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Finančná komisia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

ZÁPISNICA 

z 19. riadneho zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 27.1.2020 o 10:00 hodine 

v zasadačke Informačno-poradenského centra pre EŠIF na 1. podlaží Úradu PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnená –PaedDr. Viera Leščáková,) 

 

Program: podľa priloženej pozvánky 

 

K bodu 1: Predsedníčka komisie finančnej otvorila 19. zasadnutie komisie. Členovia schválili  program 

zasadnutia komisie so zmenou poradia bodov. Za overovateľa uznesenia a zápisnice bol navrhnutý Ing. 

Stanislav Kahanec 

Hlasovanie:  za    12 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 2: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Hertník z vlastníctva 

predávajúceho – Eva Dolhá, Hertník  do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.   

. 

Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúceho  

– Eva Dolhá, Hertník, zapísaného na LV č. 1294, k.ú. Hertník 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 celkovú kúpnu cenu 1.740,00 €. Ďalej informovala, že daný materiál 

bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.  o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 

zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku 

z podielového vlastníctva predávajúceho  – Eva Dolhá, Hertník, zapísaného na LV č. 1294, k.ú. 

Hertník 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 celkovú 

kúpnu cenu 1.740,00 €. 

 

 

Hlasovanie:  za :        12 

         proti :          0 

         zdržal sa :          0     
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K bodu 3: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hertník  z vlastníctva 

predávajúcich –  Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Jozef Stach, 

zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho podielu 1/6, 

František Konečný, Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Anna Kutná, Hertník, 

výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho 

podielu 5/36, Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Alžbeta 

Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36 do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 

samosprávny kraj. 
 

 

Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich  

Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský 

pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho podielu 1/6, František Konečný, Bardejov, výška 

spoluvlastníckeho podielu 5/36, Anna Kutná, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,  

Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Ľubica Kapecová, Hertník, výška 

spoluvlastníckeho podielu 5/36, Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, 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 celkovú kúpnu cenu 1.130,00 €.  

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku z podielového 

vlastníctva predávajúcich – Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, 

Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho 

podielu 1/6, František Konečný,Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Anna Kutná, 

Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Marta Kunecová, Hertník, výška 

spoluvlastníckeho podielu 5/36, Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, 

Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, 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 celkovú kúpnu cenu 

1.130,00 €.  

 

Hlasovanie:  za     12     

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 4: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Kolonica  z vlastníctva 

predávajúcich – MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, Ing.Ivan Roháč, 

Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/3, RNDr Igor Kudzej, CSc., Humenné, spoluvlastnícky podiel: 

1/3 do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 

 Gerdová – predložila návrh prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich – 

MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, Ing.Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky 

podiel: 1/3, RNDr Igor Kudzej, CSc.,Humenné, spoluvlastnícky podiel: 1/3, zapísaného na LV č. 470, 

k.ú. Kolonica, do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 

080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská hvezdáreň 

v Humennom, Mierova 4, Humenné 06601, IČO: 37781421, za celkovú kúpnu cenu 6.200,00 €.  

 
 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku 

z vlastníctva predávajúcich – MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, 

Ing.Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/3, RNDr Igor Kudzej, CSc., Humenné, 

spoluvlastnícky podiel: 1/3, zapísaného na LV č. 470, k.ú. Kolonica do výlučného vlastníctva 
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kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 

ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierova 

4, Humenné 06601, IČO: 37781421, za celkovú kúpnu cenu 6.200,00 €.  

 

Hlasovanie:  za   12 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 5: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Hertník z vlastníctva 

predávajúceho – Rudolf Kapec, Hertník  do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny 

kraj. 

 

 Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z podielového 

vlastníctva predávajúceho  – Rudolf Kapec, Hertník, zapísaného na LV č. 1296, k.ú. Hertník, 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 celkovú kúpnu cenu 52,00 €.  

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK prevod nehnuteľného majetku z podielového 

vlastníctva predávajúceho  – Rudolf Kapec, Hertník, zapísaného na LV č. 1296, k.ú. Hertník 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 celkovú kúpnu 

cenu 52,00 €.  

 

Hlasovanie:  za     12 

         proti       0   

         zdržal sa       1 

 

 

K bodu 6: Plán kapitálových výdavkov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

na rok 2020. 

 
Galajda –  predložil plán kapitálových výdavkov Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja na rok 2020. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť plán kapitálových výdavkov Správy a 

údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020. 

 

Hlasovanie: za                   12    

                   proti 0 

                   zdržal sa 0 

 

K bodu 7:  Dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov  

vyplývajúcich z výsledkov  VO. 

 

 Galajda – predložil návrh na dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie 

nadlimitných výdavkov  vyplývajúcich z výsledkov  VO. 
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie projektu „Zlepšenie 

dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“ vo výške 

185 000,00 € z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, určených na pokrytie nadlimitných 

výdavkov vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania. 

 

Hlasovanie: za                   12    

                   proti                   0 

                   zdržal sa            0 

K bodu 8: Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie k vybraným úsekom 

„Poloniny trail“. 

 

 Slivková – predložila návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie k vybraným 

úsekom „Poloniny trail“. Ďalej informovala členov komisie, že PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu 

iniciatívy Catching-up Regions zaviazalo účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu 

cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej 

banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich 

cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách.  Vytvorenie „Poloninskej turistickej 

trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových 

podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej 

infraštruktúry. Prílohou tejto správy je ideový zámer Poloniny trail. PSK chce podporiť tieto aktivity 

a to prípravou projektovej dokumentácie na vybraných kľúčových úsekoch, súvisiacich s Poloninskou 

trasou (Snina - Stakčín), ktorá je zároveň súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií 

v Prešovskom kraji, alebo priamo na trase. (Ulič- Uličské Krivé). 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prípravu technickej správy a projektovej 

dokumentácie na vybraných úsekoch Poloniny trail 

 

Hlasovanie: za                   10 

    

                   proti  0 

                   zdržal sa  1 

 

K bodu 9: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovanie pre národný projekt „Zlepšenie 

stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. 

  

Kirkov – informovala členov komisie o ŽoNFP a spolufinancovanie pre národný projekt 

„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. Ďalej informovala, že 

daný projekt bol vyhlásený  17.12.2019 Vyzvanie pre národný projekt „Zlepšenie stredného 

odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. Hlavným cieľom národného projektu je 

najmä prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov 

do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi 

stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi, skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích 

politík na úrovni regionálnej samosprávy. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Predloženie ŽoNFP národného projektu 

„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, na základe 

schválenia zámeru NP dňa 17.12.2019 Komisiou pri Monitorovacom výbore Operačného 

programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu uvedeného 

v bode CH. 1.,s výškou spolufinancovania maximálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu 250 366,73 EUR (typ výdavkov: bežné výdavky) ako rozdiel 
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celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu kraja. 

 

Hlasovanie: za                     12 

 

                    proti                    0  

                    zdržal sa             0 

 

K bodu 10: Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti 

a mobility v rámci SK – UA cezhraničného regiónu. 

 Slivková – informovala, že PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up 

Regions zaviazalo účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti 

Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ 

– viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás 

vedúcich po miestnych komunikáciách.   

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť účasť PSK v pripravovanom projekte 

„Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy 

Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného programu ENI 2014-2020 

Systém riadenia a financovania projektu, a to na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie 

dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“, v rámci 3. výzvy vo výške 5 % 

z celkových oprávnených nákladov na projekt.  

 

Hlasovanie: za                       10 

                    proti                     0  

                    zdržal sa               1 

 

K bodu 11: Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

v zmysle VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 

 

 Panov – predstavil Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 

rok 2020 v zmysle VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 

 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Výzvu Predsedu PSK na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 
  

 

Hlasovanie: za                       12 

                    proti                      0  

                    zdržal sa                0 

 

K bodu 12: Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 
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Panov – informoval členov komisie o Výzve Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov. Charakterizoval danú Výzvu a programy a reagoval na otázky. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Výzvu Mikroprogram PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 
K bodu 13: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle 

VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 

 

 Panov – informoval členov komisie o Výzve pre región na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov a odpovedal na otázky. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Výzvu pre región na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                       0  

                    zdržal sa                0 

 

K bodu 14: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“. 

 

 Váhovský – predložil Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu 

„Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“. 

 

Prítomní členovia komisie neprijali uznesenie k dofinancovaniu nadlimitných výdavkov v rámci 

projektu : „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom 

vyučovaní“  v  objeme  79 725,67 EUR s DPH. 

 

 
Hlasovanie: za                         6 

                    proti                      0  

                    zdržal sa                6 

 

 
K bodu 15: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 

projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“. 

 
 Váhovský – predložil Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 

implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na 

praktickom vyučovaní“. 
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 

v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 

vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  32 654,40 EUR s DPH, odplata pre 

stavebný dozor za práce naviac vo výške 530 €. Celková výška nadlimitných výdavkov je 

v objeme  33 184,40 EUR s DPH. 

 
Hlasovanie: za                         8 

                    proti                      0  

                    zdržal sa                4 

 

K bodu 16: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 

projektu „Zvýšenie počtu žiakov spojenej školy J. Henichsa v Bardejove na praktickom 

vyučovaní“. 

 

 Barnáš – informoval o návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 

implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov spojenej školy J. Henichsa v Bardejove na 

praktickom vyučovaní“. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov 

v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom 

vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  20 202,48.-  EUR s DPH. 

 

Hlasovanie: za                         11 

                    proti                       0  

                    zdržal sa                1 

 
 

K bodu 17: Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

 Antolíková – predložila návrh na predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov 

kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v 

Prešove z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predfinancovanie mikroprojektu Krajskej  

knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, Prešov s názvom : „Knižnice v čase a  

priestore“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných  

zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,  

čo predstavuje sumu 36 505,1 € z toho bežné výdavky 21 590,1 € a kapitálové výdavky 14 915,00€ 

Spolufinancovanie projektu uvedeného v bode P1, a to vo výške 5 % z celkových oprávnených  

výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 921,33 €, z toho bežné výdavky 1 136,33 € a kapitálové  

výdavky 785,00 € 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                      0  

                    zdržal sa                0 
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K bodu 18: Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Múzea v Kežmarku z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-

2020. 
  Antolíková – predložila návrh na predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov 

kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Múzea v Kežmarku z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 2014-2020. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predfinancovanie mikroprojektu Múzea  

v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok s názvom: „Limanowa a Kežmarok – magdeburské  

mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A  

Poľsko-Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov PSK, do obdobia refundácie vo výške 83,75 %  

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 22 065,27 € (bežné výdavky) 

Spolufinancovanie projektu uvedeného v bode R1, a to vo výške 16,25 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 281,33 € (bežné výdavky) 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 19: Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

 Antolíková – predložila návrh na predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov 

kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Podduklianského osvetového strediska vo 

Svidníku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predfinancovanie mikroprojektu  

Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01  
Svidník s názvom: „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého  

na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia  

refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje  

sumu 25 237,27 € z toho bežné výdavky 22 767,27 € a kapitálové výdavky 2 470 € 

Spolufinancovanie projektu uvedeného v bode S1, a to vo výške 5 % z celkových oprávnených  

výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 328,27 € z toho bežné výdavky 1 198,27 € a kapitálové  

výdavky 130 € 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 20: Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie 

v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) 

pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. 

nádvoria.“ 
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 Antolíková – predložila návrh na schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z 

programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády 

SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej 

hradby a 3. nádvoria.“ 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – 

rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 1 000 000 eur. 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 50 450 eur. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

Hlasovanie: za                         11 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 1 

 

K bodu 21: Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná 

spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre 

projekt  „Karpatská  hviezdna  dráha.“ 

 

 Antolíková – predložila návrh na schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z 

programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre 

projekt  „Karpatská  hviezdna  dráha.“ 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu Carpathian Star Way    -    Karpatská  

hviezdna  dráha s predpokladaným rozpočtovým nákladom pre žiadateľa Vihorlatská hvezdáreň 

v Humennom max.  320 000 eur 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 16 000 eur 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 22: Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná 

spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa 

Podduklianské osvetové stredisko. 

 

 Antolíková – predložila návrh na schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z 

programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 

pre žiadateľa Podduklianské osvetové stredisko. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu s predpokladaným rozpočtovým nákladom 

max. 560 000 eur pre žiadateľa Podduklianské osvetové stredisko.  

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
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projektu vo výške max. 28 000 eur. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 23: Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 

 

 Olekšáková – informovala členov komisie o Úprave rozpočtu č. 1/PSK/2020. 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Úpravu rozpočtu č.1/PSK/2020. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 24: Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

 Olekšáková – predložila členom komisie Informatívnu správ o rozpise rozpočtu pre 

financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

Prítomní členovia komisie zobrali na vedomie rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2020 do 

úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 

kraja. 

 

Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

K bodu 25:Rôzne; Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho 

Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok , Nad Traťou č.1, 060 13 Kežmarok, IČO: 

00199702 zapísaného na LV č. 66, k.ú. Rakúsy, 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 Agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2,060 01 

Kežmarok, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 30.000,00 €.  

 

 Gerdová – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho 

Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok , Nad Traťou č.1, 060 13 Kežmarok, IČO: 

00199702 zapísaného na LV č. 66, k.ú. Rakúsy, 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 Agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2,060 01 Kežmarok, IČO: 

37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 30.000,00 €.  

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku 

z vlastníctva predávajúceho Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok , Nad Traťou 

č.1, 060 13 Kežmarok, IČO: 00199702 zapísaného na LV č. 66, k.ú. Rakúsy, 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 Agropotravinárska a technická 

Kušnierska brána 349/2,060 01 Kežmarok, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 30.000,00 €.  
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Hlasovanie: za                         12 

                    proti                        0  

                    zdržal sa                 0 

 

 

K bodu 25: Záver  

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia komisie finančnej,  

čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 19/FK/2020.  

 

V Prešove dňa 27.1.2020 

Za správnosť:  

                                                                             

Ing. Dagmar Olekšáková                                                             RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

 

 

Ing. Stanislav Kahanec 

        za overovateľa 


