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Finančná komisia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

ZÁPISNICA 

z 29. riadneho zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 5.10.2020 o 10:00 hodine 

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

Námestie mieru 2, Prešov 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky 

K bodu 1: Predsedníčka komisie finančnej otvorila 29. zasadnutie komisie. Členovia schválili  program 

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

Stanislav Kahanec 

Hlasovanie:  za     9 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 2: Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v súvislosti so stavbou „Eliminácia     
                  bezpečnostných rizík na ceste III/3637“ v k. ú. Vyšný Kazimír od Obce Vyšný Kazimír   
                  do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 
 
 Budzińáková – predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemku v súvislosti so  
stavbou „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637“ v k. ú. Vyšný Kazimír od Obce Vyšný  
Kazimír do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj za celkovú kúpnu cenu  
1,00 €. 

 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Prevod nehnuteľného majetku  
pozemku v súvislosti so stavbou „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637“ v k. ú. Vyšný  
Kazimír od Obce Vyšný Kazimír  do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny  
kraj za celkovú  kúpnu cenu 1,00 €. 
 
 
Hlasovanie:  za :          9 

         proti :          0 

         zdržal sa :          0     

 

K bodu 3: Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k. ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti so    
                  stavbou šachty na zvod dažďovej vody, na pozemku vo vlastníctve SR, v správe LESY  
                  Slovenskej republiky, š.p. 
 

Budziňáková – predložila návrh na zriadenie vecného bremena v prospech PSK, v k. ú. 
Stará Ľubovňa, v súvislosti so stavbou šachty na zvod dažďovej vody, na pozemku vo 
vlastníctve SR, v správe LESY Slovenskej republiky, š.p. 



str. 2 

 

 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zriadenie odplatného vecného bremena na cudzom 
majetku vo vlastníctve Slovenskej Republiky, v správe povinného z vecného bremena – LESY 
Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSČ 975 66, IČO: 
36038351, zapísanom na LV č. 5913, v k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará 
Ľubovňa v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného 
bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 119/2020 zo dňa 23.6.2020, vyhotoveným Ing. Ján 
Štupák, Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a 
predstavuje 220,00 € celkom (slovom: dvestodvadsať Eur). 
 
 
Hlasovanie:  za     9     

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 4: Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku  
                 Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 Budziňáková – predložila návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného 
majetku Prešovského samosprávneho kraja a to budova garáží a kotolne , vedená na LV 605, 
k. ú. Matejovce, na parcele č. 816/1. Spôsob naloženia: fyzická likvidácia.  
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku 
samosprávneho kraja. 
 
Hlasovanie:  za    9 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 5: Návrh na zmenu Uznesenia č. 469/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo  
                 dňa 25.05.2020. 
 

 Palfiová – predložila návrh na zmenu Uznesenia č. 469/2020 z 20. zasadnutia  
Zastupiteľstva PSK zo dňa 25.05.2020. 
 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zmenu Uznesenia Z PSK č. 469/2020 zo dňa 
25.05.2020 k Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania 
na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: 
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, a to nasledovne: dopĺňa sa bod B.4 zabezpečenie finančných 
prostriedkov na predfinancovanie projektov pre Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, 
Kláštorská 37, Levoča a Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad z vlastných zdrojov PSK do 
obdobia refundácie výdavkov vo výške 61 600 EUR. 
 
 
Hlasovanie:  za     10 

         proti      0  

         zdržal sa      0 
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K bodu 6: Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov – výstavba 
multifunkčného ihriska. 
 
 Palfiová – predložila návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, 
Prešov – výstavba multifunkčného ihriska. Uviedla, že škola žiada o predfinancovanie daného 
projektu.   
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zobrať na vedomie informatívnu správu o 
Výzve Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 
infraštruktúry. 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK predfinancovanie výstavby multifunkčného 
ihriska pre Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 
3, Prešov vo výške 32 000,00 EUR (kapitálové finančné prostriedky) do obdobia ich 
refundácie. 
 
 Hlasovanie: za                   10    
                   proti  0 

                   zdržal sa  0 

 
K bodu 7:  Návrh na zmenu uznesenia č. 495/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 22. júna 2020. 
 
 Kaduková – predložila návrh na zmenu uznesenia č. 495/2020 z 21. zasadnutia 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 22. júna 2020.   
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť zmenu Uznesenia Z PSK č. 495/2020 zo 
dňa 22.06.2020 k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-
orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 nasledovne: v bode A.5. sa mení 
text: predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020 
a nahrádza sa textom v znení: predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú 
realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej 
škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
zo dňa 15.04.2020. 

Hlasovanie: za                   10    

                   proti                   0 

                   zdržal sa            0 

 

K bodu 8: Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-
orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 
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 Kaduková – predložila návrh na schválenie predloženia žiadostí o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57. 
 
 Hrabčák – požiadal o špecifikáciu nepriamych výdavkov. 
 
 Kaduková – špecifikovala, že nepriame výdavky sú napr. na zamestnanca, na VO 
a zabezpečenie publicity. Uviedla, že do žiadosti idú len oprávnené výdavky na materiálne 
zabezpečenie a na stavbu. 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť predloženie ŽoNFP a následnú 
realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, na základe zverejnenej 
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. Zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu uvedeného v bode 
H.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 411 023,73 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. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného 
projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode H.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 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. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu 
dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej 
škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“, na 
základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. Zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 
uvedeného v bode H.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 142 000,00 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. Zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v bodoch H.1., H.3., H.5. z rozpočtu 
kraja. 
 
Hlasovanie: za                   10 
    

        proti        0 
 

                   zdržal sa  0 

 
K bodu 9: Informatívna správa o zmenách  v Inovačnom partnerskom centre. ( v tejto správe 
má p. riaditeľ IPC uvedené v návrhu na uznesenie navýšenie a splatnosť členského príspevku 
PSK pre združenie na rok 2020 vo výške 21. 600 f., splatnosť 31. 10. 2020.  a tiež výšku a 
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splatnosť členského príspevku PSK pre združenia na rok 2021 vo výške 151. 400 €, splatnosť 
30.04.2021). 
  
 Šimko – predložil Informatívnu správa o zmenách  v Inovačnom partnerskom centre. ( 
v tejto správe má p. riaditeľ IPC uvedené v návrhu na uznesenie navýšenie a splatnosť 
členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020 vo výške 21. 600 f., splatnosť 31. 10. 
2020.  a tiež výšku a splatnosť členského príspevku PSK pre združenia na rok 2021 vo výške 
151. 400 €, splatnosť 30.04.2021). 

 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zobrať na vedomie Informatívnu správu 
o zmenách v  Inovačnom partnerskom centre a Uznesenia č. 1, 2, 3, 4, znenie v zmysle 
príloh. Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK zobrať na vedomie navýšenie a splatnosť 
členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020 vo výške 21. 600 €., splatnosť 31. 10. 
2020. výšku a splatnosť členského príspevku PSK pre  združenia na rok 2021 vo výške 
151. 400 €, splatnosť 30. 04. 2021. 

 
Hlasovanie: za                     10 
 
                    proti                    0  

                    zdržal sa             2 

K bodu 10: Úprava rozpočtu č.5/PSK/2020.. 

 Olekšáková – predložila Úpravu rozpočtu č.5/PSK/2020 viď. materiály na FK.  

 Bednárová – informovala sa, koľko finančných prostriedkov ostáva v rezervnom fonde. 

 Olekšáková – odpovedala, že 22 000 000 mil. EUR. 

 Sirková -  položila otázku, čo bolo dôvodom u danej DSS na navýšenie rozpočtu. Jednalo sa   

                               o chybu riaditeľa, alebo to zapríčinila pandémia COVID? 

 Olekšáková – vysvetlila, že na začiatku roka boli podhodnotené príjmy a finančné prostriedky    

                                     im nevystačia do konca roka. 

 Mikloš – informoval členov komisie, že v danej DSS-ke naplánuje kontrolu. 

Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť Úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2020. 
  
Hlasovanie: za                       13 

                    proti                      0  

                    zdržal sa               0 
 
K bodu 11: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.. 
 
 Olekšáková – predložila návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 
odpísanie. 
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Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK  schváliť trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Strednej odbornej školy remesiel a služieb, 
Okružná 761/25, 058 01  Poprad vedených voči: INTERMONT s.r.o., Okružná 761/25, 058 01 
Poprad, IČO: 31651984, vo výške 3.590,55 eur, TWINSTON s.r.o., (predtým TOSCANA, spol. s 
r. o.) Kremnická 26, 851 01  Bratislava, IČO: 36449393, vo výške 4.821,96 eur, Michal Kotrady, 
sídlo Poprad, IČO: 32867026, vo výške  4.471,05 eur. 
 
Hlasovanie: za                       13 
 
                    proti                      0 
  
                    zdržal sa                0 
 
K bodu 12: Rôzne: Prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Osikov a Bartošovce 
z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: 
jedno euro) a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu 
cenu 1,00 € (slovom: jedno euro)  do vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 2,00 € celkom (slovom: dve eurá), ďalej z vlastníctva 
obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 3,00 € (slovom: tri eurá) 
a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 5,00 € 
(slovom: päť eur)  do vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475 za kúpnu cenu 8,00 € celkom (slovom: osem eur). 
 
 Danko – predložil návrh na prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Osikov 
a Bartošovce z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 1,00 
€ (slovom: jedno euro) a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 
za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro)  do vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 2,00 € celkom (slovom: dve eurá), ďalej 
z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 3,00 € (slovom: tri 
eurá) a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 
5,00 € (slovom: päť eur)  do vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 8,00 € celkom (slovom: osem eur). 
 
 Hrabčák – informoval sa, či dané pozemky už sú vysporiadané. 
 
 Danko – odpovedal, že áno. 
 
Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť prevod prebytočného nehnuteľného 
majetku v k. ú. Osikov a Bartošovce z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 
0032482 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro) a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 
148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro)  do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu 
cenu 2,00 € celkom (slovom: dve eurá), ďalej z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, 
IČO: 0032482 za kúpnu cenu 3,00 € (slovom: tri eurá) a z vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 
148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 5,00 € (slovom: päť eur)  do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu 
cenu 8,00 € celkom (slovom: osem eur). 
 
Hlasovanie: za                       13 
 
                    proti                      0 
  
                    zdržal sa                0 
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K bodu 12: Rôzne: Zmena uznesenia č. 23/2018 zo dňa 05.03.2018, v spojení s uznesením č. 123/2018 
zo dňa 22.10.2018 a uznesením č. 398/2020 zo dňa 10.2.2020 tak, že uznesenie dopĺňa o bod 3 
z pôvodne schváleného uznesenia č. 23/2018 zo dňa 5.3.2018, z dôvodu nevyhnutnosti zrealizovania 
stavebných prác v zmysle pôvodného technického návrhu, t. j. : 
Dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku 
z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur.  
 
 Danko – predložil návrh na zmenu uznesenia č. 23/2018 zo dňa 05.03.2018, v spojení 
s uznesením č. 123/2018 zo dňa 22.10.2018 a uznesením č. 398/2020 zo dňa 10.2.2020 tak, že uznesenie 
dopĺňa o bod 3 z pôvodne schváleného uznesenia č. 23/2018 zo dňa 5.3.2018, z dôvodu nevyhnutnosti 
zrealizovania stavebných prác v zmysle pôvodného technického návrhu, t. j. : 
Dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku 
z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur. 
 
 Prítomní členovia komisie odporúčajú Z PSK schváliť zmenu uznesenia č. 23/2018 zo dňa 
05.03.2018, v spojení s uznesením č. 123/2018 zo dňa 22.10.2018 a uznesením č. 398/2020 zo dňa 
10.2.2020 tak, že uznesenie dopĺňa o bod 3 z pôvodne schváleného uznesenia č. 23/2018 zo dňa 
5.3.2018, z dôvodu nevyhnutnosti zrealizovania stavebných prác v zmysle pôvodného technického 
návrhu, t. j. : 
Dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného 
príspevku z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur . 
 
Hlasovanie: za                       13 
 
                    proti                      0 
  
                    zdržal sa                0 
 
 
 
K bodu 13: Záver  

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia komisie finančnej,  
čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 29/FK/2020.  
 

V Prešove dňa 5.10.2020 

Za správnosť:  

                                                                             

Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                        RNDr. Zuzana Bednárová,PhD.,v.r. 
       sekretár komisie       predsedníčka komisie finančnej  
                                                         zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
Ing. Stanislav Kahanec,v.r. 
        za overovateľa 


