuje kúpnu cenu v sume 8 272,96 € celkom, (slovom 
osemtisícdvestosedemdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov). 

7. odporúča Z PSK schváliť 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka 
s cestou II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 € , 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 275 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

A 2 . odpo rú č a s chvá l i ť 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 200 000,00 € , 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 310 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

A 3 . odpo rú č a s chvá l i ť 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý 
Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 900 000,00 € , ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 245 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

Strana 3 z 8 



   

___________________________________________________________________________  

 
    

 
           

          
            

            
     

          
         

            
           

         
         
            

            
       

 
    

 
           

        
                

         
          
         

            
           

         
         
            

            
       

 
 
      
 

            
             

             
             

        
            

                   
          

             
         

 

  

UZNESENIE č. 34/FK/2021 

A 4 . odpo rú č a s chvá l i ť 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 € , ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 275 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

A 5 . odpo rú č a s chvá l i ť 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 7 400 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 370 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

8. odporúča Z PSK schváliť 

A.1 predloženie žiadosti Tatranskej galérie v Poprade o poskytnutie finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu ART & HOLOCAUST s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 122 100 €, z toho bežné výdavky 122 100 €, 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu Tatranskej galérie v Poprade s názvom ART & 
HOLOCAUST v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov Tatranskú galériu v Poprade na spolufinancovanie 
projektu ART & HOLOCAUST vo výške max. 6 105 €, z toho bežné výdavky 6 105 €, 
A.4 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Tatranskú galériu v Poprade na 
predfinancovanie projektu ART & HOLOCAUST vo výške max. 6 105 €, 
A.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 



   
  

      
            _______________________________________________________________________________  
 

    

 

 
     

            
          

             
    

         
             

                 
         
              

 

 
        

 
    

             
  

             
 

            
         

           
  

                  
 

         
         

       
     

        
          

   
           

   
      

  
       

 
           

Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

9. odporúča Z PSK schváliť 

a) individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. so 
sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970 za účtovné obdobie kalendárneho 
roka 2020 

b) vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 
so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970 za účtovné obdobie kalendárneho 
roka 2020 tak, že zisk spoločnosti vo výške 25 433 ,- eur bude použitý nasledovne : 

- na tvorbu rezervného fondu suma 1 271,65 eur 
- na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov suma 24 161,35 eur 

10. odporúča Z PSK schváliť 

Úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2021 

11. odporúča Z PSK schváliť 

A. návrh projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III – Zmluva o financovaní medzi 
Európskou investičnou bankou a Prešovským samosprávnym krajom (návrh rámcovej 
úverovej zmluvy) na prijatie návratných zdrojov financovania v maximálnom objeme 30 
miliónov eur. 

odporúča Z PSK splnomocniť 

B.1.predsedu Prešovského samosprávneho kraja k akceptovaniu podmienok a podpisu 
Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Prešovským 
samosprávnym krajom – Prešovská regionálna infraštruktúra III. 
B.2. predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
- na akceptovanie úveru poskytnutého Európskou investičnou bankou; 
- na predkladanie písomných žiadostí Európskou investičnou bankou o čerpanie 
jednotlivých tranží úveru, 
- na akceptovanie úrokov a iných podmienok jednotlivých tranží navrhnutých Európskou 
investičnou bankou, a 
- na akceptovanie čerpania jednotlivých tranží. 

12. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k schválenie úveru EIB – 
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UZNESENIE č. 34/FK/2021 

Prešovská regionálna infraštruktúra III. 

13. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

A.1 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK za rok 2020 
A.2 správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

odporúča Z PSK schváliť 

výsledok hospodárenia za rok 2020 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

14. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k Záverečnému účtu 
samosprávneho kraja za rok 2020 

15. odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 

16. odporúča Z PSK schváliť 

uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming a. s. so sídlom Jesenského 
3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim 
kupujúcim. Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti rozhodnutia o povolení na 
užívanie predmetu zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na 
Budúceho predávajúceho, najneskôr však do 31.12.2022. Dohodnutá kúpna cena za celý 
budúci predmet Budúcej kúpnej zmluvy bude maximálne 11 500 000 eur bez DPH. 

17. odporúča Z PSK schváliť 

Dodatok č. 1 a k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja tak, ako je uvedený v prílohe uznesenia. 

18. odporúča Z PSK schváliť 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho – Ing. Ján Rexa, 059 01 Spišká Belá, zapísaného na LV č. 5033 v 
k.ú. Poprad,do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 300 000 € (pri cene 86,21 € / m2). 

19. odporúča Z PSK schváliť 

prevod nehnuteľného majetku zapísaného v k.ú. Lomnička na LV č. 563 do výlučného 
vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – SOŠ Jarmočná 108, 064 01 Stará 
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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Ľubovňa – Elokované pracovisko v Lomničke, IČO: 00 159 531, za kúpnu cenu 991,33 € (pri 
cene 4,00 € / m2). 

20. odporúča Z PSK schváliť 

uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, k nehnuteľnostiam v Mikovej, k. ú. Miková, zapísaným na LV č. 1 vo vlastníctve 
Obce Miková, Miková 126, 090 24 Miková, IČO: 00 330 744, za kúpnu cenu 3.319,40 € (100.000,- Sk). 

21. odporúča Z PSK schváliť 

rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v objeme 
1 280 000,00 EUR 

22. odporúča Z PSK schváliť 

A) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
odbornej školy na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie 
v celkovom objeme 48.050,59 EUR s DPH. 
B) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 
školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné 
vybavenie v celkovom objeme 18.882,00 EUR s DPH. 
C) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu : „Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ – 
kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme 18.891,84 EUR s DPH. 

23. odporúča Z PSK schváliť 

A.1. návrh projektov a aktivít Prešovského samosprávneho kraja pre realizáciu Stratégie 
rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume 
820 000,-EUR (zoznam týchto projektov a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia). 
A.2. návrh na zmenu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 formou 
navýšenie výdavkov na realizáciu projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky 
v celkovej výške 500 000,- € 
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UZNESENIE č. 34/FK/2021 

V Prešove, dňa 19.4.2021 

Za správnosť: 

Ing. Dagmar Olekšáková, v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v.r. 
sekretár komisie predsedníčka komisie finančnej 

Mgr. Michal Majdak, v.r. 
overovateľ 


