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Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

UZNESENIE č.39/FK/2021 

z 39. zasadnutia Finančnej komisie zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 22.11.2021 konaného formou videokonferencie. 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

schvaľuje 

úpravu programu 39. zasadnutia Finančnej komisie. 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia - PaedDr. Branislav Baran, MBA. 

A. odporúča Z PSK schváliť 

A.1 zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 9.12.2019 
doplnením bodu: 

6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, 
zlepšenie mobility v okrese Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo 
výške 100 000,00 €. 

B. odporúča Z PSK schváliť 

B.1.1 realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 
v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory 
na rok 2022 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-
Stará Ľubovňa“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 210 000,00 €, 

B.1.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

B.1.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 10 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutej podpory formou dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

B.1.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo 
výške 10 000,00 €; 

B.1.5 zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

B.1.6 predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Environmentálneho fondu. 



    
 

     
 

          
            

       
       

          
            
            
           
           
           
           
           

             
  

 
           

                
             

          
     
        
 

          
              

 
            

               
                

          
           

       
 

           
                

            
     

 
       
 

             
  

 
              

    
              

 
             

          
            

               

C. odporúča Z PSK schváliť 

C.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Rehoľa menších 
bratov – Františkánov, Františkánska 439/2 81101 Bratislava, IČO: 00586862 zapísané na LV 
č. 4150 v k.ú. Stropkov, a to: 

pozemkov, parcely registra C KN 
- parcelné číslo 1883/4, záhrada o výmere 1638 m2, 
- parcelné číslo 1892/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600m2, 
- parcelné číslo 1892/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1348m2, 
- parcelné číslo 1892/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77m2, 
- parcelné číslo 1892/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24m2, 
- parcelné číslo 1892/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55m2, 
- parcelné číslo 1892/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16m2, 
- parcelné číslo 1893, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185m2, 
ťarchy: bez zápisu, spoluvlastnícky podiel: 1/1, pozemky sa prevádzajú v celkovej výmere 
3943 m2 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Domov 
sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, IČO: 00696331, za 
celkovú kúpnu cenu 114.465,29 € (pri cene 29,03 €/m²). 

D. odporúča Z PSK schváliť 

D.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Mesto Sabinov, 
Nám. slobody 45, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735 v k.ú. Sabinov, a to: 

pozemku, novovytvorenej parcely registra C KN, parcelné číslo 5426/4, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 508 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 
5426, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45535 m2, zapísanej na LV č. 2214, k.ú. Sabinov 
geometrickým plánom č. 20/21 vyhotoveným Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o., overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 24.8.2021 pod č. G1-562/2021, 
ťarchy: bez zápisu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Domov 
sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2 083 01 Sabinov, IČO: 00691984, za 
celkovú kúpnu cenu 1,00 €. 

E. odporúča Z PSK schváliť 

E.1 prevod nehnuteľného majetku, pozemkov v k.ú. Vranov nad Topľou, z podielového 
spoluvlastníctva predávajúcich: 

Kužma Jozef r. Kužma, Ing. arch., Pod Wilec hôrkou 13439/31, 080 01 Prešov, 
spoluvlastnícky podiel ½, 
Kužma Štefan r. Kužma, Ing., Gorkého 4458/45,080 01 Prešov, spoluvlastnícky podiel ½, 

novovytvorených parciel registra C KN: parcelné číslo 845/59, ostatná plocha o výmere 4026 
m2, parcelné číslo 3306/5, zastavaná plocha o výmere 414 m2, 

odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1870/1, orná pôda 
o výmere 8367 m2, zapísanej na LV č. 5840, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 
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24.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.05.2021 
pod číslom G1-291/2021, 
ťarchy: Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, strpieť umiestnenie 
elektro-energetického zariadenia na parc. EKN č.1870/1 v rozsahu podľa GP 
č.17.03012/2017, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.1304/3150/2019, 
V1861/2019 zo dňa 23.10.2019 - 2705/19, 

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 181 773,60 € pri cene 40,94 €/m2 . 

F. odporúča Z PSK schváliť 

F.1 prevod nehnuteľného majetku, pozemkov v k.ú. Vranov nad Topľou: 

F.1.1 z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
Kužma Marek r. Kužma, Ing., Dubník 1563/60, 093 01 Vranov nad Topľou, 
spoluvlastnícky podiel ½, 
Kužma Erik r. Kužma, MVDr., Kopaničná 7/14, 044 15 Nižná Myšľa, spoluvlastnícky 
podiel ½, 

- novovytvorených parciel registra C KN : parcelné číslo 3144/8, ostatná plocha o výmere 
858 m2, parcelné číslo 3338/57, zastavaná plocha o výmere 5 m2, odčlenených od 
pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1818/2, orná pôda o výmere 3824 m2, 
zapísanej na LV č. 5815, 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 853/16, ostatná plocha o výmere 170 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1836/1, orná pôda 
o výmere 2784 m2, zapísanej na LV č. 5815, 

geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 24.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021, 

ťarchy: Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, strpieť umiestnenie elektro-
energetického zariadenia na parc. EKN č. 1836/1 a EKN č.1836/2 v rozsahu podľa GP č. 
17.03014/2018, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.1305/3150/2019, V-
1539/2019 zo dňa 06.09.2019 - 1883/19 

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 36 919,42 € , pri cene 35,74 €/m2 . 

F.1.2 z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
Lukáč Pavol, Sídl. II. 1210, 093 01 Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel ½, 
Penkrová Klára r. Lukáčová, Čsl.armády 476, 543 01 Vrchlabí, spoluvlastnícky podiel 
½, 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3306/7, zastavaná plocha o výmere 
144 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1872/2, orná pôda 
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o výmere 168 m2, zapísanej na LV č. 5843, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 
24.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.05.2021 
pod číslom G1-291/2021, 
ťarchy: bez zápisu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 

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 5 895,36 € pri cene 40,94 €/m2 

F.1.3 z výlučného vlastníctva predávajúceho - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO 36599361 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 845/97, ostatná plocha o výmere 159 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 845/97, orná pôda 
o výmere 159 m2, vedenej na LV č. 6389, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 
24.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.05.2021 
pod číslom G1-291/2021, 
ťarchy: bez zápisu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 

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 6 509,46 €, pri cene 40,94 €/m2 . 

G. odporúča Z PSK schváliť 

G.1 prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov, a to: 

G.1.1 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1046/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 546 m2, vzniknutá zlúčením dielu 12 o výmere 387 m2 odčleneného od 
pôvodnej parcely registra E KN č. 6/2, záhrada o celkovej výmere 588 m2 vedenej na LV 1902 
a dielu 13 o výmere 159 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 7/2, záhrada 
o celkovej výmere 588 m2 vedenej na LV 1902 

pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1046/11 (diel 16), zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9 m², odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 7/2, záhrada 
o celkovej výmere 588 m2 vedenej na LV č. 1902, ťarchy: Bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 1/3 predávajúceho Zámborský Juraj, v zastúpení Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu cenu 1415,25 
€ pri cene 7,65 €/ m², 

G.1.2 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1046/12 (diel 17), 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m², odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 
7/322, záhrada o celkovej výmere 724 m2, vedenej na LV 1905, ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Macko Ján, v zastúpení Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu cenu 3167,10 € pri cene 
7,65 €/ m², 
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G.1.3 - pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1045/3, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 55 m², vzniknutá zlúčením dielu 19 o výmere 30 m2 odčleneného 
od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 278 
m2 , vedenej na LV 1915, dielu 22 o výmere 10 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra 
E KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 199 m2 vedenej na LV 1915 a dielu 
25 o výmere 15 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 76/11, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 81 m2 vedenej na LV 1915, ťarchy: Bez zápisu 

- pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1045/4, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 239 m², vzniknutá zlúčením dielu 20 o výmere 102 m2 odčleneného 
od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 278 
m2 vedenej na LV 1915 , dielu 23 o výmere 113 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra 
E KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 199 m2 vedenej na LV 1915 a dielu 
26 o výmere 24 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 76/11, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 81 m2 vedenej na LV 1915 

- pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1045/5, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 22 m², vzniknutá zlúčením dielu 21 o výmere 21 m2 odčleneného 
od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 278 
m2 vedenej na LV 1915, dielu 24 o výmere 1 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E 
KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 199 m2 vedenej na LV 1915, 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Macková Helena, r. Valeková, v zastúpení 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu 
cenu 2417,40 € pri cene 7,65 €/ m² 

G.1.4 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1045/7 (diel 29), 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m², odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 
78, záhrada o celkovej výmere 68 m2, vedenej na LV 1916, ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Kosc Imrich, r. Kosc, v zastúpení Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu cenu 313,65 
€ pri cene 7,65 €/ m² 

G.1.5 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1045/8 (diel 31), 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m², odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 
80, zastavaná plocha o celkovej výmere 72 m2, vedenej na LV 1917, ťarchy: Bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 1/2 predávajúceho – Tomaščík Jozef, v zastúpení 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu 
cenu 110,93 € pri cene 7,65 €/ m² 

G.1.6 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1046/6 (diel 9), 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1299 m², odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN 
č. 1442/2, orná pôda o celkovej výmere 4686 m2, vedenej na LV 2024, ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Slovenská všeobecná úverová banka (Účastinná 
spoločnosť Bratislava), v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 
Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu cenu 9937,35 € pri cene 7,65 €/ m² 
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G.1.7 pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1108/5 (diel 2), 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m², odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 
1442/35, orná pôda o celkovej výmere 4588m2, vedenej na LV 1603, ťarchy: Bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 9/48 predávajúceho – Dadej Ján, v zastúpení Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu cenu 153,48 
€ pri cene 7,65 €/ m² 

z podielového spoluvlastníctva 9/48 predávajúceho – Dadejová Anna, r. Bašistová, v zastúpení 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, za kúpnu 
cenu 153,48 € pri cene 7,65 €/ m² 

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 

Novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 87/2019, vyhotoveným Ing. 
Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 09.01.2020 pod číslom G1 
2391/2019. 

H. odporúča Z PSK schváliť 

H.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Pusté 
Pole, Pusté Pole 66, 065 41 Ľubotín, IČO: 00330141, zapísaného na LV č. 713 k.ú. Pusté Pole, 
obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa a to pozemku: 

- parcela registra E KN 1176, ostatná plocha o výmere 2167 m2, 
- parcela registra E KN 1101, ostatná plocha o výmere 1332 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, 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 2,00 € (2 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok). 

I. odporúča Z PSK schváliť 

I.1 zmenu a doplnenie uznesenia z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 516/2020 zo dňa 
22.06.2020, k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa nasledovne: 

I.1.1 vypúšťa sa text v znení: 
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich: 
13. Čakloš Andrej, Stropkov, v podiele 720/302400, 
nahrádza sa textom: 
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich: 
13. Lassoued Slavomíra r. Čaklošová, Stropkov, v podiele 720/302400, 

I.1.2 vypúšťa sa text v znení: 
zapísaného na LV č. 276, k.ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 
nahrádza sa textom: 
zapísaného na LV č. 332, k.ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 
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J. odporúča Z PSK schváliť 

J.1. Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja. 

K. odporúča Z PSK schváliť 

K.1. Výzvu poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

L. odporúča Z PSK schváliť 

L.1. Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v 
zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

M. odporúča Z PSK schváliť 

M.1 Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle 
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 
kraja v platnom znení. 

N. odporúča Z PSK schváliť 

N.1 Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

O. odporúča Z PSK schváliť 

O.1 zmenu uznesenia č. 777/2021 zo dňa 30.8.2021. 

V tabuľke rozdelenia 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, poradové číslo 4, žiadateľ Mesto Spišská Belá sa vypúšťa pôvodný text 
v časti názov projektu v znení Prestrešenie hokejovo- hokejbalovej haly v Spišskej Belej - 2. 
etapa 
a nahrádza sa v tabuľke rozdelenia 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, poradové číslo 4, žiadateľ Mesto Spišská Belá 
novým textom v časti názov projektu v znení Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej 
hale v Spišskej Belej. 

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 
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 P.č.  Žiadateľ 
 Územie 
 finančnej 

alokácie  

 Územie 
 finančnej 

  alokácie - okres  
  Názov projektu 

Pridelená  
  dotácia (eur) 

1    Obec Terňa  Terňa  Prešov   Telocvičňa Terňa   178 622,90 

2   Mesto Svit  Svit   Poprad  Rekonštrukcia tréningovej  
telocvične    28 900,00 

 
    

 
          

 
     

 
            

        

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

4 Mesto Spišská 
Belá Spišská Belá Kežmarok 

Dobudovanie zázemia k 
hokejovo-hokejbalovej hale 
v Spišskej Belej 

45 000,00 

5 Mesto Kežmarok Kežmarok Kežmarok 
Rekonštrukcia NKP objektu na 
ul. Hlavné námestie č. 25 
v Kežmarku 

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 
trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove 

36 388,18 

17 Obec Nižný 
Hrušov 

Nižný 
Hrušov 

Vranov nad 
Topľou 

Výstavba multifunkčného ihriska 
v obci Nižný Hrušov 20 000,00 

P. odporúča Z PSK schváliť

P.1 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
nasledovne:

Q. berie na vedomie

Q.1 Informatívnu správu o progrese v rámci projektu Poloniny Trail.

R. odporúča Z PSK schváliť

R.1.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Predprojektová príprava potrebná pre Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“
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s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 305 360,- €. Oprávnené výdavky projektu, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej IROP), Prioritná os: 7. 
REACT-EU, Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions 

Predpokladaná výška kapitálových výdavkov: 285 360,- Eur 
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 20 000,- Eur 

R.1.2 spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise Zmluvy o NFP; 

R.1.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

R.1.4 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 15 268,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

R.1.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

R.1.6 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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 

S. odporúča Z PSK schváliť 

S.1.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa– úsek Stakčín“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 3 898 521,57 € - oprávnené výdavky projektu, ktorého ciele sú v 
súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

Názov OP: Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej IROP), 
Prioritná os: 7. REACT-EU, na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v 
rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja 

Predpokladaná výška kapitálových výdavkov: 3 848 491,57 € 
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 50 030,00 € 

S.1.2 spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise Zmluvy o NFP 

S.1.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

S.1.4 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 194 926,08 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

S.1.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
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S.1.6 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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 

T. odporúča Z PSK schváliť 

T.1.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič- Uličské Krivé“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 310 798,43 € - oprávnené výdavky projektu, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

Názov OP: Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej IROP), 
Prioritná os: 7. REACT-EU, na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v 
rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja 

Predpokladaná výška kapitálových výdavkov: 2 260 768,43 € 
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 50 030,00 € 

T.1.2 spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise Zmluvy o NFP 

T.1.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

T.1.4 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 115 539,92 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

T.1.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

T.1.6 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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 

U. odporúča Z PSK schváliť 

U.1.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – 2. etapa“ – 1. etapa: „Starina – bývalá obec 
Ruské“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 379 191,40 € - oprávnené výdavky 
projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK; 

Názov OP: Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej IROP), 
Prioritná os: 7. REACT-EU, na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v 
rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja 

Predpokladaná výška kapitálových výdavkov: 5 329 161,40 € 
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 50 030,00 € 
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U.1.2 spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise Zmluvy o NFP; 

U.1.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

U.1.4 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške max. 268 959,57 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

U.1.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 

U.1.6 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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 

V. odporúča Z PSK schváliť 

V.1 Zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 478/2020 zo dňa 25. 5. 2020 k návrhu na 
schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny trail“ v rámci 
očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions v bode 2. nasledovne: vypúšťa sa 
pôvodný text v bode 2.: Zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie v odhadovanej 
sume do 103 620,- Eur. a nahrádza sa textom v znení: 2. Zabezpečenie financovania projektovej 
dokumentácie v sume 135 000,- Eur. Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 

W. berie na vedomie 

W.1 Informatívnu správu o projekte Zabezpečenie základnej environmentálnej 
infraštruktúry v okrese Snina. 

W.1.2 Pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spracovanie projektovej 
dokumentácie z výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu 
projektov iniciatívy Catching-up Regions (Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80), ktorá bola 
zverejnená dňa 16.11.2021, bude predložená na schválenie presná výška spolufinancovania 
projektu, vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov spojených s jeho 
realizáciou. 

X. berie na vedomie 

X.1 Informatívnu správu o implementácii dotačných schém z vlastných zdrojov PSK za rok 
2021. 

Y. odporúča Z PSK schváliť 

Y.1.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Malé 
zlepšenia eGov služieb“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. kolo v maximálnej výške 
oprávnených výdavkov v sume 1 000 000,- Eur. 

Y.1.2 Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. 
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Y.1.3 Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 50 000,- Eur. 

Y.1.4 Predfinancovanie projektu maximálne vo výške 1 000 000,- eur z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 
roky 2021 - 2023. 

Z. odporúča Z PSK schváliť 

Z.1 Návrh VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým 
školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných 
základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl 
a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 
26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 
56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020. 

AA. odporúča Z PSK schváliť 

AA.1 Návrh VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o 

financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

BB. berie na vedomie 

BB.1 Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2021. 

CC. odporúča Z PSK schváliť 

CC.1 Úpravu rozpočtu č. 7/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 

DD. odporúča Z PSK schváliť 

DD.A.1 Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022 v nasledovnom 
členení: 

Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) 249 571 322 € 
Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 249 571 322 € 
V tom: 

1. Bežný rozpočet 15 242 000 € 
Bežné príjmy 236 582 000 € 
Bežné výdavky 221 340 000 € 

Strana 12 z 17 



    
 

   
         

       
        
   

        
          
   
           
           
              

                   
    

           
         
         
                         
        
         
         
      
        

 
    

 
       

       
           

   

    

      
            

       
           

   

    

          
      

    

          
       

      

    

             
           
       
    

 

   

            
      
 

   

 

2. Kapitálový rozpočet - 23 409 938 € 
Kapitálové príjmy 500 000 € 
Kapitálové výdavky 23 909 938 € 

3. Finančné operácie príjmové 12 489 322 € 
Finančné operácie výdavkové 4 321 384 € 

Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových) 237 082 000 € 
Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 245 249 938 € 
Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok - 630 000 € 

4. Programový rozpočet 
Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola 1 670 624 € 
Program 002 Rozvoj kraja 20 770 000 € 
Program 003 Interné služby 1 691 500 € 
Program 004 Doprava a komunikácie 64 360 000 € 
Program 005 Vzdelávanie 91 545 500 € 
Program 006 Kultúra 14 597 100 € 
Program 007 Sociálne zabezpečenie 39 868 338 € 
Program 008 Zdravotníctvo 0 € 
Program 009 Administratíva 10 746 876 € 

Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 

a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy 3 900 000 € 
a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné 
školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 18/2010 
v platnom znení 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom 8 200 000 € 
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 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 28 000 000 € 
záujme v prímestskej autobusovej doprave 

d) Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 1 000 000 € 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. 107 624 € 
z. pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny (v tom vklad 
do nadačného fondu na riešenie krízových situácii 
82 624 €) 

f) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 50 000 € 
Z.z. pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, 
s.r.o. 
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Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia): 

a) Úrad PSK 5 889 000 € 
b) Projekty 7 000 000 € 
c) Doprava 9 000 000 € 
d) Kultúrne služby 427 100 € 
e) Vzdelávanie 1 025 500 € 
f) Sociálne zabezpečenie 568 338 € 

DD.A.2 odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2023 – 2024. 

DD.A.3 odporúča Z PSK splnomocniť 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 1.1.2022 do doby schválenia záverečného účtu za rok 2021. 

DD.B.1 odporúča Z PSK zobrať na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Návrhu rozpočtu prešovského 
samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024. 

EE.1 odporúča Z PSK schváliť 

EE.1.1 Návrh Investičného plánu kapitálových výdavkov, pre Správu a údržbu ciest 
PSK na rok 2022 – I. etapa, vo výške 6 000 000,00 EUR. 

EE.2 odporúča Z PSK schváliť 

EE.2.1 Zmenu uznesenia ZPSK č. 282/2019 z 15. zasadnutia ZPSK zo dňa 26.8.2019 
doplnením bodu: 
6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa“ 
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 100 000,00 €. 

EE.3 odporúča Z PSK schváliť 

EE.3.1.1. Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.1., s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 3750,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Strana 14 z 17 



    
 

         
          

            
      

  
      

           
          

          
          

 
          

          
          

    
  

      
           

          
          

          
 

         
          

          
    

  
      

           
          

          
          

 
         

          
         

    
  

      
           

          
          

          
 

         
          

        
    

  

EE.3.1.3 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“ na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.4 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.3., s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 600,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.5 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-
2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.6 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.5, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 4400,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.7 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-
2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.8 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.7, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 1850,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.9 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-
2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.10 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.9, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 1850,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.11 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Kukučínova 483/12, Poprad“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-
2021-80 zo dňa 16.11.2021. 
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EE.3.1.12 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.11, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 1500,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.13 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Volgogradská 1, Prešov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-
80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.14 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.13, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 3250,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.15 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
polytechnickej J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-
SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.16 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-
orientovaného projektu uvedeného v bode EE.3.1.15, s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 2250,00 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.17 Predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-
2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

EE.3.1.18 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode EE.3.1.17, s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 850,00 EUR (typ 
výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

EE.3.1.19 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch 
uvedených v bodoch EE.3.1.1., EE.3.1.3., EE.3.1.5., EE.3.1.7, EE.3.1.9, EE.3.1.11, 
EE.3.1.13, EE.3.1.15, EE.3.1.17 ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na 
ich realizáciu nevyhnutné. 

EE.4 odporúča Z PSK schváliť 

EE.4.1 Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova súpisné číslo 5043, na pozemku 
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registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri 
nehnuteľností na LV č. 13515 do nájmu nájomcu – Enviromentálny fond, Nevädzová 5, 821 
01 Bratislava, IČO: 30 796 491, z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nájomca je štátny 
účelový fond, ktorý bude využívať predmet nájmu na plnenie svojich úloh pri uskutočňovaní 
štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. za nižšie 
uvedených podmienok: 

Prenajímaná plocha v m2: 
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 40,37 m2 a to v rozsahu: 
- miestnosti č.: 1.7 o výmere 20,47 m2 

Kancelárske priestory spolu: 20,47 m2 

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %): 19,90 m2 

- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za 
začatú časť roka) 

- Zálohové platby za energie a služby sú vo výške 109,- € 
- Účel nájmu: kancelárske účely súvisiace s činnosťou, na plnenie ktorej je nájomca 

zriadený zákonom č.587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 
od 1.1.2022 

  
V  Prešove, d ňa 22.11.20 21  

    v.r. R NDr.  Zuzana B ednárová, P hD.     
          predsedníčka  komisie  finančnej   

Za s právnosť:    
 
 
v.r.  Ing. P eter  Makara                    
       sekretár  komisie    
 

v.r.  PaedDr. B ranislav B aran, M BA  
                   overovateľ  
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