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ZÁPISNICA č. 2/FK/2023 
 

Z 2. zasadnutia Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK,  
konaného dňa 30.01.2023 o 14:00 hod. v Malej zasadačke Úradu PSK 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: podľa priloženej pozvánky 
 
Predsedníčka Komisie finančnej otvorila 2. zasadnutie komisie. Upresnila, že komisia 
momentálne pozostáva z ôsmich členov a je potrebných 5 prítomných členov na to, aby bola 
komisia uznášaniaschopná. Ostatní členovia- neposlanci Komisie finančnej ešte zvolení nie sú. 
Členovia komisie schválili program zasadnutia komisie. 
 
Za overovateľa uznesenia a zápisnice bola navrhnutá Ing. Andrea Turčanová. 
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
K bodu 1:  Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022 v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30.augusta 2022 
 
 Mgr. Antolíková informovala o návrhu na zmenu uznesenia zo dňa 9. mája 2022 na 
zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove  na spolufinancovanie  
projektu Hanušovce nad Topľou, ide o výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2022, podprogram 
Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. 
Informovala, že Zastupiteľstvo PSK schválilo uznesenie, kde bolo zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne vo výške 10% z rozpočtu 
projektu. Informovala, že sumu, ktorá bola vysúťažená je potrebné zmeniť, pretože počas 
realizácie verejného obstarávania uchádzači identifikovali nedostatky vo výkaze výmer 
a rozpočte rekonštrukcie kaštieľa, následkom čoho bolo potrebné upraviť súťažné podklady 
a navýšiť celkové náklady maximálne vo výške 71 960,06 €, čo predstavuje 10,21%  z rozpočtu 
podľa žiadosti projektu.   

Zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja predkladá odbor 
kultúry na základe žiadosti Krajského múzea v Prešove z dôvodu potreby financovania 
neoprávnených výdavkov projektu – stavebné práce súvisiace s realizáciou inžinierskych sietí. 
Za účelom dodania stavebných prác bolo uskutočnené verejné obstarávanie, v rámci ktorého 
bola uzavretá zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Zmena uznesenia nastáva v bode c) 
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vypúšťa sa 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 ostáva v nezmenenom znení.  
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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.  

 
K bodu 2: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na 
„Modernizácia informačných systémov“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
2014 -2020 na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII – 2022/7/23- DOP, 3.kolo 
 
 Ing. Vaník informoval, že predmetom navrhovaného uznesenia je predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na Výzva č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných 
systémov“.  Zároveň je predmetom uznesenia zabezpečenie maximálneho 5 % -ného celkového 
spolufinancovania projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja z celkových 
oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 37 086,06,- eur. 
Maximálnu výšku oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
predpokladáme v sume maximálne do 741 721,18,- eur.  Zámerom výzvy je predovšetkým 
podporiť rozvoj existujúcich, nasadených a prevádzkovaných IT systémov, ktoré sú zamerané 
primárne na plnenie agend vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.       
 Ing. Vaník informoval, že  dodávateľská zmluva, ktorú má ÚPSK uzatvorenú 
a vyhovuje podmienkam výzvy je Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore 
č. SPIN 283-2007/S/ÚRAD  s dodávateľom Asseco Solutions, a .s. Zmluva zabezpečuje 
poskytovanie ekonomického informačného systém SPIN pre ÚPSK a jeho OvZP. Tento 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-2022_7_23-dop/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-2022_7_23-dop/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-2022_7_23-dop/index.html
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informačný systém bol rozvíjaný podľa požiadaviek objednávateľa viacerými projektami, ktoré 
boli realizované v rámci servisných zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom systému a 
prevádzkovateľom systému teda PSK. 

Ing. Vaník dodal, že projekt je časovo a administratívne náročný. Implementácia 
zmenových požiadaviek v rámci navrhovaného projektu má za cieľ zabezpečiť racionalizáciu 
procesov na jednotlivých úrovniach riadenia na Úrade PSK a v jeho organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré majú vyústiť do úspory času na spracovávanie agend a tým 
aj do finančnej efektívnosti. Z pohľadu interakcie Úradu PSK so svojimi OvZP je možné 
demonštrovať potrebu modernizácie spracovania agend a systémov pre ich automatizáciu na 
uvedenej štatistike týkajúcej sa riadenia rozpočtu PSK a OvZP. 

Ing. Vaník navrhuje materiál skrátiť a následne ho predložiť po úprave do ZPSK, 
predsedníčka Komisie finančnej RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. odporúča materiál ponechať 
vo verzii ako bol predložený.  

Predsedníčka vyzvala členov komisie k položeniu otázok k predkladanému bodu. 
Mgr. Sirková sa informovala, či výdavky pre zamestnancov k predkladanému projektu 

sú zahrnuté v projekte, alebo sa musí navýšiť počet zamestnancov, ktorý budú zamestnaní 
naviac, alebo to bude kryté priamo zamestnancami odboru.     
 Ing. Vaník odpovedal na položenú otázku, že práca bude pokrytá našimi zamestnancami 
odboru, končí sa projekt a predpokladá sa plynulý prechod práce z jedného projektu na druhý. 

Mgr. Sirková sa opýtala, či práce, ktoré vykoná externá firma, budú vykonané na 
základe verejného obstarávania.         
 Ing. Vaník na položenú otázku odpovedal, že to nebude zabezpečené prostredníctvom 
verejného obstarávania, ale práce budú zabezpečené formou podpisovania dodatkov 
k existujúcim zmluvám. 

Mgr. Sirková sa informovala, či po ukončení projektu, po implementácii, testovaní, 
nasadení informačných systémov, bude nový softvér, ktorý bude spájať všetky OvZP s PSK 
a Ministerstvom financií.          
 Ing. Vaník odpovedal, že nepôjde o nový softvér, ale pôjde o rozšírenú verziu 
existujúceho sofvéru.  
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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 
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.   
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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.   

K bodu 3: Návrh na 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 
 
 RNDr. Gavala, PhD., predložil návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho k implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v 
rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 
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 €. Cieľom predkladaného 
materiálu je schválenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na 
predfinancovanie a spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektu tzv. 
Regionálneho kontaktného bodu „Spoločne obohacujeme Poľsko-slovenské pohraničie“ č. 
PLSK.04.01.00-00-0004/18 v podmienkach PSK. Systém financovania projektu tzv. 
Regionálneho kontaktného bodu „Spoločne obohacujeme Poľsko-slovenské pohraničie“ č. 
PLSK.04.01.00-00-0004/18 v rámci kompetencií PSK a výška finančných prostriedkov 
určených na spolufinancovanie bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č.275/2019 zo 
dňa 26. augusta 2019. 
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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 
€).  
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K bodu 4: 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 
 PaedDr. Furman uviedol, že prekladaný návrh bol vypracovaný na základe zmeny 
finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov bez 
zdravotných obmedzení, pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov, ktoré určilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 ods. (13) a § 141 ods. (9) 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2023. Podľa 
vyššieho uvedeného zákona zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného 
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii 
stravníkov. Z dôvodu nárastu cien energií a schváleného navýšenia miezd zamestnancov 
v školstve došlo aj k úprave výšky príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej 
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte s rozdelením na 5-dňovú prevádzku 
a nepretržitú prevádzku a príspevku na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole a výšky 
zápisného do JŠ.  

PaedDr. Furman informoval, že toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, 
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových 
zariadeniach a výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách, ktorých 
zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Nariadenie ustanovuje podrobnosti o výške 
príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach, ktorými sú školský klub detí a školský internát. Nariadenie ustanovuje 
podrobnosti o výške príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné 
náklady v školských účelových zariadeniach, ktorými sú školská jedáleň alebo výdajná školská 
jedáleň a školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň pre stravovanie športovcov a diétne 
stravovanie o výške úhrady nákladov povinnej osoby na štúdium v jazykových školách. 

PaedDr. Furman uviedol, že PSK v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov a § 114 ods. (3) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v sume od 10,00 EUR 
do 20,00 EUR na 1 žiaka a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s ubytovaním v školskom internáte pri 5-dňovej prevádzke od 40,00 EUR do 90,00 
EUR a pri nepretržitej prevádzke od 51,00 EUR do 111,00 EUR. Školné v jazykovej škole je 
vo výške od 102,00 EUR do 290,00 EUR na 1 poslucháča kategórie I., do ktorej sa zaradzuje 
žiak základnej školy alebo strednej školy dennej formy štúdia a študent vysokej školy dennej 
formy štúdia, vo výške od 120,00 EUR do 390,00 EUR  na 1 poslucháča kategórie II., do ktorej 
sa zaradzuje žiak strednej školy inej ako dennej formy štúdia, študent vysokej školy inej ako 
dennej formy štúdia a dospelá osoba a výšku zápisného vo výške 25,00 EUR. 

Ing. Bašista sa informoval, či sú v predkladanom VZN veľké zmeny oproti pôvodnému 
VZN a navrhol, aby odbor školstva vyznačil zmeny. 

PaedDr. Furman odpovedal, že zmeny tam nastali najmä v sumách, ale je obtiažne určiť 
o aké sumy ide, keďže riaditelia škôl si výšku mesačných príspevkov určujú sami v rozmedzí, 
ktoré je dané. 
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Počas predkladania návrhu VZN prišiel na zasadnutie Komisie finančnej Ing. Oľha.  
RNDr. Bednárová, PhD. navrhuje, aby pôvodné VZN predložil odbor školstva spoločne 

s materiálmi v Zastupiteľstve PSK.  
 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. 

 

K bodu 5: Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy 
Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 
 
 Ing. Kirkov predkladá schválenie prípravy a žiadosti o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy. Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo Výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
pre oblasť debarierizácie väčších stredných škôl. Od 24.08.2022 môžu stredné školy s počtom 
žiakov 275 a viac žiadať o financovanie projektov na debarierizáciu svojich priestorov. 
Zámerom výzvy je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením.         
 Ing. Kirkov uviedla, že v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je celkovo  
oprávnených 43 žiadateľov (škôl, resp. ich organizačných zložiek). Maximálna výška 
finančných prostriedkov pre jednu školu je stanovená na úrovni 130 000 eur vrátane DPH. Za 
oprávnené výdavky v rámci Výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie 
architektonickej a informačnej prístupnosti a bezbariérovosti, najmä stavebné práce a úpravy, 
obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou, stavebný dozor, 
projektová dokumentácia, nákup strojov, prístrojov a zariadenia. Celkový zoznam 
oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou predkladaných materiálov – Výzvy. 

Odbor školstva v spolupráci s Odborom majetku a investícii aktuálne spracováva 
zámery investičných akcií, ktoré budú spĺňať podmienky tejto Výzvy pre prvých 24 škôl, 
celkovo je ich 43. Ide o školy, ktoré sú v aktuálnom období najlepšie pripravené pre čerpanie 
prostriedkov tejto Výzvy – majú už pripravenú potrebnú projektovú dokumentáciu 
vypracovanú v rámci aktivít Iniciatívy CuRI, resp. veľmi jasne identifikované prvky/potreby 
debarierizácie.  V rámci týchto zámerov (aj vzhľadom na max. výšku poskytnutých 
prostriedkov na jedného žiadateľa) pôjde o základnú debarierizáciu priestorov škôl, resp. 
školských internátov v zmysle „Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení“. Je to 
z jedna mála výziev, ktorá je učená iba stredným školám. OŠ plánuje výzvu rozdeliť proces do 
viacerých častí, aby toho nebolo naraz príliš veľa.   

RNDr. Bednárová, PhD. sa spýtala na otázky členov Komisie finančnej.  
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Mgr. Sirková sa opýtala, či prípravu a implementáciu tejto žiadosti bude zabezpečovať 
odbor školstva, alebo Agentúra regionálneho rozvoja PSK, alebo iná externá firma, ktorá 
pripraví všetky žiadosti na odovzdanie. 

Ing. Kirkov na položenú otázku odpovedala, že nezdá sa to nezvládnuteľné na odbore 
školstva, plán je zabezpečiť celý proces Výzvy prostredníctvom odboru školstva.  

Ing. Hrabčák, PhD. sa informoval, či je do budúcna naplánovaná debarierizácia aj školy 
v Sabinove, jedálne a internátu. Táto škola sa v konkrétnom predkladanom materiály 
nenachádza.  
  Ing. Kirkov odpovedala, že ak sa daná stredná škola nachádza v tých 43 oprávnených 
školách, ktoré spĺňajú podmienky Výzvy, tak áno, prebehne debarierizácia aj na tejto strednej 
škole. Všetky školy, ktoré majú oprávnenie sa zapojiť do výzvy musia splniť požiadavku 275 
žiakov v roku 2021. Prisľúbila Ing. Hrabčákovi, PhD., že konkrétnu školu vyhľadá v zozname, 
ktorý má odbor školstva k dispozícii.  Dodala, že je potrebné myslieť hlavne na školy, ktoré už 
majú pripravené projektové dokumentácie.        
 Ing. Kirkov informovala, že Plán obnovy zatiaľ nemá veľa žiadostí, budú rozhodovať 
rýchlo a taktiež tieto investície nie sú náročné na realizáciu, je to platené prostredníctvom 
zálohových platieb, čerpanie je okamžité. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

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 
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 
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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 

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 
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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. 
 
 
K bodu 6: Schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci  
Plánu obnovy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

 PaedDr. Furman informoval o predložení 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 
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chránených budov. Ministerstvo dopravy vyhlásilo Výzvu, cieľom Výzvy je zlepšenie 
stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa 
zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využitia 
verejnosťou. Vyhlásenie výzvy 30.06.2022, uzavretie výzvy 1.12.2024. Ciele Výzvy sú zelená 
transformácia, zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej 
hospodárnosti, zníženie emisií CO2, zmierenie dopadov na zmenu klímy. Maximálna výška 
prostriedkov mechanizmu závisí od typu aktivity v stanovej oblasti podpor, pričom maximálna 
miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu.  
 PaedDr. Furman informoval, že projektová dokumentácia ,,Rekonštrukcia Gymnázia L. 
Stöckela v Bardejove“ je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie s výkazom výmer pre 
realizáciu stavby. Obsahuje jednotlivé časti od rôznych spracovateľov v rozsahu zateplenie 
obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strešnej konštrukcie, zdravotechnika, 
elektroinštalácia, uzemnenie a bleskozvod, vykurovanie a kotolňa. Podľa zoznamu boli 
projektantmi spracované rozpočty, kde boli zatriedené oprávnené a neoprávnené výdavky 
podľa Výzvy. Pre Gymnázium L. Stöckela v Bardejove podľa vzorca, ktorý je v materiáloch 
platí, že z neoprávnených výdavkov 854 522,90 EUR sú oprávnene 132 991,03 EUR a ostatné 
teda 721 531,87 EUR sú neoprávnené výdavky.      
 Ing. Makara sa k predkladanému bodu 6 vyjadril, že zdieľa názor pána predsedu a podľa 
neho je lepšie teraz investovať do opravy 700 000 eur a 1,3 milióna dostať z Výzvy ako celú 
rekonštrukciu zaplatiť z rozpočtu PSK. Ing. Makara dodal, že zatiaľ hovoríme len o podaní 
Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy,  nejde o podpis zmluvy. 
Zmluva pôjde na schválenie do Zastupiteľstva PSK až po schválení Žiadosti a potom bude 
potrebné nájsť v rozpočte požadovanú sumu.      
 Ing. Hrabčák, PhD., sa informoval, či je reálne rekonštrukciu Gymnázia L. Stöckela 
v Bardejove uskutočniť z predkladaného rozpočtu Projektu, či nebude potrebné investovať viac 
eur do rekonštrukcie ako je uvedené v predkladanom materiály.    
 PaedDr. Furman odpovedal, že projektant to navrhol takto a predpokladá, že ďalšie 
výdavky nebudú, avšak zaručiť sa to nedá.       
 Mgr. Sirková sa opýtala, či vyhodnotenie Žiadosti bude zrealizované v druhej polovici 
kalendárneho roka.          
 PaedDr. Furman odpovedal, že predpokladaný termín vyhodnotenia Žiadosti bude 
v druhej polovici roka 2023, dodal, že napríklad pri predchádzajúcich Žiadostiach 
o Enviroprojekt bola úspešná jedna zo štyroch podaných žiadostí, ostatné neprešli. 

Hlasovanie:  za   6 
zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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 
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zlepšovaní energetickej náročností) v maximálnej výške 721 531,87 EUR v rámci projektu 
uvedeného v bode F.1.  
 
 
K bodu 7: Súhlas k vykonaniu verejného obstarávania vybraných investičných akcií 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) 
 
 Ing. Hadbavný uviedol, že materiál k bodu 7 bol vypracovaný odborom dopravy 
spoločne so SÚC PSK a Ing. Horváth, riaditeľ SÚC, oboznámi Komisiu finančnú 
o investičných akciách.  

Ing. Horváth informoval, že vykonanie verejného obstarávania vybraných investičných 
akcií je potrebné, aby bol zabezpečený plynulý a rýchly chod organizácie v oblasti strategicky 
významných a procesne náročných investičných akcií. Vzhľadom na zvyšovanie požiadaviek 
na efektívnosť, hospodárnosť a produktivitu výkonov v údržbe ciest II. a III. tried je 
nevyhnutné modernizovať dopravno-mechanizačné vybavenie a výstavbu budov, ktoré 
zabezpečia dostatočnú flexibilitu a schopnosť zabezpečenia potrebného množstva zásob 
chemického posypového materiálu a asfaltových emulzných látok, s cieľom obstarania 
materiálu vo väčších objemoch v primeranom čase s ohľadom na nepriaznivý vývoj cien 
strategických materiálov. Uviedol, že je nevyhnutné modernizovať hlavne techniku na zimnú 
údržbu pre vysokú poruchovosť a techniku pre dopravu zamestnancov a techniky na miesto 
výkonu letnej údržby s nevyhnutným strojným vybavením pre lokálne opravy asfaltových 
povrchov čistenia odvodňovacích priekop. Zároveň Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja pripravuje presídlenie cestmajsterstva v Levoči na iné vhodnejšie miesto, 
na čo je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie.            
 Ing. Horváth dodal, že v oblasti cykloinfraštruktúry Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja pripravuje zámer na výstavbu ďalších úsekov cyklociest pre projekty 
Poloniny trail a EuroVelo 11, na ktoré je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná:  
 

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.  
 
 
K bodu 8: Zámer vstupu do projektu: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 
1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé 
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 Ing. Hadbavný informoval o zámere vstupu do projektu: Dobudovanie 
cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé, s cieľom podporiť 
cykloturistku v celom kraji. Navrhnutá  dĺžka novostavby je 3,503 km, súčasťou prác je aj 
vybudovanie drobnej infraštruktúry - altánku. Uviedol, že predpokladaný rozpočtový náklad je 
1,8 mil €. Na stavebné práce je už proces verejného obstarávania ukončený, po schválení 
projektu bude možné zaslať proces verejného obstarávania na kontrolu, čo značne urýchli 
začiatok realizácie stavebných prác. Financovanie projektu je spôsobom predfinancovania/ 
refundácie.  
 Ing. Horváth dodal, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 15.11.2022 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry 
cyklistickej dopravy a v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja s kódom 
výzvy IROP-PO7-SC72-2022-105. Ing. Horváth dodal, že sa čakalo na stavebné povolenie, 
stavebné povolenie bolo vydané, dodávateľ bol taktiež vysúťažený, preto sa tento Zámer vstupu 
do projektu predkladá Komisii finančnej pri Zastupiteľstve PSK a následne po odsúhlasení 
bude predložený Zastupiteľstvu PSK. 
 

Hlasovanie:  za   6 
zdržal sa  0 
proti   0 

Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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 
 
K bodu 9: Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – 
Slovensko 2021 – 2027  
 

Ing. Hadbavný na záver ešte uviedol posledný predkladaný bod za odbor dopravy 
spoločne v spolupráci so SÚC PSK. Informoval, že pomer financovania je zdroje EÚ – 80%, 
štátny rozpočet 12% a vlastný vklad 8%, systém financovania je nastavený refundačným 
spôsobom. Projekty sú rozdelené na dve výzvy, Výzva klíma a Výzva cesty.  

Následne prevzal slovo Ing. Horváth a uviedol, že Správa a údržba ciest PSK ako 
žiadateľ o finančný príspevok aktuálne komunikuje s poľskými partnermi na príprave 
projektových zámerov. Doteraz bolo poskytnutých 20 milión eur na cesty, vyriešili sa 
rekonštrukcie ciest a mostov v pásme do 20 km od poľských hraníc, ďalej bolo poskytnutých 8 
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miliónov eur na Projekt Klíma, kde sa môžu vyriešiť zosuvy ciest, úpravy svahov, drenážne 
systémy atď.. Projekty majú hodnotu celkovú 18 miliónov eur, maximálna výška projektu 
spoločne 2 partnerov je 4 milióny eur. Termín predloženia žiadostí je do 31.03.2023. Prioritne 
partnermi projektu budú Podkarpatské a Malopoľské wojewodztwo, ale komunikuje aj 
s Powiatmi Nowy Targ, Jaslo a tiež Gminou Muszyna. V rámci výzvy s pracovným názvom 
„Klíma“ je možné uchádzať sa o finančný príspevok na stabilizáciu cestných telies. Dodal, že 
na túto výzvu plánujeme reagovať predložením 4 projektových žiadostí: Od Nízkych Beskýd 
po Solinu - Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota, Budujeme v Jasle, stabilizujeme 
v Svidničke - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička, bezpečné 
minerálne zdroje  - Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník - 1. etapa, Pieninský bradlový pás  
- Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník - 2. etapa. Ing. Horváth uviedol ako príklad projekt 
„Lysá Poľana spája“ realizovaný v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027, 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 000 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK; zabezpečenie 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. 

RNDr. Bednárová, PhD. sa opýtala, či spolufinancovanie, resp. sumy, ktoré sú uvedené 
v predkladanom materiály predstavujú sumu za celú výšku projektu, alebo jednotlivé sumy sú 
vo výške našej spoluúčasti na projekte.   

Ing. Horváth odpovedal, že spolufinancovanie je prerátané na celú výšku projektu, 
z dôvodu že sa nevie, či v roku 2024 bude ďalšia Výzva, projekt je predstavený ako celok, ale 
pôjde v 2. etapách, preto chce byť SÚC PSK pripravené vopred. Uviedol, že výzva bola 
doručená v decembri 2022 a do konca marca 2023 je možné podať Žiadosť. 

Ing. Horváth týmto požiadal Komisiu finančnú pri Zastupiteľstve PSK o schválenie 
predloženého Zámeru vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko- 
Slovensko 2021-2027. 

Mgr. Sirková požiadala Ing. Horvátha, aby v dôvodovej správe sa uviedlo koľko eur sa 
bude čerpať z ktorého projektu, akú sumu musí Prešovský samosprávny kraj prispieť do 
konkrétneho projektu a materiál následne predložiť do Zastupiteľstva PSK. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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.  

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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  
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„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; 

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; 



Strana 17 z 39 
 

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; 

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; 
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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; 

 
K bodu 10: 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 
 

Mgr. Guman informoval, o návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre 
subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území 
PSK v zmysle VZN. PSK poskytne oprávnenému žiadateľovi v zmysle schváleného VZN č. 
20/2010 finančný príspevok na vykonávanie opatrení maximálne do výšky 10 500,00 € pre 
vykonávateľa opatrení na jeden kalendárny rok. Uviedol, že v stanovenom termíne Odboru 
sociálnych vecí a rodiny Ú PSK doručilo žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 5 
oprávnených žiadateľov: Návrat o. z., Bratislava, Mesto Prešov, Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar, o. z., Bratislava,  Človek v ohrození, n. o., Bratislava, 
Trojlístok, n. o. Prešov.  Prehľad predložených žiadostí vrátane názvu projektu, hlavných cieľov 
predložených projektov, požadovanej sumy, ako aj návrhu Odboru sociálnych vecí a rodiny Ú 
PSK na výšku poskytnutého finančného príspevku sú uvedené v Prílohe č. 1 predkladaného 
materiálu. Pre rok 2023 odbor sociálnych vecí a rodiny navrhuje rozdeliť finančný príspevok 
v celkovej výške 115 500 € pre 5 žiadateľov, na prepočítaný počet 11 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.      
 Mgr. Guman poznamenal, že z iných regiónov kraja (okresy Levoča, Bardejov, Svidník, 
Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Sabinov, Stropkov) o výkon opatrení v zmysle zákona 
a v zmysle VZN neprejavil záujem žiadny zo subjektov. 

RNDr. Bednárová, PhD. sa opýtala, či je možné kontrolovať plán plnenia projektu jeho 
hlavných cieľov. 

Mgr. Guman na položenú otázku odpovedal, že po splnení podmienok poskytnutia 
finančného príspevku oprávnenému žiadateľovi sa uzatvorí zmluva o poskytnutí finančného 
príspevku, ktorá bude uzatvorená na dobu určitú, na jeden kalendárny rok. Okrem všeobecných 
náležitostí bude obsahovať aj výšku poskytovaného finančného príspevku, účel použitia 
finančného príspevku, spôsob jeho použitia a vyúčtovania. Vyúčtovanie musí organizácia 
vykonať dvakrát ročne, v rámci vyúčtovania sú povinné prílohy, ktoré musia obsahovať 
pracovné listy, pracovné zmluvy, bankové výpisy, musí byť predložená kompletná 
dokumentácia činností, poskytnuté finančné prostriedky nesmú byť použité na iné činnosti.  

Jeden člen Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK nebol na hlasovaní k bodu 10 
prítomný. 

 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

J. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
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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 bodu 11:  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 
  

Mgr. Guman predložil opakovaný 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. Predložené VZN je oproti predchádzajúcemu VZN, ktoré bolo 
prezentované na 1. zasadnutí Komisie finančnej (28.11.2022), doplnené v článku 4.4 bod c) 
výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej 
služby v spoločných priestoroch sa stanovuje nad 8 hodín denne vo výške 6,00 € na deň. Dodal, 
že doteraz boli pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch len dve 
kategórie a to do 4 hodín a nad 4 hodiny, kategória nad 8 hodín nebola v predchádzajúcom VZN 
uvedená.  
  Mgr. Guman informoval, že od roku 2019, kedy bolo schválené VZN o určení sumy 
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK došlo k celkovému nárastu všetkých nákladových položiek, 
čo má za následok nárast bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, pričom nárast príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnych 
služieb nereflektoval na tieto zmeny vôbec. Zhruba 70-75 % nákladov spojených 
s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK tvoria náklady na celkovú cenu práce zamestnancov. Je nutné poznamenať, že 
v období  od roku 2019 do roku 2022 sa minimálna mzda v národnom hospodárstve zvýšila 
o 24,23 % (z 520 eur v roku 2019 na 646 eur v roku 2022)  a priemerná mzda v odvetví 
Zdravotná a sociálna pomoc o 24,38 % (z 1 128 eur v roku 2019 na 1 403 eur v roku 2022), 
pričom ťahúňom rastu priemernej mzdy v tejto oblasti boli skôr zdravotnícke zariadenia 
a profesie. Navyše k 1. januáru 2023 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy na 700 eur.     

RNDr. Bednárová, PhD. upozornila na to, že v dôvodovej správe predkladaného 
materiálu sa v priložených tabuľkách (Tabuľka č. 1, Tabuľka č.2) nenachádza rok 2023, či je 
možné doplniť tieto tabuľky o rok 2023. 

Mgr. Guman uviedol, že sumy priemernej a minimálnej mzdy za rok 2023 sa nachádzajú 
v texte a tieto sumy doplní do tabuľky podľa požiadavky predsedníčky komisie. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

K. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
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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. 
 
 
K bodu 12: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 
xx/2023, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 
 

JUDr. Kocák informoval, že k úprave VZN pristúpili na základe odporúčaní z 1. 
zasadnutia Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK. Na odporúčanie FK sa  vypúšťa dotačná 
schéma Výzva pre región. Z toho vyplýva zmena sumy určenej pre dotačnú schému na 
nasledujúci rok maximálne do výšky 4,0 % zo skutočných daňových príjmov PSK v poslednom 
uzatvorenom rozpočtovom roku a zmena percentuálneho podielu jednotlivých kapitol na 
celkovej výške dotácií (Výzva predsedu PSK 20%, Výzva poslancov PSK 67%, Výzva 
participatívny rozpočet 13%). Postupne opisuje ďalšie zmeny, akými sú zmena všeobecných 
podmienok poskytovania dotácií, zmena posudzovania žiadostí a schvaľovania dotácií, zmena 
termínu a podmienok vyúčtovania projektov, doplnenie účinnosti nariadení VZN. Dodal, že 
VZN bolo zavesené na pripomienkovanie 19.1.2023 a zvesené bolo 29.1.2023 bez 
pripomienok. 

Riaditeľ Ú PSK dodal, že účelová dotácia bude vo výške 1 mil. eur, to znamená, že 
okrem tejto dotácie Výzvy, chceme urýchliť aj Výzvu pre región a to najmä z časového 
hľadiska. V rámci rozpočtu je vyčlenených 1 mil. eur na účelové dotácie. Informoval, že  
výhodou je to, že pre čerpaní účelovej dotácie nie je potrebná spoluúčasť, prerozdeľovať sa 
bude proporčne do regiónov podľa počtu obyvateľov v daných okresoch a nebude to zdĺhavý 
proces. 

Mgr. Sirková sa informovala, ako budú dotácie prerozdeľované, či nemusí byť aj 
spoluúčasť obce pri financovaní. 

Riaditeľ Ú PSK odpovedal, že pri projektoch, do ktorých sa PSK zapojí je podmienka 
spoluúčasti obce 20%, najpodstatnejšou je však rýchlosť tejto priamej dotácie. 

RNDr. Bednárová, PhD. sa informovala, či je v súčasnosti alokovaných 1 milión eur na 
všetky výzvy. 

Ing. Hrabčák, PhD., poukázal na to, že v minulosti bola lepšia Výzva pre región, 
poslanci mohli prerozdeľovať tieto dotácie priamo v regióne, fungovalo to dobre, hlavne 
v malých obciach. Poukázal na to, že je škoda, že sa zrušila Výzva pre región, podľa jeho 
názoru budú teraz vo výhode väčšie obce oproti malým. Na druhej strane kvituje participatívny 
rozpočet, kde jednotlivé subjekty môžu zasúťažiť. Navrhuje do budúcna neuberať sa smerom k 
účelovým dotáciám, ale skôr viac pracovať v regióne. 

Ing. Turčanová uviedla, že je potrebné pozerať s rezervou na účelové dotácie, keďže 
nemáme v rozpočte ani na to, čo sa má realizovať v rámci PSK, napr. čo sa týka stredných škôl, 
sociálnych zariadení, na opravy komunikácií. 

PhDr. Jenčo dodal, že účelové dotácie sa poskytujú bez spoluúčasti obce. 
JUDr. Kocák informoval, že zrušením účelových dotácií sa dostanú niektoré subjekty 

do ťažkej situácie. 
Riaditeľ Ú PSK uviedol, že odbor projektového riadenia upozorňuje subjekty, ktoré 

čerpajú účelové dotácie, aby dodržiavali termíny a všetky náležitosti, pravidlá vyplývajúce 
z čerpania dotácií. 

RNDr. Bednárová, PhD. navrhla vyjadriť sa k predkladanému VZN a následne prejsť 
k bodom 13, 14, 15 nakoľko sú na seba jednotlivé Výzvy percentuálne naviazané. 
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Hlasovanie:  za   5 
zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

L. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 

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

 
K bodu 13:  Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č.xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK 
 

JUDr. Kocák informoval o Výzve Participatívny rozpočet pre rok 2023. Táto Výzva 
bude zameraná na realizáciu všeobecne prospešných a verejnoprospešných projektov s cieľom 
vytvoriť obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja priestor spolupodieľať sa na 
rozhodovacích procesoch samosprávneho kraja v rámci ktorých sú definované jednotlivé 
podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných výdavkov. Vyhlasovateľom výzvy bude 
Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu 
Participatívny rozpočet v plánovanom objeme 130 000,00 eur. Participatívny rozpočet ako 
súčasť dotačnej schémy PSK, kde o rozdelení dotácii rozhodujú 
obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja. Dotácie sú poskytované na všeobecne prospešné 
a verejnoprospešné projekty, údržbu verejného priestranstva s cieľom vytvoriť obyvateľom 
PSK priestor spolupodieľať sa na rozhodovacích procesoch samosprávneho kraja, zlepšiť 
napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov a komunít, zapájať ich do verejného života a diania, 
napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a 
transparentnosť verejného rozhodovania. Dotácie budú rozdelené medzi víťazné projekty v 
rámci Prešovského samosprávneho kraja.       
 JUDr. Kocák dodal, že Participatívny rozpočet bude podporovať všeobecne prospešné 
služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach: inovácia existujúcej, 
alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore, revitalizácia verejných 
priestorov, komunitná infraštruktúra vo verejnom priestore. 
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. 
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K bodu 14: Výzva 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 v platnom znení. 
 

JUDr. Kocák informoval o Výzve 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. 

Uviedol, že Výzva predsedu PSK pre rok 2023 bude zameraná na realizáciu projektov 
pre Program 1 ŠPORT, Program 2 KULTÚRA, Program 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, Program 4 
RODINNÁ SAMOSPRÁVA, Program 5 PODPORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 
ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA a Program 6 PODPORA VŠEOBECNE 
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB V ZDRAVOTNÍCTVE v rámci ktorých sú definované jednotlivé 
podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných výdavkov. Vyhlasovateľom výzvy bude 
Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených finančných prostriedkov pre Výzvu 
predsedu PSK v plánovanom objeme 200 000,00 eur. Termín realizácie podporenej činnosti je 
15.02.2023 - 15.11.2023 a termín na predloženie žiadosti je 15.02.2023 - 31.03.2023. 
Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500,00 eur, maximálna výška dotácie je 5 000,00 
eur.            
 JUDr. Kocák informoval, že každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci tejto 
Výzvy, v žiadosti nie je možné kombinovať aktivity v rámci viacerých programov a zároveň 
nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov. Žiadatelia zapojení do súťaže 
„Dedina roka“ v roku 2023 budú podporení v rámci tejto Výzvy minimálne čiastkou 1 000,00 
eur. 
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. 
 
K bodu 15: Výzva 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 v platnom znení. 
 

JUDr. Kocák predstavil komisii Výzvu poslancov PSK pre rok 2023, ktorá bude 
zameraná na realizáciu projektov pre Program 1 ŠPORT, Program 2 KULTÚRA, Program 3 
SOCIÁLNE SLUŽBY, Program 4 RODINNÁ SAMOSPRÁVA, Program 5 PODPORA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA 
a Program 6 PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB V ZDRAVOTNÍCTVE v 
rámci ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných 
výdavkov. Vyhlasovateľom výzvy bude Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo 
určených finančných prostriedkov pre Výzvu poslancov PSK v plánovanom objeme 670 000,00 
eur. Podmienky Výzvy poslancov sú rovnaké ako pri Výzve predsedu. Termín schválenia 
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dotácie sa predpokladá v júni 2023.        
 JUDr. Kocák dodal, že odbor projektového riadenia plánuje v sídle PSK organizovať 
koncom februára informačný deň pre žiadateľov dotácií.  

 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 

 
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. 
 
 
K bodu 16: Návrh na 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 
 

JUDr. Kocák uviedol posledný predkladaný bod za odbor projektového riadenia, 
ktorého predmetom je zmena Uznesenia  č. 1064/2022 zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 17. októbra  2022, ktorým sa zmenilo uznesenie č. 
911/2022 zo dňa 7. februára 2022 týkajúce sa schválenia predloženia žiadostí o NFP na projekt 
„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry 
v okrese Snina“ a k schváleniu spolufinancovania. Zmena sa týka úpravy výšky celkových 
oprávnených výdavkov projektu  Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej 
environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina III. z pôvodne  schválenej sumy 722 964,30 € 
oprávnených výdavkov na 893 572,38 € s DPH, nakoľko v pôvodnom uznesení nebola do sumy 
zahrnutá DPH ako oprávnený náklad. V rámci úpravy výšky oprávnených nákladov došlo aj 
k doplneniu nákladov na  interné riadenie projektu v sume 26 015,22 €. Úpravou výšky 
oprávnených výdavkov taktiež dochádza k úprave výšky zabezpečenia finančných prostriedkov 
na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu z pôvodne schválenej sumy 36 148,22 € 
na sumu 44 678,62 €.  
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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  
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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. 
 
 
K bodu 17: Schválenie finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP 
a z rozpočtu PSK. 
 

Ing. Marcin, LL.M. informoval Komisiu finančnú pri Zastupiteľstve PSK, že uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020  a č. 597/2020 
zo dňa 14.12.2020, bolo schválené zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v uvedenom projekte z rozpočtu PSK. V zmysle Smernice na  implementáciu 
projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v podmienkach 
Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 16.05.2022, ak je prijaté uznesenie bez 
uvedenia konkrétnej výšky neoprávnených  výdavkov,  hodnota týchto výdavkov je rozpočtovo 
krytá maximálne do výšky 25% rozpočtu projektu, uvedeného v ZoNFP. V prípade prekročenia 
finančného limitu 25%  neoprávnených výdavkov z rozpočtu projektu sa musí financovanie 
týchto výdavkov opätovne schváliť uznesením v ZPSK.     
 V zmysle uvedeného predkladá Ing. Marcin, LL.M. návrh na schválenie financovania 
neoprávnených výdavkov projektu. V rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ po  realizácii verejného obstarávania na 
dodávateľa stavebných prác bola kompletná dokumentácia z procesu verejného obstarávania 
dňa 31.05.2022 odoslaná na kontrolu Riadiacemu orgánu IROP, ktorý dňa 18.10.2022 doručil 
na Úrad Prešovského samosprávneho kraja Návrh správy z vykonanej kontroly verejného 
obstarávania, v ktorej udelil finančnú opravu vo výške 10 %  zo sumy  oprávnených výdavkov 
zákazky vyčíslenú v celkovej hodnote 607 365,46 eur s DPH. Voči záverom Návrhu Správy 
z kontroly a udeleniu finančnej opravy bola zo strany PSK v stanovenej lehote odoslaná 
námietka. Riadiaci orgán po posúdení podanej námietky rozhodol v Správez kontroly 
doručenej dňa 01.12.2022 o znížení finančnej opravy vo výške 5% zo sumy oprávnených 
výdavkov zákazky vyčíslenej v celkovej hodnote 382 412,18 eur s DPH. 
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Hlasovanie:  za   6 
zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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“. 
 
 
K bodu 18: Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej 
akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ 
 

Ing. Marcin, LL.M. informoval o ďalšom predkladanom bode za odbor majetku 
a investícii a tým je schválenie finančného krytia na rekonštrukciu objektu Knižnica P. O. 
Hviezdoslava. Predmetom investičnej akcie je kompletná rekonštrukcia troch meštianskych 
domov a dvorového krídla, výstavba technickej chodby, objektu podzemného parkoviska a 
súvisiace objekty. Časový harmonogram prípravy a realizácie: príprava prebiehala v období 
6/2020 - 3/2022, realizácia prebieha od 4/2022, v zmysle zmluvy o dielo ukončenie 10/2023 
predpoklad predĺženia termínu ukončenia, kvôli nariadenému reštaurátorskému výskumu od 
KPÚ Prešov. Momentálne prebieha realizácia stavebných prác. Knižnica presťahovaním do 
novej zrekonštruovanej knižnice na Slovenskej ulici, uvoľní niekoľko priestorov PSK - časť na 
Levočskej ulici č. 1 Bosákov dom a odpadne platenie nájomného, časť na Hlavnej 139, celú 
budovu na Hlavnej č. 16 a sklady na Jesennej ulici. Všetky tieto priestory bude môcť PSK 
využiť v závislosti od aktuálnych potrieb, ale aj predať či prenajať pre svoj ďalší rozvoj a 
služby. Zároveň sa knižnici znížia prevádzkové náklady, podstatne sa zlepší logistika kníh, 
podujatí a čitateľ získa doteraz nepoznaný užívateľský komfort 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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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K bodu 19: Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej 
akcie „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania 
pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ 
 

Ing. Marcin, LL.M. predložil komisii materiál k rekonštrukcii internátu SOŠ lesníckej 
v Bijacovciach na účely prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej 
starostlivosti. Budova internátu bola pred začatím rekonštrukcie dlhodobo nevyužívaná a v 
zlom technickom stave. Rekonštrukciou vznikne nové sociálne zariadenie, ktoré bude zaradené 
k 25 existujúcim sociálnym zariadeniam v pôsobnosti PSK. V zariadení nájde svoj domov 60 
nových klientov a prácu približne 40 zamestnancov. Pôjde o 40 lôžkové špecializované 
zariadenie a 20 lôžok hospic. Nedostatok zariadení sociálnych služieb pre poskytovania tejto 
služby úradom PSK v okrese Levoča je dôvodom prečo sa pristúpilo k celkovej rekonštrukcii 
internátu. Schválené finančné krytie: 3,3mil. EUR, z toho 2,1mil. úver z EIB  a 1,2 mil. zdroje 
PSK.                                                                                                           
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. 
 
 
K bodu 20: Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Stropkov) 
 

Ing. Gerdová informovala o návrhu na schválenie prevodu nehnuteľného majetku, 
predmetom predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú Valkov 
z výlučného vlastníctva predávajúceho Obce Bžany do výlučného vlastníctva kupujúceho - 
Prešovský samosprávny kraj. Nehnuteľný majetok bude po odkúpení zverený do správy – 
Domov sociálnych služieb v Stropkove. Predmetom kúpy je pozemok v k.ú. Valkov o celkovej 
výmere 283 m2 za kúpnu cenu 3339,40€  (pri cene 11,80 €/m²). Kúpou pozemku sa vysporiada 
zázemie a prístup k chate vo vlastníctve PSK. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku 
stanovená znaleckým posudkom č. 238/2022 zo dňa 04.10.2022, vyhotoveným znalcom Ing. 
Michalom Kostíkom, Michalovce, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 3339,40 €. Obec Bžany 
tento prevod pozemku schválila uznesením č.15/4/2022 na 4. zasadnutí Obecného 
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zastupiteľstva v Bžanoch konaného dňa 06. 12. 2022. Domov sociálnych služieb v Stropkove 
s prevodom za uvedenú kúpnu cenu  súhlasí.  
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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) 
 
 
K bodu 21: Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany od NDS, 
a.s.) 
 

Ing. Gerdová uviedla, že predmetom predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného 
majetku – pozemkov pre stavbu: „III/3445 Prešov – Petrovany“ v k. ú Petrovany z výlučného 
vlastníctva predávajúceho Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava do výlučného 
vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. Nehnuteľný majetok bude po odkúpení 
zverený do správy – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Správa a údržba 
ciest PSK bude stavebníkom stavby: „III/3445 Prešov - Petrovany“ a pri financovaní 
rekonštrukcie cesty sa uchádza o zdroje z fondov Európskej únie. Pre nadobudnutie stavebného 
povolenia je potrebné nadobudnúť vlastnícke alebo iné užívacie právo k pozemkom 
nachádzajúcim sa pod dotknutým cestným telesom. Cesta sa bude rekonštruovať v úseku od 
križovatky ciest III/3445 a III/3446 (križovatka pri bývalom vysielači) po koniec obce 
Petrovany. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. je vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú 
pod cestou III/3445 a ich prevodom sa zosúladí právny stav so skutkovým stavom. Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s. súhlasí s prevodom pozemkov na Prešovský samosprávny kraj.  
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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:  
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- 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 €.  
 
 
K bodu 22: Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Tatranská Lomnica) 
 

Ing. Gerdová informovala o majetkovom prevode nehnuteľného majetku – kúpa. 
Predmetom je prevod nehnuteľného majetku – novovytvorených pozemkov pre stavbu 
„Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077-001), Tatranská Kotlina - Lendak“ v k. ú Tatranská 
Lomnica z výlučného vlastníctva predávajúceho Mesto Spišská Belá do výlučného vlastníctva 
kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. Nehnuteľný majetok bude po odkúpení zverený do 
správy – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Správa a údržba ciest PSK 
pripravuje rekonštrukciu mosta M3911 v k.ú. Tatranská Lomnica a majetkovoprávne 
usporadúva pozemky dotknuté stavbou. Názov stavby je „Rekonštrukcia mosta M3911 
(III/3077-001), Tatranská Kotlina – Lendak“. Rekonštrukcia mosta je potrebná z dôvodu 
poškodenia jednotlivých konštrukčných častí mosta, ktoré majú zásadný vplyv na zaťažiteľnosť 
a životnosť mosta. Časť stavby sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá. 
Mesto Spišská Belá schválilo prevod pozemkov do vlastníctva PSK ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, aby sa zosúladil skutkový stav so stavom právnym. Kúpna cena predstavuje 
3 € pri cene 1€/pozemok. Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 
733 m2. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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:  
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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 €.  
 
K bodu 23: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.796/2021 zo dňa 30.08.2021 
(k. ú. Haligovce) 
 

Ing. Gerdová informovala o návrhu na zmenu uznesenia z dôvodu, že sa zmenili 
podmienky, za ktorých bolo prijaté uznesenie. Slovenský pozemkový fond listom zo dňa 
03.01.2023 oznámil Správe a údržbe ciest PSK rozhodnutie o navýšení ceny oproti znaleckému 
posudku na 4,608 Eur/m2 s odôvodnením, ako Slovenský pozemkový fond 
postupuje pri stanovovaní ceny. Pozemok, ktorý Správa a údržba ciest PSK vysporiadava, sa 
nachádza pod odvodňovacím kanálom ako súčasť cestného telesa III/3107, na ktorom vykonáva 
údržbové činnosti. Je časovo a vecne náročné pristúpiť k návrhu 
na vyvlastnenie Slovenskej republiky, preto SÚC PSK odporúča prijať uznesenie za zmenených 
podmienok v kúpnej cene. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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 



Strana 30 z 39 
 

 
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 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. 
 
 
K bodu 24: Schválenie návrhu na zriadenie výboru pre audit 
 

Ing. Makara predložil návrh na znovu schválenie výboru pre audit. Výbor pre audit musí 
byť zriadený na základe Zákona NR SR č. 423/2015 o štatutárnom audite. Prešovský 
samosprávny kraj sa stal subjektom verejného záujmu a ako účtovná jednotka je povinná zriadiť 
si výbor pre audit. Informoval, že v priebehu marca prebehne verejné obstarávanie na 
auditorskú spoločnosť, preto je potrebné zriadiť výbor pre audit, aby bola zaistená nezávislosť 
štatutárneho auditu. Navrhol členov výboru pre audit Ing. Hudáča, Ing. Poláka a doc. Ing. 
Jenčovú, PhD. a mandátom na jeden rok, na rok 2023. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD. člen výboru pre audit. 

 
S mandátom na rok 2023. 
 
K bodu 25: A)  Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna 
FUTBAL TATRAN    ARÉNA v Prešove 
B) Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 
v Prešove 
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Ing. Mochnacký informoval o návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na 
výstavbu a schválenie financovania výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna. Spoločnosť FTA 
vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom „Výstavba 
štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 1. časť s predpokladanou hodnotou zákazky 
bez DPH: 16 491 260,00  EUR. Víťazom verejného obstarávania na tento predmet zákazky sa 
stala spoločnosť AVA-stav, s.r.o., s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 
16 381 973,04 EUR, t.j. 19 658 367,65  EUR s DPH. Spoločnosť FTA vyhlásila verejné 
obstarávanie na nadlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom „Výstavba štadióna 
FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“  2. časť. Víťazom verejného obstarávania na tento 
predmet zákazky sa stala spoločnosť AVA-stav, s.r.o., s výslednou cenou za celý predmet 
zákazky bez DPH: 4 828 236,96 EUR, t.j. 5 793 884,35 EUR s DPH.  

Ing. Mochnacký informoval, že vzhľadom na ukončený proces verejného obstarávania 
je potrebné schváliť uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna 
FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť“  a zmluvy o dielo na realizáciu stavby 
s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť“ s víťazným 
účastníkom verejného obstarávania. Ing. Mochnacký uviedol, že schválenie uzavretia zmlúv o 
dielo uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a uznesením Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja je podľa ustanovenia 16.8 oboch návrhov zmlúv, ktoré tvoria 
súčasť súťažných podkladov, predpokladom nadobudnutia ich platnosti.  

Ing. Mochnacký uviedol, že dĺžka výstavby je predpokladaná, 1. etapa 12 mesiacov a 2. 
etapa 6 mesiacov. 17.8.2022 bolo vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené koncom 
októbra. Cenu za obe časti diela bude objednávateľ uhrádzať zhotoviteľovi priebežne, mesačne 
pozadu. Mesačné úhrady budú vykonávané na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. 
Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry bude zmluvnými stranami odsúhlasený súpis skutočne 
vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení za mesiac, za ktorý sa úhrada ceny diela 
vykonáva. 

RNDr. Bednárová, PhD. sa opýtala, či je reálne za sumu, ktorá bola predložená štadión 
Futbal Tatran Aréna postaviť. 

Ing. Mochnacký na položenú otázku odpovedal, že firma musí zložiť 20% zábezpeku  
na to, aby dodržala termín aj sumu, ktorá bola vysúťažená, ak termín a suma nebudú dodržané 
bude firma AVA-stav, s.r.o. pokutovaná.  

Ing. Turčanová sa opýtala, či to nebude skúmať Protimonopolný úrad. 
Ing. Mochnacký odpovedal, že komunikuje s Protimonopolným úradom, po schválení 

zmluvy a financovania môže podať na Protimonopolný úrad aktualizáciu stanoviska. 
Ing. Oľha dodal, že, aby sa predišlo konfliktu s Úradom pre verejné obstarávanie, 

preložia sa parkovacie miesta, aby sa vyhli spornému pozemku. Bude dodržaný rovnaký počet 
parkovacích miest a dodržaná bude aj suma zákazky. Projektant to do 2-3 týždňov 
preprojektuje, najmä z dôvodu prístupovej cesty, ktorá bola sporná. 

Ing. Turčanová informovala, že v minulosti zmluvu na výstavbu FTA skúmal 
Protimonopolný úrad z dôvodu neprimeranej štátnej pomoci, bolo riziko, že výstavba by sa 
neuskutočnila.  
 Mgr. Sirková požiadala Hlavného kontrolóra ÚPSK o kontrolu zmlúv, opýtala sa v akej 
zmluvnej pozícii je PSK pri výstavbe štadióna. 

Ing. Turčanová dodala, že úmysel bol, aby sa PSK nepodieľalo na prevádzkových 
nákladoch štadióna. 

Finančná komisia požiadala Hlavného kontrolóra ÚPSK o kontrolu zmlúv. 
 

Hlasovanie:  za   4 
zdržal sa  2 
proti   0 
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Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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.  
 
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 
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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. 
 

K bodu 26: A) Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou 
úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu  

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

Ing. Makara informoval o návrhu na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie 
podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu. Záväzky z úveru 
poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu vyšších 
územných celkov (podľa par. 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
Podmienky špecifikácie podpory formou úveru podľa zákona č. 587/2004 Z.z. 
o Environmentálnom fonde, úroková sadzba vo výške 0,1% p.a., splatnosť úveru je 10 rokov, 
zabezpečenie prostredníctvom blankozmenky. Plánované projekty budú „Odkanalizovanie a 
ČOV z objektu SOŠ Lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci 
Bijacovce“ vo výške  900 000 eur, projekt  „Rekonštrukcia ČOV -  Tatranská Lesná“ vo výške 
700 000 eur. Úver je bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za 
monitoring úveru. Oprávnené obdobie k čerpaniu do 12 kalendárnych mesiacov. Načerpaním 
úveru sa uvoľnia viazané finančné prostriedky v rezervnom fonde. Tieto uvoľnené zdroje sa 
využijú  na financovanie aktuálnych kríz a aktivít kraja. 

Hlavný kontrolór Ú PSK uviedol, že podiel celkovej sumy dlhu na predpokladané bežné 
príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka k 31.1.2023 je 32,47 %. V zmysle § 17 ods. 8 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku podľa 
odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru 
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho 
fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia, záväzky z návratných 
zdrojov financovania poskytované orgánom podľa osobitných predpisov, a záväzky z 
návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie 
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov 
spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a 
inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného 
predpisu to platí, aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s 
osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového 
predčasného splatenia. 

Na záver konštatoval, že podmienky čerpania a splácania návratných zdrojov 
financovania sú k 31.1.2023 dodržané a PSK spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Mgr. Sirková požiadala Ing. Makaru o zostavenie tabuľky, kde budú uvedené všetky 
úvery, ktoré PSK musí splácať, aké sú zostatky úverov a koľko rokov je potrebné ešte tieto 
úvery splácať. Požiadala uviesť v tabuľke taktiež úverové prostriedky, ktoré nezvyšujú úverovú 
zaťaženosť. 

Mgr. Sirková sa opýtala Ing. Makaru či je potrebná rekonštrukcia tých dvoch ČOV, na 
ktoré chceme žiadať podporu formou úveru z Environmentálneho fondu. 

Ing. Makara odpovedal, že plánované ČOV budú úplne nové, v Bijacovciach je potrebné 
skolaudovať zariadenie sociálnych služieb, bez ČOV to nebude možné. A čo sa týka Tatranskej 
Lesnej, ČOV bola naprojektovaná v 20. rokoch, je to 90 ročná ČOV, je potrebná obnova. 

 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

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. 
 

K bodu 27: A)  Návrh na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného 
programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. 

B)  STANOVISKO hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k prijatiu 
úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak 
Investment Holding, a.s. 
 

Ing Makara informoval o návrhu na schválenie prijatia úveru prostredníctvom SIH na 
financovanie činnosti SUC PSK spojené s  realizovaním mostného a cestného programu. SIH 
je národná rozvojová inštitúcia 100% vlastnená Slovenskou republikou prostredníctvom MF 
SR.  Úvery od SIH nevstupujú do dlhového stropu v prípade, že financujú nekomerčné aktivity 
podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov – novelou č. 121/2022 sa s účinnosťou od 1. 5. 2022 upravuje § 
17 ods. 8 predmetného zákona. (záväzky z návratných zdrojov financovania poskytované 
orgánom podľa osobitných predpisov, § 3 písm. g) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných 
nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov,  § 3 písm. l) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podmienky poskytnutia úveru úver 
so splatnosťou  20 rokov, výška úveru 30 000 000 EUR, fixná úroková sadzba na minimálnej 
hranici trhu do 1,5% p.a. – fix 20 rokov – nekomerčná  (mosty, cesty). Načerpanie úveru na 
účet VÚC je nutné do konca roka 2023, použitie prostriedkov je  možné do septembra 2025. 
Projektový náklad, ktorý tvorí prílohu návrhu, je v celkovej čiastke 40 000 000 EUR z dôvodu  
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flexibility zameniteľnosti  financovania investičných akcií v rámci jednotlivých okresov, keďže 
použitie čerpaných prostriedkov je možné do septembra 2025. 

Ing. Makara uviedol, že cieľom úveru je dobehnúť investičný deficit na cestách 2. a 3. 
triedy kraja. Tento deficit je možné vyčísliť v miliónoch eur a realizácia týchto ciest a mostov 
zaistí zníženie počtu kilometrov ciest vo veľmi zlom a nevyhovujúcom stave. Načerpaním 
úveru sa uvoľnia viazané finančné prostriedky v rezervnom fonde vo výške 5,7 mil. eur. Tieto 
uvoľnené zdroje budú využité na riešenie aktuálnych kríz.  

Hlavný kontrolór Ú PSK informoval, že podiel celkovej sumy dlhu na predpokladané 
bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka k 31.1.2023 je 32,47 %. V zmysle § 17 ods. 
8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z sa do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku podľa 
odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru 
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho 
fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia, záväzky z návratných 
zdrojov financovania poskytované orgánom podľa osobitných predpisov, a záväzky z 
návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie 
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov 
spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a 
inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného 
predpisu to platí, aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s 
osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového 
predčasného splatenia. 

Na záver hlavný kontrolór ÚPSK konštatoval, že podmienky čerpania a splácania 
návratných zdrojov financovania sú k 31.1.2023 dodržané a PSK spĺňa podmienky na prijatie 
návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Mgr. Sirková informovala, že s touto sumou nedokáže súhlasiť, je to podľa nej obrovská 
suma. 

Ing. Makara uviedol, že načerpaním tohto úveru budú zabezpečené rekonštrukcie ciest 
2. a 3. triedy a mostov. Rozsah je 40 miliónov, ale zámerom je načerpať 30 miliónov eur. 

Riaditeľ Ú PSK dodal, že rekonštrukcie ciest sú potrebné v každom regióne a čerpaním 
úveru môžeme dosiahnuť rekonštrukcie týchto ciest a mostov. 

Ing. Makara informoval, že pokiaľ nebude načerpaný tento úver, bude utlmených 
ďalších 5 rokov a nebudú prostriedky na rekonštrukcie ciest. 

Podľa Mgr. Sirkovej je na čerpanie úveru veľmi krátka doba a taktiež na splnenie 
všetkých cieľov, ktoré sú plánované. 

Riaditeľ Ú PSK povedal, že s načerpaním úveru by nemal byť podľa jeho názoru 
problém, SUC PSK vie preinvestovať aj 20 miliónov ročne. 
 
Hlasovanie:  za   5 

zdržal sa  1 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
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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..  
 
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. 
 
 
K bodu 28: Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 
2023 
 

Ing. Makara informoval o úprave rozpočtu pre Prešovský samosprávny kraj, ide o prvú 
úpravu rozpočtu v roku 2023, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK. V rámci 
presunov nedočerpaných kapitálových výdavkov do roku 2023 bola spracovaná Úprava 
rozpočtu 1/P/2023, ktorou sa do rozpočtu zapojili zdroje rezervného fondu v objeme 28 751 
943 €, nevyčerpané úverové zdroje 11 685 353 € a z fondu nevyčerpaných dotácií 2 264 511 € 
Rozpočet bol celkovo upravený v časti kapitálové výdavky a finančné operácie príjmové o 
rovnaký objem 42 701 807 €. Rozpis presunutých kapitálových výdavkov je uvedený v prílohe 
predloženého materiálu. Nevyčerpané zdroje zo štátneho rozpočtu a EÚ poskytnuté v 
predchádzajúcich budú predmetom Úpravy rozpočtu 1/Z/2023, ktorá bude spracovaná po prijatí 
rozpočtového opatrenia na financovanie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. 
Predložená úprava rozpočtu PSK č. 1/PSK/2023 pojednáva navýšení rozpočtu bežných príjmov 
a bežných a kapitálových výdavkov určených na dotácie v zmysle VZN PSK 78/2019 a na 
dotácie pre mestá a obce na území PSK, pričom rozdelenie dotácie bude tvoriť samostatný 
materiál, ktorý bude schválený uznesením Zastupiteľstva PSK. Na základe schváleného 
uznesenia bude predseda PSK splnomocnený na samotný rozpis finančných prostriedkov na 
jednotlivé účely. Súčasťou Úpravy rozpočtu sú aj zásobníky MPV a PD pre Úrad PSK a SUC 
PSK, pričom rozpis na jednotlivé PD bude podľa potreby realizovaný v kompetencii predsedu 
PSK. 

Mgr. Sirková mala pripomienku k Mostu Zvoj, ktorý sa rekonštruuje už 2 volebné 
obdobia a stále sa zo zásobníka stratí a potom sa znova objaví. Dodala, že kontrolovala sociálne 
zariadenia a chýbala CSS Dúbrava, ktorej bolo priradených 100 000 eur, avšak zatiaľ sa peniaze 
do CSS Dúbrava nedostali. 

Ing. Makara odpovedal, že podľa informácií, ktoré ma k dispozícii sa chystá Plán 
obnovy, odbor majetku si mal dať schváliť PD. 

Mgr. Sirková požiadala o preverenie Ing. Makaru prečo CSS Dúbrava nie je 
v zásobníku. 

Riaditeľ Ú PSK povedal, že situáciu preverí. 
 

Hlasovanie:  za   6 
zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
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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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K bodu 29: Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 

Ing. Makara informoval, že uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja č. 11/2022 z 3. zasadnutia, ktoré sa konalo 12. decembra 2022 bol schválený rozpočet 
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023. V súlade s bodom 2, časť IV. Zásad 
rozpočtového procesu PSK v platnom znení predkladá rozpis schváleného rozpočtu podľa 
oblastí financovania a jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. Rozpis schváleného rozpočtu podľa hlavných kategórií a kategórií 
ekonomickej klasifikácie obsahuje: 
- hlavnú kategóriu 200 - Nedaňové príjmy, samostatné rozpočtové prostriedky, 
- v rámci hlavnej kategórie 600 – Bežné výdavky je rozpočet rozpísaný do úrovne kategórií 
a to 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – Poistné 
a príspevky do poisťovní, 630 - Tovary a služby, 640 – Bežné transfery za hlavnú kategóriu, 
- hlavnú kategóriu 700 – Kapitálové výdavky. 

Dodal, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím rozpis schváleného rozpočtu pre rok 
2023 za oblasť financovania Vzdelávanie (prenesené kompetencie) vychádza z údajov 
zverejnených na webovom sídle MŠVVaŠ SR (verzia z 25.10.2022) a počtu žiakov k 15. 9. 
2022. Tento bude upravený formou úpravy rozpočtu až po zverejnení nových prepočtov 
MŠVVaŠ SR v súlade s platnou legislatívou, kde budú určené nové objemy normatívnych 
finančných prostriedkov pre zriaďovateľov platné pre rok 2023 vrátane garantovaného minima. 
Školské zariadenia (originálne kompetencie) sú financované z vlastných zdrojov PSK 
prostredníctvom normatívov schválených VZN PSK č. 93/2022 o financovaní jazykových škôl, 
základných umeleckých a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Mgr. Sirková sa opýtala na stabilizačné príplatky, ktoré vypláca štát opatrovateľkám 
v sociálnych službách, či sa rozdeľujú podľa nejakých kritérií. 

Ing. Makara a riaditeľ Ú PSK odpovedali, že sa držíme zákona pri prideľovaní týchto 
príspevkov. 
 
Hlasovanie:  za   6 

zdržal sa  0 
proti   0 

 
Na základe hlasovania Komisia finančná: 
 

CC. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 
 
Rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2023 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 

Ing. Makara na záver informoval o súčasnej situácii, informoval, že v rozpočte chýba 
11 miliónov eur na projekty. Uviedol, že nie všetky OvZP uzatvorili správne rok. Dodal, že 
úver zo SIH by mal pomôcť vyriešiť problémy a uvoľniť rezervný fond. 

RNDr. Bednárová, PhD. informovala Komisiu finančnú pri ZPSK o ďalších termínoch 
zasadnutí. 
 
Na základe hlasovania Komisie finančnej bolo prijaté uznesenie č. 2/FK/2023 a Komisia 
finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 
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V Prešove dňa 30.01.2023 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
 
v.r. Ing. Peter Makara 
sekretár Komisie finančnej 

         
         

v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
      predsedníčka Komisie finančnej  

 
 

 
 
 
 
 
 
v.r. Ing. Andrea Turčanová 
             overovateľ 
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