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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

UZNESENIE č.36 /FK/2021 

z 36. zasadnutia Finančnej komisie zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 16.8.2021 konaného v Malej zasadacej 

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

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

schvaľuje 

Program 36. zasadnutia komisie finančnej. 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Mgr. Michal Majdak 

1. odporúča Z PSK schváliť 

1.1 Realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom 

„Multifunkčné centrum 4.0“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu 

max. 594 519 Eur, v tom bežné výdavky 188 489 Eur, kapitálové výdavky 406 030 Eur. 

Poskytnuté nenávratné zdroje sú schválené vo výške 594 519 Eur. 

1.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK po poskytnutí 

prvej zálohovej platby v súlade s podmienkami poskytnutia grantu 

1.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu 

1.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK 

2. odporúča Z PSK schváliť 

2.1 Zmenu Výzvy pre región pre rok 2021, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 592/2020 na 24. zasadnutí 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 pre rok 2021 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku I. 
nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 

Termín realizácie podporenej činnosti: 01.01.2021 – 31.10.2024 



    
 

           

    
         

         

       
           

 
    

         
 

            
          
               
        

 
                

 
      

       
           

    
         

         

       
           

 
    

         
 

            
          
               
        

 
                

 
       

 
          

 

                
             
      

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 

Termín realizácie podporenej činnosti: 
- pre podprogram 2.1: 01.01.2021 – 31.10.2024 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Termín realizácie podporenej činnosti: 01.01.2021 – 31.10.2024 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1: 01.01.2021 – 31.10.2024 

2.2 Zmenu Výzvy pre región pre rok 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 392/2020 na 18. zasadnutí Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 10. februára 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Vo Výzve pre región pre rok 2020 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku I. 
nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 

Termín realizácie podporenej činnosti: 01.01.2020 – 31.10.2023 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 

Termín realizácie podporenej činnosti: 
- pre podprogram 2.1: 01.01.2020 – 31.10.2023 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Termín realizácie podporenej činnosti: 01.01.2020 – 31.10.2023 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1: 01.01.2020 – 31.10.2023 

2.3 Zmenu Výzvy pre región pre rok 2019, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 162/2019 na 11. zasadnutí Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 4. februára 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Vo Výzve pre región pre rok 2019 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku III. 
nasledovne: 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01.01.2019 – 31.10.2022 

3. odporúča Z PSK schváliť 

Rozdelenie účelových dotácií pre obce a mestá v zmysle § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v objeme 700 000,- eur nasledovne: 
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P.č. Žiadateľ 
Územie 

finančnej 
alokácie 

Územie 
finančnej 

alokácie - okres 
Názov projektu 

Pridelená 
dotácia (eur) 

1 Mesto Bardejov Bardejov Bardejov Rekonštrukcia Mestskej 
športovej haly v Bardejove 150 000,00 

2 Obec Raslavice Raslavice Bardejov Rozvoj a podpora športu v obci 
Raslavice 50 000,00 

3 Mesto Humenné Humenné Humenné Výstavba mestského atletického 
areálu na ul. Hrnčiarskej 115 000,00 

4 Mesto Spišská 
Belá Spišská Belá Kežmarok 

Prestrešenie hokejovo-
hokejbalovej haly v Spišskej 
Belej - 2.etapa 

45 000,00 

5 Mesto Kežmarok Kežmarok Kežmarok Rekonštrukcia NKP objektu na 
ul. Hlavné námestie č. 25 v 70 000,00 

6 Mesto 
Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Prestrešenie ľadovej plochy v 

meste Medzilaborce 60 000,00 

7 Obec Uzovský 
Šalgov 

Uzovský 
Šalgov Sabinov Kúria Uzovský Šalgov NKP č. 

UZPF 11721/1 22 000,00 

8 Mesto Sabinov Sabinov Sabinov Rekonštrukcia mestskej športovej 
haly v Sabinove 8 448,80 

9 Obec Dubovica Dubovica Sabinov Dubovica sklad športového 
náradia a tribúna 5 658,00 

10 Obec Krivany Krivany Sabinov Multifunkčné ihrisko - obnova 
stavby 6 234,78 

11 Obec Ľubotín Ľubotín Stará Ľubovňa Turistický chodník, Ľubotín - I. 
etapa 50 000,00 

12 Obec Krajná 
Poľana 

Krajná 
Poľana Svidník Multifunkčné ihrisko Krajná 

Poľana 15 000,00 

13 Obec Kružlová Kružlová Svidník Výstavba športovísk a oplotenie 
viacúčelového ihriska 20 000,00 

14 Obec Okrúhle Okrúhle a 
Radoma Svidník POHYBOM K ZDRAVIU A 

POZNANIU 15 000,00 

15 Obec Bystré Bystré Vranov nad 
Topľou 

Cyklochodník v obci Bystré - III. 
etapa 11 270,24 

16 Mesto Vranov nad 
Topľou 

Vranov nad 
Topľou 

Vranov nad 
Topľou 

Prekrytie existujúceho 
futbalového ihriska s umelou 

Š 

36 388,18 

17 Obec Nižný 
Hrušov 

Nižný 
Hrušov 

Vranov nad 
Topľou 

Výstavba multifunkčného ihriska 
v obci Nižný Hrušov 20 000,00 

4. odporúča Z PSK schváliť 

Spolufinancovanie výdavkov u 9 žiadostí o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti MPSVaR 
SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 
29 266,16 €. 

5. odporúča Z PSK schváliť 

Prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké 
Tatry, Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry, IČO: 00326585; DIČ 2021212743, zapísaný v 
k.ú. Starý Smokovec, LV č. 1, a to: 

Stavby - budova, súpisné číslo 12, postavená na pozemku registra C KN parcelné číslo 129, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1349 m2 , spoluvlastnícky podiel 1/1; ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 Eur a zveruje do správy Strednej 
odbornej škole hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, IČO: 00893552 
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6. odporúča Z PSK schváliť 

Prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich – 
1. Želonka Vojtech, v podiele 20/48 
2. Regešová Jarmila, v podiele 36/288 
4. Talár Ján, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 

17 335 345 v podiele 4/48 
12. Habiňák Ján, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 

17 335 345 v podiele 12/96 
13. Habiňák Andrej (6), v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, 

IČO: 17 335 345, v podiele 12/96 
20. Habiňáková Mária, v podiele 1/48 
21. Lipnická Anna, v podiele 1/48 
22. Jendrejčák Jozef, v podiele 1/48 
23. Dzubriaková Alžbeta, v podiele 1/48 
25. Jendrejčák Ján, v podiele 1/48 
26. Jendrejčák Michal, v podiele 1/48 
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava, IČO : 17335345, PSČ 811 04, SR, 

ktorý koná ako správca k vlastníkovi pod por. č. 4,12,13 

vedeného na LV 1641, k.ú. Haligovce, obec Haligovce, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- parcela registra C KN parcelné číslo 1135, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, 

ťarchy: bez zápisu 
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 407,04 €. (pri cene 
3,84 € / m2) 

7. odporúča Z PSK schváliť 

Prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich – 
3. Viera Čebrová, , v podiele 1/3 
4. Viera Babenská, v podiele 2/3 vedeného na LV č. 287, k.ú. Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov 

nad Topľou, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2443 m2, vytvorená z pôvodnej parcely registra E KN, parcelné číslo 96/3, orná pôda o výmere 
10512 m2, geometrickým plánom č. 46/2021, zo dňa 18.05.2021, vyhotoveným Ing. Marián 
Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20.05.2021 pod 
číslom G1-303/2021, 
ťarchy: bez zápisu 

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 4.739,42 €. (pri cene 
1,94 € / m2) 

8. odporúča Z PSK schváliť 

Prevod nehnuteľného majetku, z výlučného vlastníctva predávajúceho: 
Bc. Daniela Vargová, spoluvlastnícky podiel 1/1 vedeného na LV č. 8365, k. ú. Stará Ľubovňa, obec 
Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 7977/2, orná pôda o výmere 106 m2, 
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 7977, orná pôda o výmere 930 m2, 
geometrickým plánom č. 92/2021, zo dňa 15.07.2021, vyhotoveným Geodat Real, s.r.o., 
Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne overeným Okresným úradom 
Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom dňa 21.07.2021 pod číslom G1-480/2021. 
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ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu dohodou, čo 
predstavuje kúpnu cenu 3180,00 € (pri cene 30 € / m2). 

9. odporúča Z PSK schváliť 

9.1. Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad-Matejovce – II. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo 
dňa 15.04.2020. 

9.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode 9.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 11 300,00 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. 

9.3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte 
uvedenom v bode 9.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho 
realizáciu potrebné. 

10. 
10. 1 berie na vedomie 

Informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci 3.etapy 
Iniciatívy Catching-up Regions (CuRI III) pre: 

A. príspevkové organizácie: 
1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod 

Vinbargom 3, Bardejov; 
2. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, 

Bardejovská 715/18, Svidník; 
3. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov; 
4. Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou; 
5. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa“; 
6. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad; 
7. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov. 

B. rozpočtové organizácie: 
1. Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit; 
2. Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné; 
3. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 

Pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode 10.2.A. budú predložené na schválenie presné výšky 
spolufinancovania projektov, vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených 
výdavkov spojených s ich realizáciou aj s presne definovaným zdrojom finančného krytia. 
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10.2 odporúča Z PSK schváliť 

10.2.A Prípravu dopytovo-orientovaných projektov: 
1. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. 

Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“; 
2. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. 

Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“; 
3. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov“; 
4. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J.A. Baťu, Štefánikova 

39, Svit“; 
5. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. 

Topľou“; 
6. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, Stará 
Ľubovňa“; 

7. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad; 
8. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 

Humenné; 
9. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov“; 
10. „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov“. 

10.2.B Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej 
inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z 3.etapy Iniciatívy Catching-up Regions 
v odhadovanom objeme za každú vybranú SOŠ uvedenú v tabuľke: 

Názov školy 
Odhadované rozpočtové náklady 

na projektovú dokumentáciu 
(EUR s DPH) 

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a 
služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 72 462,00 EUR 

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. 
gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 9 660,00 EUR 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 
3, Prešov 85 640,00 EUR 

Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit 42 461,00 EUR 

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, 
Vranov n. Topľou 32 768,00 EUR 

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, 
Stará Ľubovňa 29 120,00EUR 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 
483/12, Poprad 27 930,00 EUR 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 
1474/19, Humenné 9 450,00 EUR 

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 
Prešov 62 160,00 EUR 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 
Prešov 0,00 EUR 
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11. odporúča Z PSK schváliť 

11.1. Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J.Francisciho-Rimavského v Levoči“ na základe 
zverejnenej výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zo dňa 13.07.2021. 

11.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode 11.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 43 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

11.3. Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy 
identifikovaných na základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej 
náročnosti budov) v maximálnej výške 118 000,00 EUR v rámci projektu uvedeného v bode 
11.1. 

11.4. Zabezpečenie financovania akýchkoľvek prípadných neoprávnených výdavkov v 
projekte uvedenom v bode 11.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho 
realizáciu potrebné. 

12. berie na vedomie 

12.1. Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2021 

13. odporúča Z PSK schváliť 

13.1. Úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 

14. odporúča Z PSK schváliť 

14.1 zmenu a doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
644/2021 zo dňa 25. februára 2021 takto: 

dopĺňa sa pôvodný text: A.5 zabezpečenie financovania nadlimitných výdavkov vo výške 3 000 
eur na činnosť stavebného dozoru zo zdrojov PSK. 

14.2 odporúča Z PSK schváliť 

14.2.A zmenu Uznesenia 711/2021 zo dňa 3.mája 2019 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1 a výškou 5 % spolufinancovania projektu v bode 3 nasledovne: 

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. 7 100 000,00 € , 

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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3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 355 000,00 €, 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. 

14.2.B zmenu Uznesenia 712/2021 zo dňa 3.mája 2019 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1 a výškou 5 % spolufinancovania projektu v bode 3 nasledovne: 

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. 8 100 000,00 €, 

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. 405 000,00 €, 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. 

14.2.C zmenu Uznesenia 713/2021 zo dňa 3.mája 2019 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1 a výškou 5 % spolufinancovania projektu v bode 3 nasledovne: 

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. 5 700 000,00 € , 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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3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 285 000,00 €, 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. 

14.2.D zmenu Uznesenia 714/2021 zo dňa 3.mája 2019 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1 a výškou 5 % spolufinancovania projektu v bode 3 nasledovne: 

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. 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. 

14.3 odporúča Z PSK schváliť 

uzatvorenie Kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho – Gabriela Antalová, zapísaného na LV č. 1250 v k. ú. Poprad, a to: 
pozemku: 

- parcela KN-E č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2, spoluvlastnícky 
podiel:1/1, ťarchy: bez zápisu do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 
za kúpnu cenu 76.080 € (pri cene 60 € / m2). 
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14.4 odporúča Z PSK schváliť 

doplnenie uznesenia z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 zo dňa 03. 05. 
2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: 
Obsahom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Keraming a. s. ako budúcim predávajúcim 
a Prešovským samosprávnym krajom bude zabezpečenie záväzku Prešovského 
samosprávneho kraja na uzavretie Kúpnej zmluvy zmluvnou pokutou vo výške skutočne 
preinvestovaných nákladov na predmet budúceho predaja po uzavretí tejto zmluvy. 

V Prešove, dňa 16.8.2021 

Za správnosť: 

v.r. Mgr. Gabriela Futejová v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
sekretár komisie predsedníčka komisie finančnej 

v.r. Mgr. Michal Majdak 
overovateľ 
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