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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

UZNESENIE č.35 /FK/2021 

z 35. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 7.6.2021 konaného na Úrade 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov vo Veľkej zasadacej 
miestnosti 

1. Slávnostný podpis úverovej zmluvy s EIB (online prenos) 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

schvaľuje 

Program 35. zasadnutia komisie finančnej. 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Ing. Stanislav Kahanec 

2. odporúča Z PSK schváliť 

2.1 Prevod nehnuteľného majetku - vlastníctva obce Šiba k časti miestnej komunikácie 
nachádzajúcej sa v k. ú. Šiba z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Šiba, Šiba 
142,08622 Kľušov, IČO: 00322652, a to: 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14,08005 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu 
cenu 5,00 € (4 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok a úsek časti komunikácie za 1,00 €) 

3. odporúča Z PSK schváliť 

3.1 Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a 
Prešovským samosprávnym krajom 
3.2 vklad PSK vo výške 82 624,40 Eur do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu 
rodiny na riešenie krízových situácií 

4. neprijala uznesenie s odporúčaním pre predsedu PSK schváliť 

4.1 Žiadosť PaedDr. Lorkovej o súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 
rokov veku do činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov 
Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – 50 klientov. 
Dopad na rozpočet PSK (pri úrovni normatívu 115 €/klient): 5 750 €/rok. 



    
 

             
          

           
           

             
 

      
 

           
          
             

         
 

               
          

       
          
 

       
         

        
           

 
       

 
      

 
              

           
         

 
          

   
  

     
   

 
          
    

  
     
     

  
     

     
   

 
             

  
          

 
           

4.2 Žiadosť PaedDr. Lorkovej o súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 
rokov veku do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. ČSA 
33, Spišský Hrhov vrátane jeho Elokovaného pracoviska, Probstnerova cesta 10, Levoča 
Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – cca 50 klientov. 
Dopad na rozpočet PSK (pri úrovni normatívu 115 €/klient): 5 750 €/rok. 

5. odporúča Z PSK schváliť 

5.1 Zmenu Výzvy pre región 2021, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 592/2020 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 14. decembra 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Vo Výzve pre región 2021 sa mení celková suma na program v článku I. nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 
Celková suma na program: 710 539,79 EUR 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok 
Celková suma na program: 487 480,74 EUR 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Celková suma na program: 1 111 735,58 EUR 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Celková suma na program: 90 243,89 EUR 

6. odporúča Z PSK schváliť 

6.1 Rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy pre región 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2021 v objeme 2 400 000,00 EUR, z toho: 

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 
710 539,79 EUR 
z toho: 
kapitálové výdavky: 710 539,79 EUR 
(príloha č. 1) 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok: 487 480,74 EUR 
v tom: 
podprogram 2.1 76 101,17 EUR 
podprogram 2.2 411 379,57 EUR 
z toho: 
bežné výdavky 411 379,57 EUR 
kapitálové výdavky 76 101,17 EUR 
(príloha č. 2) 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 1 111 735,58 EUR 
z toho: 
kapitálové výdavky: 1 111 735,58 EUR (príloha č. 3) 

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
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starostlivosti: 90 243,89 EUR 
v tom: 
podprogram 4.1 69 092,89 EUR 
podprogram 4.2 21 151,00 EUR 
z toho: 
bežné výdavky 21 151,00 EUR 
kapitálové výdavky 69 092,89 EUR 
(príloha č. 4) 

7. odporúča Z PSK schváliť 

7.1 Predloženie žiadosti o NFP a spolufinancovanie pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana 
verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej 
úrovni“, projektu „Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“, 
pripravovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, č. 
výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, vo výške 61 764,71€, čo predstavuje 5% celkového 
rozpočtu projektu. 

8. berie na vedomie 

8.1 Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2021 

9. odporúča Z PSK schváliť 

9.1 Úpravu rozpočtu č. 4/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 
Schválená uznesením Z PSK č. xxx/2021 zo dňa 21.6.2021 

10. odporúča Z PSK schváliť 

10.1 Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na 
vnútorné vybavenie v celkovom objeme 63,28 EUR s DPH. 

10.2 Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky 
na vnútorné vybavenie v celkovom objeme 27.116,03 EUR s DPH. 

V Prešove, dňa 7.6.2021 

Za správnosť: 

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

Ing. Stanislav Kahanec, v.r. 
overovateľ 
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