
 
UZNESENIE č. 17/2020 

 
zo 17. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve 

PSK 
konaného dňa 2. 6.2020 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 

       Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
 

A. B e r i e  n a   v e d o m i e 

A.1. Informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 

            A.2. Účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v národnom projekte  

            „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ 

            A.3. Účasť OZ PRO COMMUNIO a Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n. 

            o. ako partnerov Prešovského kraja v národnom projekte „Podpora partnerstva 

            a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ 

            A.4.  Výročnú správu  KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019. 

            A.5. Výročnú správu Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  

            za rok 2019 . 

            A.6.  Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 

            A.7.  Informatívnu správu o geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu PSK   schváliť 

 

B.1. Navýšenie finančných prostriedkov určených na prefinancovanie výdavkov do 
obdobia certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie 
Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 
37 842,17 € na hodnotu  38 603,07 € – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 760,90 € (pôvodne 
30 304,89 € - BV – uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 327/2016, uznesením 
Zastupiteľstva PSK č. 316/2019 navýšené na  37 842,17 € - BV) v členení: 
 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov na 

riadenie  
Spolufinancovanie zo 

zdrojov PSK (5%) 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti ochrany a rozvoja 
prírodného a kultúrneho dedičstva 
v Euroregióne Karpaty a v  
Prešovskom samosprávnom kraji 

380 674,82 € - BV 19 033,75 € 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

50 517,00 € -BV 2 525,86 € 

Spája nás príroda a kultúra 298 535,71 € - BV 14 926,79 € 

Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko - slovenskom pohraničí 

42 333,12 € - BV 2 116,67 € 

SPOLU 772 060,65 € - BV 38 603,07 € 

 
B.2. Navýšenie vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech 
veriteľov na základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi 
partnermi Strešných projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných 
zálohových platieb, ktoré budú poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V - A PL-SK 
2014-2020 z pôvodnej hodnoty 644 734,48 € na hodnotu 659 995,76 €, t. j. navýšenie o 
hodnotu 15 261,28 €. 

 



B.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

B.4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 61 500,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-
57 zo dňa 15.04.2020.  

B.6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 199 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.7. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“, 
na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

B.8. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 253 349,89 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
B.9.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 
kraja. 
 
B.10. Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Touristic Visegrad Without         
Borders“, pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 
 
B.11. Financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000,- Eur, následne refundovaných 
v plnej miere 100% programom. 
 
B.12. Úpravu spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených 
miest), vo výške 15 % z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 
21 339,75 €. 
 



B.13. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera národného projektu „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej 
správy. 
B.14. zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1) 
B.15. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2) 
B.16. podanie žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík II.“ 
B.17 spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  
oprávnených výdavkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000,- eur. 
B.18.v prípade schválenia žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík II.“ realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej 
žiadosti o NFP.  
 
 


