
ZÁPISNICA  č. 33/FK/2021 
 

z 33. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 15.3.2021 konaného per rollam 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
Dňa 15.3.2021 prebehla Finančná komisia per rollam. Hlasovanie bolo vyhlásené 
prostredníctvom elektronickej pošty. Podklady na rokovanie, vrátane príloh, a pokynov na 
hlasovanie boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom Komisie financií pri 
Zastupiteľstve PSK dňa 10.3.2021 na e-mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli 
Úradu PSK. Všetci členovia komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania a s lehotou na 
hlasovanie, ktorá bola stanovená do 16.3.2021 do 24:00 hod. Do tejto lehoty mali členovia 
komisie vyjadriť svoj názor k predmetu rokovania. 
 
Zo všetkých členov komisie financií pri Zastupiteľstve PSK sa k predmetu rokovania 
v stanovenej lehote vyjadrilo 11 členov komisie.  
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie financií pri Zastupiteľstve PSK sa 
považuje za uznášaniaschopné. 
 
 
Člen komisie vyjadrí svoj názor k uzneseniu hlasovaním písomne (napríklad 
podčiarknutím textu alebo vymazaním textu).   

 
Návrh na uznesenia: 
 
1.  Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 

1.1           prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Sotáková 
Katarína Bratislava, nar. 12.08.1988,  zapísaného na LV č. 654 v k.ú. Roztoky do výlučného vlastníctva 
kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý 
tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych 
hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, za kúpnu cenu 30.000 € (pri cene 7,64 € / m2) 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  9        „zdržal som sa“:   1          „som proti“: 0        „nehlasoval“:  1 

 

2.             Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

2.1          prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Jozef Bojkas, 
Roztoky 77, 090 11 Vyšný Orlík,  v spoluvlastníckom podiele 2/4,  zapísaného na LV č. 443 v k.ú. 
Roztoky do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, za kúpnu cenu 
6 972,83 € (pri cene 5,42 € / m2) 



Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :   10           „zdržal som sa“:   0             „som proti“: 0          „nehlasoval“:  1 
 
 
 
3.             Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK zrušiť 

 

3.1        uznesenie z  25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 658/2021 zo dňa 15.2.2021, k schváleniu 
bezodplatného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v celom rozsahu. 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  10   „zdržal som sa“:  1             „som proti“: 0            „nehlasoval“:  0 

  

 4. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

4.1 prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich –  
 
1 Kačmarik Dušan Ing., r. Kačmarik, nar. 25.06.1973, Kozmonautov 88, 53 002 
Pardubice -  Trnova, ČR, v podiele ½  
2. Gašpárová Helena Mgr., r. Kerekešová, nar. 07.06.1946, Škultétyho 1923/2, 075 01 
Trebišov,  v podiele ½  
 
vedeného na LV 1954, k.ú. Solivar, okres Prešov 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 1350,00 €. (pri cene 48,19 € / m2) 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11  „zdržal som sa“:  0          „som proti“: 0          „nehlasoval“:  0 
 

 5. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK zmeniť 

Dodatok č. 1 k Rokovacieho poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho 
kraja  
 
5.1 v článku V. Rokovanie komisie v bode 8 sa vypúšťa text:  

 
Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na riadnom zasadnutí 
komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej len „hlasovanie per rollam“).  
 
A nahrádza sa textom:  
 
Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom zasadnutí, 
hlasovaním na rokovaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami  



komunikačnej technológie ( ďalej len „videokonferencia“)  alebo rozhodovacím procesom tzv. 
per rollam ( ďalej len “per rollam“). 
 
 
 

III. 
 

Dopĺňa sa článok VIII. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie:  
 
1. Rokovanie komisie je možné realizovať prostredníctvom videokonferencie:      
a) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) na základe rozhodnutia 
predsedu komisie, 
b) ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 
 
2. Pozvánka na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz 
– link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie,  
prostredníctvom ktorého sa môže člen komisie aj verejnosť na rokovanie komisie pripojiť 
a zúčastniť sa online rokovania.   
 
3. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie má rovnakú výpovednú hodnotu ako 
jej rokovanie bez videokonferencie. Prostredníctvom videokonferencie nie je možné rokovať 
v prípade tajného hlasovania.  
 
4. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za uznášaniaschopné, ak 
je na rokovaní prostredníctvom vybraného prostriedku komunikačnej technológie pripojená 
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.  
 
5.  Na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie a na jeho priebeh sa primerane 
použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.   
 
 
 
 

IV. 
 
Článok VIII. a článok IX. sa prečíslujú na článok IX. a článok X.   
 

 
 

V. 
 

V článku IX. Hlasovanie per rollam v bode 9 sa vypúšťa text: 
 

Po ukončení hlasovania „per rollam“  sekretár  komisie vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie 
zápisnice, ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie a podpredseda komisie. 
 
A nahrádza sa textom:   
 



Po ukončení hlasovania per rollam sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania najneskôr 
do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie zápisnice, 
ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie. 
 
 
 

VI. 
 
V článku IX. Hlasovanie per rollam sa dopĺňajú body 15, 16 a 17: 
 
15. Rokovanie komisie spôsobom hlasovania per rollam sa považuje za riadne zasadnutie 
komisie v prípade, ak sa predmetným spôsobom hlasuje v rámci schváleného plánu zasadnutí 
komisie.  
16. Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov za podmienky, 
že hlasovanie člen komisie uskutoční v určenej lehote a odpoveď bude zaslaná z úradnej e-
mailovej adresy.  
17. Hlasovanie per rollam nie je možné realizovať v prípade tajného hlasovania. 
 

 
 
 

 
VII. 

 
V článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 4: 
 
4. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku bol schválený zastupiteľstvom uznesením č. .../2021 
dňa ... Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 
podpísania uznesenia predsedom PSK. 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11      „zdržal som sa“: 0         „som proti“: 0        „nehlasoval“:  0 
 

 6. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK doplniť 

 

6.1 uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 02. 2020, 
k  návrhu na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility 
v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko - Slovensko – Ukrajinsko 
– Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020. 
 
 
dopĺňa sa text v bode 6: 
 
6. zabezpečenia finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaného projektu vo výške cca 21 
120,12 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Táto suma zodpovedá rozhodnutiu riadiaceho orgánu 



o krátení rozpočtov všetkých predkladaných projektov o 15%. Danú sumu v prípade potreby musí 
dofinancovať partner projektu. 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
   

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11       „zdržal som sa“:   0             „som proti“: 0          „nehlasoval“:  0 
 
 7. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK zmeniť a doplniť 
 
Uznesenie č. 315/2019 zo dňa 21.10.2019, kde v bode B sa vypúšťa text: 
 
B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 

a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad, 

2. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 
Prešov, 

3. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 

4. Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné, 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina, 

4. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, 

5. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, 

6. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou. 

 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 30 300,00 EUR (z toho 29 950,00 

EUR bežné výdavky a 350,00 EUR  kapitálové výdavky). 

 
a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
 
B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 



a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad, 

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 

3. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné, 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina, 

4. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, 

5. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou. 

 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
a spolufinancovanie projektu Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa uvedenej 
v bode B. 1. a), s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 
% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 28 367,00 EUR 
(z toho 27 492,00 EUR bežné výdavky a 875,00 EUR  kapitálové výdavky)      

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11 „zdržal som sa“:    0           „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
 8. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK  zmeniť a doplniť 
 
Uznesenie č. 352/2019 zo dňa 9.12.2019, kde v bode B sa vypúšťa text: 
  
B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 

a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča, 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 



6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov. 

 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 62 500,00 EUR (bežné výdavky). 

 
a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
 
B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 

a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, 

2. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

3. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 

4. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 

 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 35 585,00 EUR (z toho 35 435,00 

EUR bežné výdavky a 150,00 EUR  kapitálové výdavky)           
    
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11         „zdržal som sa“:  0          „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
 9. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
A. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – 

Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ z rozpočtu PSK na pokrytie 

nadlimitných výdavkov vo výške 26 304,00 €. 

B. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, 

zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných 

výdavkov vo výške 32 688,00 €. 



C. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, 

zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie 

nadlimitných výdavkov vo výške 32 400,00 €. 

D. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. 

etapa“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 69 855,00 €. 

 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  11       „zdržal som sa“:   0           „som proti“: 0          „nehlasoval“:  0 
 
 10. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie 
 
Správu o vyúčtovaní  zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2020 
 
 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  10  „zdržal som sa“:    1           „som proti“: 0          „nehlasoval“:  0 
 
 11. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 
školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na 
vnútorné vybavenie v celkovom objeme  51.290,41 EUR s DPH. 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  10        „zdržal som sa“:   1          „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
 12. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
Úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2021 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ : 10          „zdržal som sa“:   1         „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
 13. Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, vedených voči:  



 
• Ján Voľanský, bytom Uzovský Šalgov, vo výške 3.765,37 eur, 

 
• Stredisko sociálnej služby Podháj – Poprad – Veľká n.o., Scherfelová 16, 058 01  

Poprad, IČO: 42092337 vo výške 16.094 eur. 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :  10    „zdržal som sa“:   1            „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
14. Finančná komisia odporúča Z PSK zobrať na vedomie 
 
informáciu o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou 
Najvyšším kontrolným úradom SR 
 
Stanovisko člena Finančnej komisie: 
 
„som za“ :   10           „zdržal som sa“:   1            „som proti“: 0         „nehlasoval“:  0 
 
  
V Prešove, dňa 17.3.2021 
 
Za správnosť: 
 
 
 Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.   RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r.     
         sekretár komisie                    predsedníčka komisie finančnej  

    zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
      Mgr. Nadežda Sirková,v.r. 
podpredsedníčka finančnej komisie 
                pri Z PSK 
  
        


