
 

 

  Uznesenie č. 19  
   Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

pri  Zastupiteľstve PSK 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

 

A. berie na vedomie 
 
A.1  návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2020 v zmysle prílohy č.1 materiálu, 

 

B.  Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť : 
 
B.1. Zmenu Výzvy pre región 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja uznesením č. 392/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraj zo dňa 10. februára 2020 a uznesením 467/2020 z 20. zasadnutia 

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 25.mája 2020 k Výzve pre región na 

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

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.  

 

Vo Výzve pre región sa mení celková suma programov v časti I. Charakteristika výzvy 

a programov, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a Program 4 

Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a znie 

takto: 

 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
.... 
Celková suma na program:    1 095 000,- eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur  
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur 
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % zo schválenej dotácie 

Termín realizácie podporenej činnosti:                01.01.2020 – 31.10.2022 
... 
a 

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
... 
Celková suma na program:    105 000.- eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    10 000,- eur  
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur 
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % zo schválenej dotácie 

Termín realizácie podporenej činnosti:                 
- pre podprogram 4.1:       01.01.2020 – 31.10.2022 
- pre podprogram 4.2:       01.01.2020 – 31.10.2020 



 

B.2. predĺženie platnosti ,,Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského        
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“, a to do 31.12.2022 

 
B.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok – II. 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 B.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 268 163,76 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. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom 

v bode B.3 z rozpočtu kraja. 

 

C.  odporúča Zastupiteľstvu PSK  zmeniť a doplniť 
 

C.1 uznesenie z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 04. 2020, k  návrhu na 

schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup 

do projektu:  „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“  v bode B2 a B3.  

 

vypúšťa sa text v bode 2: 
 

B2 
Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny trail 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000,- €, ktorý bude oprávneným 
výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 

Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade 

s výstupmi Iniciatívy Catching-Up Regions II. realizovanej na úrovni PSK v spolupráci so 

Svetovou bankou a Európskou komisiou. 

 

B3  
Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B2, s predpokladanou 

výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 

sumu 15 000,- EUR (typ výdavkov: kapitálové). 

 
nahrádza textom v bode 2: 

 

B2 
Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny trail 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000,- €, ktorý bude oprávneným 



 

výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 

Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade 

s výstupmi Iniciatívy Catching-Up Regions II. realizovanej na úrovni PSK v spolupráci so 

Svetovou bankou a Európskou komisiou. 

 

B3  
Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B2, s predpokladanou 

výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 

sumu 30 000,- EUR (typ výdavkov: kapitálové). 

 

 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
                                                                                               
   
                                                                                               
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  v.r. 

                                                                                                Ing. Andrea Turčanová 
                     v.r.                                                                    predseda Komisie RR a CR      
PaedDr. Martina Slivková, PhD.    
sekretár Komisie RR a CR      
 

 

Overovateľ:     

         v.r. 

prof. Gabriel Paľa, PhD.  
člen   Komisie RR a CR                                                        
                                                                                                   V Prešove, 04.08.2020 

 
 
 
 
 
 


