
 

Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ  

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

            _______________________________________________________________________________ 

 

ZÁPISNICA 

 

z 39. zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 22.11.2021 o 14:00 hodine formou 

videokonferencie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky 

 

Predsedníčka Finančnej komisie otvorila 39. zasadnutie komisie. Členovia schválili  upravený 

program zasadnutia komisie. Z programu bol vypustený bod č. 24 a do bodu č. 32 Rôzne boli 

doplnené štyri materiály na prerokovanie. Za overovateľa uznesenia a zápisnice bol navrhnutý 

PaedDr. Branislav Baran, MBA. 
 

Hlasovanie:  za    11 

           proti     0 

           zdržal sa    0 

 

K bodu 1: Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 

9.12.2019 – projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v 

okrese Levoča“ 

 

Ing. Hadbavný predložil návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia 

ZPSK zo dňa 9.12.2019 – projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, 

zlepšenie mobility v okrese Levoča“ nakoľko pri začatí stavebných prác na stavbe zhotoviteľ 

po vizuálnej obhliadke celého úseku za účasti stavebno-technického dozoru avizoval, že stav 

vozovky je v horšom stavebno-technickom stave ako popisuje realizačná projektová 

dokumentácia, a preto si vyžaduje dofinancovanie. Tento stav vznikol v období od 

vypracovania projektovej dokumentácie po začiatok realizácie prác. 

 

Hlasovanie:  za :         11   

           proti :          0 

           zdržal sa:          0     

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 €.  

 

K bodu 2: Realizácia projektu a schválenie finančných prostriedkov projektu „ Nákup 

komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-Stará Ľubovňa“ 

 

Ing. Hadbavný informoval, že dňa 29.10.2021 bola odoslaná žiadosť na základe zverejnenej 

výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. 
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o Environmentálnom fonde pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 

samosprávny kraj - Stará Ľubovňa“. Zo strany PSK je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie 

5%, celkom vo výške max. 10 000,00 €, financovanie neoprávnených výdavkov v 

predpokladanej výške 10 000,00 € a prípadných nadlimitných výdavkov. Presná výška bude 

známa po ukončení verejného obstarávania. 

 

Hlasovanie:  za     11     

           proti     0 

           zdržal sa    0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

K bodu 3: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú Stropkov z výlučného 

vlastníctva predávajúceho Rehoľa   menších bratov - Františkánov  do výlučného vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj 

 

Ing. Gerdová predložila návrh na odkúpenie pozemkov v k.ú. Stropkov na základe žiadosti 

Domova sociálnych služieb v Stropkove s cieľom scelenia areálu a vytvorenia oddychovej 

zóny pre potreby DSS. Aktuálne naše sociálne zariadenie za užívanie predmetných pozemkov 

platí nájomné vo výške 5.125,90 €/rok. 

 

Hlasovanie:  za     11 

           proti      0 

           zdržal sa     0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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,  
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- 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). 

 

K bodu 4: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú Sabinov z výlučného 

vlastníctva predávajúceho Mesto Sabinov  do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 

samosprávny kraj 

 

Ing, Gerdová predložil návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Sabinov. 

Uvedená časť pozemku je súčasťou areálu DSS v Sabinove a terajší stav môže spôsobiť 

problémy pri zabezpečovaní zásobovania, vývoze odpadu, ako aj v prípade potreby zásahu 

zdravotných alebo požiarnych zložiek v areáli. Predmetnú novovytvorenú parcelu žiada PSK 

odkúpiť za cenu 1,00€. 

 

Hlasovanie:  za    11 

           proti     0 

           zdržal sa    0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 €. 

 

K bodu 5: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú Vranov nad Topľou 

z podielového spoluvlastníctva a výlučného vlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj – (k.ú. Vranov nad Topľou LV č. 5840)  

 

Ing. Gerdová predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Vranov nad 

Topľou. Vzhľadom na dopravné zaťaženie cesty v prieťahu mestom Vranov nad Topľou, 

ktoré prináša všetky nepriaznivé účinky dopravy na obyvateľov a životné prostredie v 

dotknutom území intravilánu mesta je navrhnutá preložka cesty III/3617 mimo zastavané 

územie, čím dôjde k predpokladanému zníženiu dopravného zaťaženia na jestvujúcej 

komunikačnej sieti. 
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Hlasovanie:  za     11 

           proti      0  

           zdržal sa     0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 

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.  

 

K bodu 6: Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú Vranov nad Topľou 

z podielového spoluvlastníctva a výlučného vlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj – (k.ú. Vranov nad Topľou LV č. 5815, 5843, 6389) 

 

Ing. Gerdová predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Vranov nad 

Topľou. V dotknutom území intravilánu mesta je navrhnutá preložka cesty III/3617 

mimo zastavané územie. Vybudovaním preložky cesty III/3617 mimo zastavané územie dôjde 

k predpokladanému zníženiu dopravného zaťaženia na jestvujúcej komunikačnej sieti. 

Celková kúpna cena pri celkovej výmere nadobúdaného nehnuteľného majetku 1 336 m2
 

predstavuje 49.324,24 €. 

 

Hlasovanie:  za               11       

                      proti  0 

                      zdržal sa  0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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, 
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  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 

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  
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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. 

K bodu 7:  Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva súkromných vlastníkov, v k. ú. Tulčík 

pre stavbu „II/545 Kapušany - Demjata“ do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 

samosprávny kraj 

 

Ing. Gerdová predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Tulčík z 

vlastníctva súkromných vlastníkov zastúpených SPF. Prešovský samosprávny kraj je 

stavebníkom stavby „II/545 Kapušany- Demjata“. Stavba je situovaná v k.ú. Kapušany, 

Fulianka, Tulčík, Demjata. Stavba bola realizovaná z prostriedkov Integrovaného 

regionálneho operačného plánu a bola ukončená v r. 2020. Ku kolaudácii stavby Slovenský 

pozemkový fond stanovil požiadavku majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

v jeho vlastníctve a vlastníctve neznámych vlastníkov v jeho správe. Kúpna cena celkom je 

17.668,64,-€ pri cene 7,65 €/ m². 

 

Hlasovanie:  za                11       

                      proti  0 

                      zdržal sa  0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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, 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

K bodu 8: Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Pusté Pole, v k. ú. Pusté Pole 

pre stavbu „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“ do výlučného vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj 

 

Ing. Gerdová predložila návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. 

Pusté Pole z výlučného vlastníctva predávajúceho Obec Pusté Pole, Pusté Pole 66, 065 41 

Ľubotín do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj. Správa a údržba 

ciest PSK je stavebníkom stavby: „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“. 

Dôvodom rekonštrukcie existujúcej križovatky ciest I/68 a III/3154 je jej nevyhovujúci 

technický stav. Pozemky vo vlastníctve obce Pusté Pole, ktoré sú predmetom prevodu, sú 

zastavané cestným telesom III/3154, ktoré spravuje Správa a údržba ciest PSK, z toho dôvodu 

sú pre obec Pusté Pole nevyužiteľné pre iný účel. Kúpna cena 2,00 € a celková výmera 

nadobúdaného nehnuteľného majetku je 3499 m². 

 

Hlasovanie:  za                11       

                      proti  0 

                      zdržal sa  0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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). 

 

K bodu 9: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 516/2020 zo dňa 22.06.2021 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa k.ú. Krušinec do výlučného vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj 

 

Ing. Gerdová predložila návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 516/2020 zo dňa 

22.06.2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa k.ú. Krušinec z dôvodu 

zmeny pomerov, za ktorých bolo prijaté uznesenie, a to tak, že dedičským konaním po 

nebohom Andrejovi Čaklošovi prešiel spoluvlastnícky podiel na dcéru Slavomíru Lassoued r. 
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Čaklošovú. Je preto potrebné pristúpiť ku kúpe spoluvlastníckeho podielu od skutočného 

vlastníka. 

 

Hlasovanie:  za               11       

                      proti  0 

                      zdržal sa  0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 
 

K bodu 10:  Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v 

platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
 

JUDr. Kocák predložil návrh VZN PSK č. XX/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 

78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý 

vyplýva z nasledujúcich zmien: 

1. Zmena dotačnej schémy. 

2. Zmena percentuálneho podielu jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií. 

3. Zmena podávania žiadostí v jednotlivých kapitolách. 

4. Zmena účelu podporovanej činnosti. 

5. Doplnenie definície posudzovania štátnej alebo minimálnej pomoci. 

6. Zmena spôsobu prideľovania dotácií. 

7. Upresnenie spôsobu vykonávania kontroly.  

RNDr. Bednárová upresnila, že do predkladaného návrhu VZN boli zahrnuté všetky dôležité 

pripomienky poslancov. JUDr. Hačko sa zaujímal o návrh Participatívneho rozpočtu, ktorý 

JUDr. Kocák navrhol bližšie objasniť pri jeho predstavení v bode č. 14. 

 

Hlasovanie:  za                11       

                      proti  0 

                      zdržal sa  0 
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 
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K bodu 11: Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom 

znení 
 

JUDr. Kocák predložil návrh Výzvy poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2022, ktorá bude zameraná na realizáciu projektov pre Program 1 „ŠPORT“, 

Program 2 „KULTÚRA“, Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ a Program 4 „RODINNÁ 

SAMOSPRÁVA“, v rámci ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa 

kapitálových a bežných výdavkov. Vyhlasovateľom výzvy bude Prešovský samosprávny kraj 

s alokáciou účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu poslancov PSK v 

plánovanom objeme 1 860 000,00 Eur.  
 

Hlasovanie:  za                 11   

              proti           0 

                        zdržal sa     0 
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 
 

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

2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v 

platnom znení 
 

JUDr. Kocák predložil návrh Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2022, ktorá bude zameraná na realizáciu projektov pre Program 1 „ŠPORT“, 

Program 2 „KULTÚRA“, Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ a Program 4 „RODINNÁ 

SAMOSPRÁVA“, v rámci ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa 

kapitálových a bežných výdavkov. Vyhlasovateľom výzvy bude Prešovský samosprávny kraj 

s alokáciou účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu Predsedu PSK v 

plánovanom objeme 500 000,00 Eur. 

  

Hlasovanie:  za                 11   

              proti           0 

                        zdržal sa     0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

K bodu 13: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v 

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

 

JUDr. Kocák predložil návrh Výzvy pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

pre rok 2022, ktorá bude zameraná na realizáciu projektov pre Program 1 „Podpora 

cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu“, Program 2 „Podpora 

obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok“, Program 3 

„Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK“ a Program 4 „Podpora zvýšenia kvality 

v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti“, v rámci ktorých sú definované 

jednotlivé podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných výdavkov. Vyhlasovateľom 
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výzvy bude Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených finančných 

prostriedkov pre Výzvu pre región v plánovanom objeme 3 700 000,00 Eur. 

 

Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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.  

 

K bodu 14: Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v 

platnom znení 

 

JUDr. Kocák predložil návrh Výzvy Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2022, ktorá bude zameraná na realizáciu všeobecne prospešných a 

verejnoprospešných projektov s cieľom vytvoriť obyvateľom PSK priestor spolupodieľať sa 

na rozhodovacích procesoch samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom výzvy bude Prešovský 

samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu 

Participatívny rozpočet v plánovanom objeme 130 000,00 Eur. Participatívny rozpočet je 

súčasťou dotačnej schémy PSK, kde o rozdelení dotácii rozhodujú obyvatelia PSK. Pre každý 

okres bude k dispozícii suma 10 000 Eur. Oprávnenými žiadateľmi dotácie sú občianske 

združenia, neziskové organizácie, Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov, registrované 

cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území PSK alebo ktorí pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území PSK alebo poskytujú služby obyvateľom PSK, a ktorých 

zakladateľom nie je PSK. Termín na predkladanie žiadostí je do konca februára 2022. Za 

predložené návrhy budú hlasovať obyvatelia kraja formou sms. Ďalšie charakteristiky Výzvy 

sú upravené v návrhu. 
 

Hlasovanie: za                        11 

                     proti                     0  

                     zdržal sa               0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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.  

 

K bodu 15: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 777/2021 zo dňa 30. 8. 2021 
 

JUDr. Kocák predložil návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 777/2021 zo dňa 30. 

8. 2021, ktorý vychádza z rozdelenia dotácií žiadateľom z okresov Bardejov, Humenné, 

Kežmarok, Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou. Nakoľko 

projekt mesta Spišská Belá na Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej - 2. 

etapa bol podporený vo Výzve pre región, preto sa účelová dotácia poskytne na Dobudovanie 

zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej. 

 

Hlasovanie:  za     11 

           proti     0 

           zdržal sa    0 
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Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 

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 

nad Topľou

36 388,18 

17 
Obec Nižný 

Hrušov 

Nižný 

Hrušov 

Vranov nad 

Topľou 

Výstavba multifunkčného ihriska 

v obci Nižný Hrušov 
20 000,00 
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K bodu 16: Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

JUDr. Kocák predložil návrh na rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona 

NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov pre obec Terňa a mesto Svit. Účelová dotácia pre obec Terňa – 

Telocvičňa Terňa, poskytnutá dotácia zo strany PSK v objeme 178 622,90 Eur, 

dofinancovanie projektového zámeru zabezpečí obec Terňa. Obec Terňa požiadala listom zo 

dňa 21.5.2021 o predĺženie termínu realizácie podporenej činnosti do 31.10.2022 na základe 

zmluvy č. 960/2019/OPR.  

Účelová dotácia pre mesto Svit – Rekonštrukcia tréningovej telocvične na ul. Štefánikovej č. 

39 v meste Svit, poskytnutá dotácia zo strany PSK v objeme 28 900,- Eur. Dofinancovanie 

projektového zámeru zabezpečí mesto Svit. 

 

Hlasovanie:  za    11 

           proti     0 

           zdržal sa    0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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: 

 

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 

 

K bodu 17: Informatívna správa o projekte Poloniny Trail 
 

JUDr. Kocák predložil Informatívnu správu o progrese v rámci projektu Poloniny Trail. 

 

Hlasovanie:  za    11 

           proti     0 

           zdržal sa    0 

 

Na základe hlasovania Finančná komisia berie na vedomie 

 

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

 

K bodu 18: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava 

potrebná pre dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail“ a schválenie spolufinancovania 

 

JUDr. Kocák predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt 

„Predprojektová príprava potrebná pre Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“, 

ktorý zahŕňa výdavky na projektovú prípravu do úrovne Dokumentácie pre realizáciu stavieb 

pre druhú a tretiu etapu Poloniny trial, vrátane projektovej dokumentácie na prvky drobnej 

infraštruktúry Poloniny trail. 
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Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

R.1.1  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Predprojektová príprava potrebná pre Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ 

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). 

 

K bodu 19: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa– úsek Stakčín“ a schválenie spolufinancovania 

 

JUDr. Kocák predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa - úsek Stakčín“. Projekt v celkovej 

dĺžke 8,45 km bude realizovaný do roka 2023. V rámci projektu bude vybudovaná samostatná 

cyklistická cestička s asfalto-betónovým povrchom v šírke 3 m v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

 

Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa           0  

 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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; 

 



str. 15 

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; 

  

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). 

 

K bodu 20: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie cyklo-

infraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé“ a schválenie spolufinancovania  

 

JUDr. Kocák predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé“ Projekt v 

celkovej dĺžke 4,7 km bude realizovaný do roku 2023. V rámci projektu bude vybudovaná 

samostatná cyklistická cestička s asfalto-betónovým povrchom v šírke 3 m v súlade s 

projektovou dokumentáciou. 
 

Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 
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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). 

 

K bodu 21: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie cyklo-

infraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa“ – 1.Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské a schválenie 

spolufinancovania 

 

JUDr. Kocák predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa“ – 1.etapa: „Starina 

– bývalá obec Ruské“. Projekt v celkovej dĺžke 14,5 km bude realizovaný do roka 2023. Ide o 

modernizáciu existujúcej účelovej komunikácie v katastrálnom území bývalých obcí Stakčín, 

Starina nad Cirochou, Veľká Poľana, Ruské. Vzhľadom na špecifické priestorové podmienky 

pre vznik cyklistickej trasy pre spojenie obce Stakčín s bývalou obcou Ruské, je z dôvodu 

situovania VD Starina a NP Poloniny jediná možnosť pre umiestnenie cyklokoridoru na 

existujúcu účelovú komunikáciu, ktorú je pre zabezpečenie bezpečnosti potrebné 

modernizovať. Predmetom modernizácie tohto úseku cesty bude predovšetkým celková 

výmena krytu vozovky, vrátane zosilnenia krajníc vozovky. V niektorých úsekoch bude 

potrebné zosilniť únosnosť podložia. Zároveň bude potrebné zabezpečiť dosypanie a zrezanie 

krajníc. V úseku cesty bude potrebné realizovať odvodnenie komunikácie aj modernizáciu 

mostných objektov. 
 

Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 € 

 

U.1.2 spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 

kombinácia uvedených systémov- až pri podpise Zmluvy o NFP; 
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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). 

 

K bodu 22: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 478/2020 zo dňa 25. 5. 2020 

 

JUDr. Kocák predložil návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 478/2020 zo dňa 25. 

5. 2020. Navýšenie kapitálových výdavkov na prípravu projektovej dokumentácie pre prvú 

etapu Poloniny Trail – (úseky Snina, Stakčín a úsek Ulič -Uličské Krivé) vychádza 

z dodatočných nákladov na projekčné práce. Tieto dodatočné práce súvisia so zmenou v 

trasovaní a s tým súvisiacimi nákladmi dodávateľa. Samotné zmeny trasovania boli vyvolané 

komplikovaným majetkovoprávnym vysporiadaním na určitých parcelách v rámci každého 

katastra. 
 

Hlasovanie: za                     11 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

K bodu 23: Informatívna správa o Projekte Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina 

 

JUDr. Kocák predložil Informatívnu správu o Projekte Zabezpečenie základnej 

environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 
 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia 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 
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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. 

 

K bodu 24: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava 

potrebná pre zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ a 

schválenie spolufinancovania  

 

 Bod 24 bol z programu vypustený.  

 

K bodu 25: Informatívna správa o implementácii dotačných schém z vlastných zdrojov PSK 

za rok 2021 

 

JUDr. Kocák predložil Informatívnu správu o implementácii dotačných schém z vlastných 

zdrojov PSK za rok 2021. 
 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia berie na vedomie  

 

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

2021.  

 
K bodu 26: Predloženie žiadosti o NFP so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na Sprostredkovateľský orgán 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. 

kolo. 

 

Ing. Terpák predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP so zameraním na „Malé 

zlepšenia eGov služieb“. Výzva v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra má 

poslúžiť inštitúciám verejnej správy na modernizáciu svojich služieb, webových portálov, 

agendových informačných systémov a zlepšenie využívania dát pre podporu rozhodovania. 

Účelom výzvy je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporením tvorby a zavádzania 

inovatívnych riešení, ktoré radikálne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si 

práv alebo splnenie si povinností pri kontakte so štátom. Podporí zároveň aj inovatívne, 

technologické riešenia (“malé zlepšenia”), ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, 

použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webových sídel štátu. 

 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 
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Y.1.2    Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 

s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  

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.   

K bodu 27: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov PSK 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 

 

Ing. Makara predložil návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a 

o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 

súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení. 

Dôvodom vypracovania dodatku k VZN PSK č. 18/2010 je potreba upraviť spôsob 

vyúčtovania vydaných jedál v školských jedálňach, úprava spôsobu vyúčtovania lôžko-dní 

pre Školy v prírode pre rok 2021 a zároveň zabezpečiť udržateľnosť zamestnanosti v 

školských jedálňach a školách v prírode z dôvodu pandémie COVID-19 v roku 2021. 

 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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.  

 

K bodu 28: Návrh VZN č..../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 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 

 

Ing. Makara predložil návrh VZN č..../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 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. Predmetným VZN sa upravujú všeobecné podmienky poskytovania 
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príspevkov a dotácií, okruh subjektov žiadateľov o poskytnutie dotácie, výška a účel dotácie, 

náležitostí žiadosti o poskytovanie dotácií a proces ich schvaľovania, použitie dotácie, 

vyúčtovanie poskytnutej dotácie, spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie a sankcie a 

pozastavenie poskytovania dotácie. 

 

Hlasovanie: za                      9 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

K bodu 29: Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2021 

 

Ing. Makara predložil Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2021. 

 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia berie na vedomie  

 

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

 

K bodu 30: Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 

 

Ing. Makara predložil Úpravu rozpočtu č. 7/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre 

rok 2021. 

 

Hlasovanie: za                      10 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 

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

 

K bodu 31 A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2022 – 2024  

 

Ing. Makara predložil Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2022 – 

2024. 

 

Hlasovanie: za                      10 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
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Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 € 

   

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 

a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné 

školské zariadenia) v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 

v platnom znení 

3 900 000 € 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom 

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 

8 200 000 € 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 

záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

28 000 000 € 

d) Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 

dotácií z   vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení  

1 000 000 € 
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e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. 

z. pre  Nadáciu PSK pre podporu rodiny (v tom vklad 

do nadačného fondu na riešenie krízových situácii 

82 624 €)  

 

107 624 € 

f) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 

Z.z. pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, 

s.r.o. 

50 000 € 

 

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.  

 

K bodu 31 B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2022 – 

2024  

 

Ing. Mikloš ako hlavný kontrolór PSK predložil svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022, viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 a 

k návrhu programového rozpočtu. V stanovisku okrem iného konštatuje, že Návrh rozpočtu na 

rok 2022 - 2024 je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zmien a doplnkov a v súlade s ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi.  
 

Hlasovanie: za                     10 

                     proti                  0  

                     zdržal sa            0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia berie na vedomie  

 

DD.B.1 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Návrhu rozpočtu prešovského 

samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024. 
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K bodu 32: V bode Rôzne boli prerokované 4 materiály. 

K bodu 32 a: Návrh Investičného plánu kapitálových výdavkov, pre Správu a údržbu ciest  

PSK na rok 2022 – I. etapa. 

 

Ing. Hadbavný predložil návrh Investičného plánu kapitálových výdavkov, pre Správu a 

údržbu ciest PSK na rok 2022 – I. etapa. z dôvodu plánovanej realizácie investičných akcií v 

roku 2022. Úspešná realizácia a ukončenie týchto akcií je priamo závislé na úspešnom 

priebehu a ukončení procesu verejného obstarávania, ktorý plánuje uskutočniť SÚC PSK v 

zimných mesiacoch roku 2022 (Január – Február).  

 

Hlasovanie: za                      11 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

K bodu 32 b: Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 282/2019 z 15. zasadnutia ZPSK zo dňa 

26.8.2019 – projekt „Modernizácia cesty II/53 Poprad – Starý Smokovec – 1.etapa“ 

 

Ing. Hadbavný predložil návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 282/2019 z 15. zasadnutia ZPSK 

zo dňa  26.8.2019 – projekt „Modernizácia cesty II/53 Poprad – Starý Smokovec – 1.etapa“. 

Počas realizácie stavebných prác na stavbe predložil zhotoviteľ návrh zmeny použitého 

materiálu do konštrukcie oproti realizačnej projektovej dokumentácii. Namiesto štrkodrvy 

navrhol použiť ako obsypový materiál drenáže drvené kamenivo fr. 11-22. Týmto technickým 

riešením bude zabezpečená dlhodobá funkčnosť a účinnosť drenáže. Zároveň bolo pri 

vykonaní monitoringu a čistenia kanalizácie zistené, že betónová kanalizačná rúra 

vedúca do hlavného kanalizačného zberača je zalomená a prietok je cca 25%. Aby bolo 

možné sfunkčniť kanalizáciu je potrebná výmena zalomeného kanalizačného potrubia v telese 

vozovky v dĺžke 12,0 m. Tieto okolnosti vznikli v období od vypracovania projektovej 

dokumentácie po začiatok realizácie prác, ktoré si vyžadujú dofinancovanie projektu. Na 

základe týchto skutočnosti bude pripravený dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý bude zaslaný 

na kontrolu poskytovateľovi finančného príspevku. 

 

Hlasovanie: za                      9 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 €. 

 

K bodu 32 c: Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-

orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-8 

 

Ing. Kirkov predložila návrh na Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania 

pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-8. Na základe 
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schváleného Akčného plánu 3.etapy Iniciatívy Catching-up Regions (ďalej aj CuRI III) je 

záujmom PSK v oblasti školstva pokračovať vo zvyšovaní kvality a relevantnosti 

odborných škôl pre trh práce tak, aby ich absolventi uspokojovali potreby a požiadavky trhu 

práce. S využitím výstupov v predchádzajúcich etapách iniciatívy spoločne navrhli a 

vypracovali investičné balíčky pre ďalších vybraných 10 SOŠ nášho kraja. Implementáciou 

týchto zámerov budú postupne napĺňané ciele v oblasti zvyšovania kvality odborného 

vzdelávania, a to predovšetkým prostredníctvom modernizácie ich vzdelávacej infraštruktúry. 

Súčasťou predložených projektov bude financovanie projektovej dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia pre plánované investície ako aj mzdové výdavky súvisiace s riadením 

projektov. 

 

Hlasovanie: za                      11 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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. 

 

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 
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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. 

  

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. 
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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. 

 

K bodu 32 d: Prenájom kancelárie pre Enviromentálny fond 

 

Mgr. Novotný predložil návrh na schválenie prenájmu kancelárie pre Enviromentálny fond 

v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 

v Prešove. 

 

Hlasovanie: za                      10 

                     proti                   0  

                     zdržal sa             0  
 

Na základe hlasovania Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu 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 

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 
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K bodu 22: Záver  

 

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia Finančnej 

komisie, čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 39/FK/2021.  

 

V Prešove dňa 22.11.2021 

 

Za správnosť:  

 

  v.r. Ing. Peter Makara                                         v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

        sekretár komisie             predsedníčka Finančnej komisie  

   

           

                                                

   v.r. PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                      overovateľ 
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