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UZNESENIE  č. 1/FK/2022 

 

z 1. zasadnutia Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 28.11.2022. 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

schvaľuje 

 

   program 1. zasadnutia Finančnej komisie.  

 

   Za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Vladislav Bašista 

 

A. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022 o určení 

sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

B. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Neupotrebiteľnosť, vyradenie a  fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného 

majetku v správe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - Vihorlatské múzeum 

v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné, IČO: 37781391, „Zastrešenie chodníka“ 

v k. ú. Humenné, parcela CKN číslo 4018, bez súpisného čísla. 

 

 

Inventárne  

číslo 
Názov majetku 

Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena 

Zostatková 

cena 
Spôsob naloženia 

HM 2311-

801/9-4 

Zastrešenie chodníka – 

jeden modul o veľkosti 

6,00m x 2,54m 

1970 150,00 € 150,00 € Fyzická likvidácia 

 
C. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

C.1.1  

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie fasád 

budov školy na Duklianskej ulici v Prešove – SOŠ dopravná Prešov“  v rámci  

Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 
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C.1.2.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode C.1.1., s 

výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu maximálne 10 119,19 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

C.1.3.  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) v maximálnej 

výške 50 074,09 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.1.1. 

 

C.1.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.1.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

 

C.2.1. 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

obvodového plášťa - blok B Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné“  v rámci  

Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 

  

C.2.2. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode C.2.1., s 

výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu maximálne 21 052,64 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

C.2.3. 

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov a nad rámec 

dotácie) v maximálnej výške 390 052,80 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.2.1. 

 

C.2.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.2.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  
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C.3.1 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

obvodového plášťa budovy spojovacej chodby a telocvične - Gymnázium L Stockela 

Bardejov“  v rámci  Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov („L") s kódom 2022-E4135. 

  

C.3.2.  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode C.3.1., s 

výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu maximálne 10 338,54 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

C.3.3.  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) v maximálnej 

výške 16 375,57 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.3.1. 

 

C.3.4.  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.3.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  

 

C.4.1. 

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Zateplenie 

telocvične  - Stredná zdravotnícka škola Humenné“  v rámci  Environmentálneho fondu 2022-

2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov („L") s kódom 

2022-E4135. 

  

C.4.2  

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu uvedeného v bode C.4.1., s 

výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu maximálne 6 494,63 € EUR (typ výdavkov: kapitálové) ako rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutej dotácie  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

C.4.3  

Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej náročnosti budov) v maximálnej 

výške 16 135,08 € EUR v rámci projektu uvedeného v bode C.4.1. 

 

C.4.4  

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode 

C.4.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  
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D. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. XX/2022 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v plnom znení. 

 

E. Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 

2023 a následne výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK. 

 

F. Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 

2023 a následne výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK. 

 

G.  Odporúča stiahnuť a dopracovať: 

Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v 

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

samosprávneho kraja v platnom znení podľa schválenia štátneho rozpočtu na rok 2023 a následne 

výzvu vrátiť na schválenie do Z PSK. 

 

H. Berie na vedomie: 
 

Informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2022. 

 

I. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

I.1.1. Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 v nasledovnom členení:  

 

 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 

 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 261 070 000 € 

   

 V tom:  

1. Bežný  rozpočet 14 971 384 € 

 Bežné príjmy   260 720 000 € 

 Bežné výdavky 245 748 616 € 

   

2. Kapitálový  rozpočet - 9 650 000 € 

 Kapitálové príjmy  350 000 € 

 Kapitálové výdavky  10 000 000 € 

   

3. Finančné operácie príjmové 0 € 

 Finančné operácie výdavkové   5 321 384 € 

   

 Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových) 261 070 000 € 



Strana 5 z 7 

 

 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 255 748 616 € 

 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     3 050 000 € 

                   

4. Programový rozpočet  

 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  1 682 456 € 

 Program 002 Rozvoj kraja 12 905 500 € 

 Program 003 Interné služby 1 204 360 € 

 Program 004 Doprava a komunikácie                61 478 200 € 

 Program 005 Vzdelávanie 105 116 000 € 

 Program 006 Kultúra  16 778 000 € 

 Program 007 Sociálne zabezpečenie 44 600 000 € 

 Program 008 Zdravotníctvo 0 € 

 Program 009 Administratíva 11 984 100 € 

  

   

 I.1.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 

 

a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne 4 500 000 € 

školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 

v súlade s VZN   PSK č. 18/2010 v platnom znení 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 9 000 000 € 

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 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 30 000 000 € 

záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. 180 766 € 
pre  Nadáciu PSK pre podporu rodiny (v tom vklad do 

nadačného fondu na riešenie krízových situácii 80 766 €)  

 

 

 

I.1.3. Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia): 

 
Úrad PSK a) 3 000 000 € 

Projekty b) 7 000 000 € 

 

I.2. Odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie: 
 

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2024 – 2025.   

 

I.3.  Splnomocňuje: 
 

 Predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov na  

- neukončené investičné akcie z predchádzajúcich rokov  

- nevyčerpané dotácie v zmysle VZN PSK  č. 78/2019  

a to v období od 1.1.2023 do doby schválenia záverečného účtu za rok 2022.  
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Príloha  k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. … /2022 zo dňa 12.12.2022 

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis kapitálových výdavkov      10 000 000 € 

 Vlastné zdroje PSK   41 10 000 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     3 000 000 € 

Úrad PSK 
Nákup nehnuteľného majetku - Strednej športovej školy, 
Kukučínova 4239/1, Poprad v Active zone – športové centrum v 
Poprade 

09. 41 3 000 000 € 

Oblasť financovania:  Projekty     7 000 000 € 

  nerozpísaná rezerva 04.1.2 41 7 000 000 € 

 

I.4.  Odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie: 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho   kraja na 

roky 2023-2025. 

 
J. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. ..../2022 o financovaní 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 

kraja. 

K. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Plán investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na obdobie rokov 

2023 – 2025, na základe ktorého Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja bude 

môcť pripraviť a spustiť proces verejných obstarávaní. 

 

L. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
L.1 predloženie žiadosti Okresnej knižnice Dávida Gutgesela o poskytnutie finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu Obnova fasády a vonkajších spevnených plôch 

Okresnej knižnice Dávida Gutgesela s predpokladaným rozpočtovým   nákladom  max.  

125 025, 06  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Okresnej knižnice Dávida Gutgesela  s názvom Obnova 

fasády a vonkajších spevnených plôch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela  na 

spolufinancovanie  projektu Obnova fasády a vonkajších spevnených plôch Okresnej knižnice 

Dávida Gutgesela vo výške max. 6 002, 00 €,  
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c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo výške 

10% z rozpočtu projektu.  

 

L.2 predloženie žiadosti Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni  o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia 

severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria s predpokladaným rozpočtovým   nákladom  max. 

1 178 000  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni     s názvom    

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni    na 

spolufinancovanie  projektu Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni      vo výške max.  

228 000  €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo výške 

10% z rozpočtu projektu.  

 

L.3 predloženie žiadosti Krajského múzea v Prešove o poskytnutie finančného príspevku za 

účelom realizácie projektu Vodný hrad vo Vranove nad Topľou – archeologický výskum s 

predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 170 000  € 

a) zabezpečenie realizácie projektu Krajského múzea v Prešove  s názvom Vodný hrad vo 

Vranove nad Topľou – archeologický výskum v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove  na spolufinancovanie  

projektu Vodný hrad vo Vranove nad Topľou – archeologický výskum vo výške max. 8 500  €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo výške 

10% z rozpočtu projektu. 

 

V Prešove, dňa 28.11.2022 

 

Za správnosť:   

 

 

................................................. 

       Ing. Peter Makara            

          sekretár komisie  

........................................................... 

                            

  

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  

  predsedníčka komisie finančnej  

 

 

.................................................. 

      Ing. Vladislav Bašista 

              overovateľ 
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