
 

                                                         Uznesenie č. 21/2020 

Komisie  RR a CR pri zastupiteľstve PSK 

 

 

Komisia RR a CR pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 

  

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

A.1. 

Zmenu a doplnenie VZN č. 78/2019 o poskytovaní o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja uznesením č. 345/2019 z 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraj zo dňa 9. decembra 2019. 

 

A.2. 
 
Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle 

VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 

kraja v platnom znení. 

 

A.3. 
 
Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 

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

samosprávneho kraja v platnom znení. 

 

A.4. 
 
Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle 

VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení. 

 

 

B . O d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK  zmeniť:  
 
B.1. 
Uznesenie Z PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva 

PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020 nasledovne: 

 

 



v bode A.5. sa mení text:  
 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-

orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 

15.04.2020. 
 

a nahrádza sa textom v znení:  
 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-

orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ v jednotlivých časových etapách,  na základe zverejnenej výzvy IROP-

PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

 

B.2. 
 

Uznesenie Z PSK č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020 k schváleniu predloženia žiadostí o NFP 

a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-

2020-57 nasledovne: 

 
v bode A.1. sa mení text:  
 
A.1. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

 
a nahrádza sa textom v znení:  

Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ 
v jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 

zo dňa 15.04.2020. 

v bode A.2. sa mení text: 

A.2. 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 411 023,73 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 

rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

a nahrádza sa textom v znení: 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 

projektov uvedených v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 414 825,90 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. 

 
v bode A.3. sa mení text:  
 
A.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“, na 

základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

 
a nahrádza sa textom v znení:  

Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ v jednotlivých 
časových etapách, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 zo dňa 

15.04.2020. 

 
v bode A.4. sa mení text:  

A.4. 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 371 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 

rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
a nahrádza sa textom v znení:  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 

projektov uvedených v bode A.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 

rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
v bode A.5. sa mení text:  
 
A.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – 
Elokované pracovisko, Lomnička 150“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-

2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

 

a nahrádza sa textom v znení:  
 

Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 



pracovisko, Lomnička 150“ v jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej výzvy 

IROP-PO2_SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

 

v bode A.6. sa mení text: 

A.6. 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 142 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 

rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

a nahrádza sa textom v znení:  
 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 

projektov uvedených v bode A.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 142 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 

rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
C. Berie na vedomie 
 

informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD.                         Ing. Andrea Turčanová  

sekretár  Komisie RR a CR                                              predsedníčka Komisie RR a CR 

         v.r.                                                                                                          v.r. 
        

              Overovateľ  

           prof. Gabriel Paľa, PhD. 
                    poslanec Z PSK                   

                           v.r. 
 

 

                                                                                                          
      V Prešove dňa 26. novembra 2020                                                            

 


