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UZNESENIE  č. 2/FK/2023 

 

z 2. zasadnutia Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 30.01.2023. 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 

schvaľuje 

 

   program 2. zasadnutia Finančnej komisie.  

 

   Za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Andrea Turčanová 

 

A. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
A.1. Zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 967/2022 zo dňa 9. 

mája 2022 v znení  uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 1020/2022 zo 

dňa 30. augusta 2022  v bode A.2 nasledovne: 

 

v bode c) sa vypúšťa text v znení:  

 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne vo 

výške 10% z rozpočtu projektu 

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne vo výške 

71 960,06 €. 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení.  

 

B. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 

B.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia 
informačných systémov“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu  Integrovaná 
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infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo v maximálnej výške oprávnených 
výdavkov v sume 741 721,18,- eur.  

B.2 Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.   

B.3 Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 37 086,06,- eur.   

C. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

C.1 Zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.275/2019 zo dňa 26. 

augusta 2019 k implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci 
Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci  

C.2 Navýšenie finančných prostriedkov určených do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov a 

spolufinancovanie technickej pomoci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014-2020 tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5% 
z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume 4 549,37 €. (pôvodne celkové náklady 72 
756,36 € - 5% spolufinancovanie PSK 3637,81 € viď uznesenie Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja č. 275/2019 - na súčasných 90 987,55 €, spolufinancovanie PSK 4 549,37 

€).  

D. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023  o výške 
príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

E. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
E.1 Prípravu investičných akcií pre vybrané stredné školy: 

Rozpočtové organizácie 

1. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 

2. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

3. Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja 
Henischa, Slovenská 5, Bardejov 

4. Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné 

5. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 

6. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad 

7. Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 
8. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

9. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 

10. Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 

11. Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 
22, Prešov 
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12. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 

13. Stredná odborná škola,  A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

14. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 

15. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 

Príspevkové organizácie 

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

2. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 

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

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

5. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 

6. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 

7. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

8. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 
Svidník 

9. Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

 

E.2 Financovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej 
činnosti k investičným akciám stredných škôl uvedených v bode E.1 v sumárnej výške 136 700,00 

EUR (kapitálové výdavky). 
 

E.3 Prípravu a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 a následnú 
implementáciu projektov pre vybrané stredné školy uvedené v bode E.1 s názvom: 
 

Tabuľka 1: Zoznam žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a 

maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci Výzvy 

 

  Názov projektu 

Maximálna výška predložených 

žiadostí v rámci Výzvy EUR s 

DPH) 

Rozpočtové organizácie 

1 
Debarierizácia Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 
12, Bardejov 

130 000,00 EUR 

2 
Debarierizácia SPŠ technickej, Komenského 5, 
Bardejov 

130 000,00 EUR 

3 

Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej 
zložky Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 
Bardejov 

130 000,00 EUR 

4 
Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 
Humenné 

130 000,00 EUR 

5 
Debarierizácia Obchodnej akadémie, Murgašova 94, 
Poprad 

130 000,00 EUR 
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6 
Debarierizácia SOŠ remesiel a služieb, Okružná 
761/25, Poprad 

130 000,00 EUR 

7 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej Jána Antonína 
Baťu, Štefánikova 39, Svit  130 000,00 EUR 

8 Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, 130 000,00 EUR 

9 
Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, 
Mudroňova 20, Prešov 

130 000,00 EUR 

10 Debarierizácia SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov 130 000,00 EUR 

11 
Debarierizácia SOŠ technickej ako organizačnej zložky 
Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

130 000,00 EUR 

12 
Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. 
novembra 6, Stará Ľubovňa 

130 000,00 EUR 

13 
Debarierizácia SOŠ,  A. Dubčeka 963/2, Vranov nad 
Topľou 

130 000,00 EUR 

14 
Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera, Dr. C. 
Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 

130 000,00 EUR 

15 
Debarierizácia SPŠ techniky a dizajnu, Mnoheľova 
828, Poprad 

130 000,00 EUR 

Príspevkové organizácie 

1 
Debarierizácia SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb 
Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

130 000,00 EUR 

2 
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb, Mierová 
1973/79, Humenné 

130 000,00 EUR 

3 
Debarierizácia SOŠ technickej,  Kukučínova 483/12, 
Poprad 

130 000,00 EUR 

4 
Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko 
duklianskych hrdinov 3, Prešov 

130 000,00 EUR 

5 
Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, 
Prešov 

130 000,00 EUR 

6 Debarierizácia SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina 130 000,00 EUR 

7 
Debarierizácia SOŠ technickej, Levočská 40, Stará 
Ľubovňa 

130 000,00 EUR 

8 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. 
L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 

130 000,00 EUR 

9 
Debarierizácia SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov 
nad Topľou 

130 000,00 EUR 

 SPOLU 3 120 000 EUR 

 

E.4 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v 
bode E.3, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné. 
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F. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť:  
 

F.1 Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia Gymnázia L. Stöckela v Bardejove “ v rámci  Plánu obnovy, komponent 2 – 

Obnova budov, Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 
 

F.2  Zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci Výzvy 
identifikovaných na základe rozpočtu stavby (nad rámec 10 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu 
na oblasti A, B a neoprávnených výdavkov, ktoré sa priamo nepodieľajú na zlepšovaní 
energetickej náročností) v maximálnej výške 721 531,87 EUR v rámci projektu uvedeného v bode 

F.1.  

 

G. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Súhlas k vykonaniu verejného obstarávania vybraných investičných akcií s vysokým významom 

pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja a pre pripravenosť na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov 

v oblasti dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy a cykloinfraštruktúry.  

 

H. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
H.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“ 

realizovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, výzvy IROP-PO7-

SC72-2022-105, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 800 000,00 €, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK; 

H.2  Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

H.3  Zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 90 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

H.4  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

H.5  Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 

I. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

I.1  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Lysá 

Poľana spája“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027, 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  
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2 000 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo

výške max. 160 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov

projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z

vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov;

I.2

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Od

Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko

– Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.

5 000 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 400 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 

vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov;

I.3

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu

„Modernizácia cestného napojenia Pieninských národných parkov - 4. etapa“

realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027,

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 100 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade

s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho

rozvoja PSK;

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 88 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.4 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Spájame pohraničie cez Duklu“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  

2 300 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 184  000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.5    

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Spájame podduklianské cesty“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  2 800 000,00 €, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 224 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 



Strana 8 z 17 

 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.6      

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu  

„Od Nízkych Beskýd po Solinu“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom  

max.  1 700 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 136 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.7   

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke“ realizovaného v rámci Programu Interreg 

Poľsko – Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  1 400 

000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 112 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 
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I.8 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Okolo 

rieky Poprad“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027, 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom  

max.  600 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 48 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.9  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Pieninský bradlový pás - cezhraničná výzva“ realizovaného v rámci Programu Interreg 

Poľsko – Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom  

max.  600 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 48 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

I.10 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Spájame Horný Šariš s Muszynou“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027, s predpokladaným rozpočtovým nákladom  

max.  500 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 
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2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 8% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 40 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov; 

 
J. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 

Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja 
v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.  
 

K. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023                            

o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

L. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xxx/2023 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

M. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v 
zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja. 
 

N. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 

O. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Výzvu poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja. 
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P. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 07.02.2022 v znení  uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č.  1064/2022 zo dňa 17.10.2022 nasledovne: 

 

Body A.1 až A.12 sa nemenia  

 

A.13. sa mení a znie: 

 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina III“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  
893 572,38 eur - oprávnené výdavky projektu. 
 

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT EU, Výzva 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy 
Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 

 

Body A.14 a A.15 sa nemenia 

 

A.16. sa mení a znie: 

 

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
max. 44 678,62 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 

Body A.17 a A.18 sa nemenia 

 

Q. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 382 412,18 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“. 

 

 

R. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

R.1 finančné krytie (zmluvnú cenu za realizáciu stavby) schválenej investičnej akcie 

„Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ v celkovej výške 5 799 294,35 EUR; 

 

R.2  finančné krytie (zmluvnú cenu za výkon činnosti stavebného dozoru) schválenej 
investičnej akcie uvedenej v bode R.1 v celkovej výške 71 800 EUR; 

 

 

R.3  zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov v rámci investičnej akcie uvedenej 

v bode R.1 do výšky 10 % zmluvnej ceny uvedenej v bode R.1, čo predstavuje sumu maximálne 
579 929,44 EUR. 
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S. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

S.1 finančné krytie (zmluvnú cenu za realizáciu stavby) schválenej investičnej akcie 
„Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových 

sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ v celkovej výške 7 295 400 EUR; 

 

S.2  finančné krytie (zmluvnú cenu za výkon činnosti stavebného dozoru) schválenej 
investičnej akcie uvedenej v bode S.1 v celkovej výške 77 328 EUR; 

 

S.3  zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov v rámci investičnej akcie uvedenej 
v bode S.1 do výšky 10 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode S.1, čo predstavuje sumu 

maximálne 729 540 EUR. 

 

T. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
T.1  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Obec Bžany, Bžany 
46, 090  33 Turany nad Ondavou, IČO: 00 330 370, zapísaným na LV č. 1 v k.ú. Valkov, a to: 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo  85/309, ostatná plocha o výmere 283 m2 

spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez tiarch 

Do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Domov sociálnych 

služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01  Stropkov, IČO: 00696331, za celkovú kúpnu cenu 3 

339,40 €  (pri cene 11,80 €/m²) 

U. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
U.1  prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Petrovany,  obec Petrovany, okres Prešov, zapísaného 
na LV č. 2018, v súvislosti so stavbou: „III/3445 Prešov - Petrovany“, a to:  

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1993/13 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  
- parcela registra C KN, parcelné číslo 1989/42 o výmere 67 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 1951/104 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  
- parcela registra C KN, parcelné číslo 1951/105 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  
- parcela registra C KN, parcelné číslo 1993/20 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha. 

spoluvlastnícky podiel 1/1, 
ťarchy: podľa LV 

 

Z výlučného vlastníctva predávajúceho: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 
841 04 Bratislava, IČO: 35919001, 
 

Do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 

52,79 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 4012,04 €.  
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V. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

V.1  prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres 
Poprad, zapísaného na LV č. 402, v súvislosti so stavbou: „Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077-

001), Tatranská Kotlina - Lendak“, a to:  

 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 552/11 o výmere 11 m2 (diel č. 1), druh 
pozemku lesný pozemok,  
vytvorená z parcely registra C KN č. 552/10 o výmere 3164 m2, druh pozemku lesný pozemok, 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 567/10 o výmere 437 m2 (diel č. 2), druh 
pozemku zastavaná plocha,  
vytvorená z parcely registra E KN č. 2-14689 o výmere 2666 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha, 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 567/12 o výmere 285 m2 (diel č. 7), druh 
pozemku zastavaná plocha,  
vytvorená z parcely registra E KN č. 1-3782 o výmere 4051 m2, druh pozemku lesný pozemok. 

 

Novovzniknuté parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 158/2021, vyhotoveným: Ing. 
Pavol Basarík GEOPLÁN, Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce, IČO: 51747545, dňa 
18.03.2022, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 20.04.2022, 
pod číslom G1-322/2022. 

spoluvlastnícky podiel 1/1, 
ťarchy: podľa LV 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, 
IČO: 00326518, 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu  

1 € / pozemok, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 3 €.  

 

W. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Návrh na zmenu uznesenia č. 796/2021 z 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2021 k 
majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne 

vypúšťa sa text v znení: 

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 

407,04 € (pri cene 3,84 € /m2). 
nahrádza sa textom: 

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 
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Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
4,608 € /m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 162,82 € za výmeru 35 m2 prevádzaných podielov 
v správe Slovenského pozemkového fondu (t.j. spoluvlastnícky podiel - 32/96) a 3,84 € /m2, čo 
predstavuje kúpnu cenu v sume: 272,64 € za výmeru 71 m2 na všetky ostatné zostávajúce 
prevádzané podiely. 

X. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Zriadenie Výboru pre audit pre účtovnú jednotku Prešovský samosprávny kraj v zložení: 

1. Ing. Juraj Hudáč    člen výboru pre audit, 
2. Ing.  Matúš Polák   člen výboru pre audit, 
3. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.  člen výboru pre audit. 

 

S mandátom na rok 2023. 
 

Y. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Y.1.1 
uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove – I. časť“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom – spoločnosťou 

AVA-stav, s. r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, ktorá je 

úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky s názvom 

„Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 1. časť, vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2022 zo dňa 17.08.2022 pod zn. 37580 – MSP s výslednou cenou 

za celý predmet zákazky bez DPH: 16 381 973,04 EUR, t.j. 19 658 367,65  EUR s DPH. 

Y.1.2 

uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove – II. časť“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom – spoločnosťou 

AVA-stav, s. r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, ktorá je 

úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky s názvom 

„Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 2. časť, vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2022 zo dňa 17.08.2022 pod zn. 37580 – MSP s výslednou cenou 

za celý predmet zákazky bez DPH: 4 828 236,96 EUR, t.j. 5 793 884,35 EUR s DPH.  
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Y.2.1  

Návrh na financovanie výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove, investíciu 

spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 

50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 

33500/P, do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 

v Prešove – I. časť “: 

• s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 381 973,04 EUR t.j. 

19 658 367,65   EUR s DPH 

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb 
vykonávajúcich stavebný dozor, projektového manažmentu, projekčných prác a odborne 

spôsobilej osoby na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, autorského 
dozoru vo výške 300 000,00 EUR bez DPH t. j. 360 000,00 EUR s DPH. 

 

Y.2.2 

spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 
v Prešove – I. časť“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, vo výške 7 140 986,52 EUR z 

rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za podmienky finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo 
výške 7 140 986,52  EUR a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2 
400 000,00 EUR.  

 

Y.3.1 r u š í  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 685/2021 zo dňa 29.03.2021 v častiach C.1., C.2., C.3. vzhľadom 
na schválenie vyššie uvedených návrhov. 
 

Z. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Z.1 Predloženie žiadosti o prijatie úveru  od  Environmentálneho fondu zabezpečeného 
blankozmenkou  za účelom realizácie  Projektu „Odkanalizovanie a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka 
vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce“ vo výške 900 000 EUR 

a  Projektu  „Rekonštrukcia ČOV -  Tatranská Lesná“  vo výške 700 000 EUR   

 

Z.2 Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k schváleniu predloženia 
žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 

 

AA. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
AA. 1 Prijatie úveru na financovanie výdavkov Prešovského samosprávneho kraja maximálne do 
výšky 30 000 000 eur na činnosť rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest  Prešovského 
samosprávneho kraja spojenú s  realizovaním mostného a cestného programu spoločnosťou 
Slovak Investment Holding, a.s..  
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AA.2 Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k prijatiu úveru na 
financovanie mostného a cestného programu SUC PSK prostredníctvom Slovak Investment 
Holding, a.s. 

 

BB. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
Úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2023 

A.1 Bežný rozpočet 
    

 
Bežné príjmy o 2 000 000 € na 262 720 000 € 

 

Bežné výdavky o 500 000 € na 246 248 616 € 

 Úrad PSK - Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov PSK v platnom znení 

 

 500 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet 
    

 

Kapitálové príjmy o 0 € na 350 000 € 
 

Kapitálové výdavky o 1 500 000 € na 54 065 107 € 
 Úrad PSK 

   1 500 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií 

  

 

Príjmové finančné operácie o 0 € na 42 565 107 € 
 

Výdavkové finančné operácie o 0 € na 5 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

    

 

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie 

    

A.5 Doplnenie zásobníka PD a zásobníka MPV za Úrad PSK 

 

 

Podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie 

 

A.6 Doplnenie zásobníka PD a zásobníka MPV za SUC PSK 

 

 

Podľa prílohy č. 3 k návrhu na uznesenie 

 

B S p l n o m o c ň u j e predsedu PSK 

 

B.1 
na rozpis kapitálových výdavkov 1 000 000 € určených na účelové dotácie v zmysle § 8 ods. 4 
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre jednotlivé mestá a obce v zmysle prijatého uznesenia Z PSK 

B.2 

Na presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými oblasťami financovania a rozpis na 
jednotlivé investičné akcie v rámci zásobníka majetkovoprávnych vysporiadaní a zásobníka 
projektových dokumentácií Úradu PSK a SUC PSK maximálne do výšky rozpočtu prideleného 
na uvedené zásobníky 
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CC. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

Rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2023 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 

V Prešove, dňa 30.01.2023 

 

Za správnosť:   

 

 

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

                              

  

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

       Ing. Peter Makara          

          sekretár komisie  

    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  

  predsedníčka komisie finančnej  
 

 

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

    Ing. Andrea Turčanová 

              overovateľ 
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