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UZNESENIE  č. 17/FK/2019 

 

zo 17. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 25.11.2019  

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A.          schvaľuje   

 

A.1 Program 17. zasadnutia komisie finančnej. 

A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Marek Hrabčák, PhD. 

 

B. odporúča Z PSK schváliť 

 

B.1 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 

31 Veľopolie, IČO: 00323748, zapísaného na LV 320, k. ú. Veľopolie do výlučného vlastníctva 

kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, za celkovú kúpnu 

cenu 2,00 €. 

 

C. odporúča Z PSK schváliť  

 

C.1 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Veľký Šariš Námestie sv. 

Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00 327 972, zapísaného na LV 3485, k.ú. Veľký Šariš, do 

výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj , za celkovú kúpnu cenu 1,00 

€. 

 

D. odporúča Z PSK schváliť 

 

D.1 účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v rozšírení projektu, ktorý je 

pripravovaný Úradom podpredsedu vlády SR (Centrálny koordinačný orgán) v rámci zmeny 

č.8 vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1“ za účelom rozšírenia Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-poradenských centier“. 

D.2 pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú vytvorené a podporené ďalšie dve pracovné miesta 

v Informačno-poradenskom centre na Úrade Prešovského samosprávneho kraja s miestom 

výkonu práce Humenné; 
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D.3 spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 

výdavkov, t.j. vo výške 6 858,60€ a jeho predfinancovanie vo výške 142 000,-€ z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od 

1.1.2020 do 31.12.2021. 

E.1       odporúča Z PSK schváliť 

E.1.1     predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3216  Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.       2 200 000,00 €. 

 

E.1.2           zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

E.1.3       zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 110 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

E.1.4          zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

 

E.1.5          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. 

 

E.2            odporúča Z PSK schváliť 

 

E.2.1          realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 

zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre 

projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“ s predpokladaným 

rozpočtovým nákladom max. 200 000,00 €, 

 

E.2.2           zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

E.2.3            zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 10 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej 

podpory formou dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

E.2.4         zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

 

E.2.5         predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Environmentálneho fondu. 

 

F. berie na vedomie 

 

F.1 Informatívnu správu o príprave projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie 

stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. 
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F.2 Pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu 

uvedeného v bode F.1. bude predložená na schválenie presná výška 

spolufinancovania národného projektu, vrátane záväzku na úhradu prípadných 

neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou národného projektu. 

 

F.2 odporúča Z PSK schváliť 

 

F.2.1 Prípravu projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie stredného 

odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako podkladu pre 

prípravu vyzvania pre národný projekt financovaný v rámci operačného programu 

Ľudské zdroje. 

F.2.2 Predpokladané spolufinancovanie národného projektu uvedeného v bode F. 1., 

s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 239 462,83 EUR (typ výdavkov: bežné 

výdavky).  

 

G. berie na vedomie 

 

G.1 Informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci iniciatívy 

Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) pre plánovanú výzvu v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 2. – Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných 

odborných škôl na praktickom vyučovaní) pre: 

a) príspevkové organizácie: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 

3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – 

Matejovce, 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 

Medzilaborce, 

2. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

G.1.2 Pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 

projektov uvedených v bode G.1. budú predložené na schválenie presné výšky 

spolufinancovania projektov, vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených 

výdavkov spojených s ich realizáciou.  

 

G.2  odporúča Z PSKschváliť 
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G.2.1 Prípravu dopytovo-orientovaných projektov:  

 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 

Kušnierska brána 349/2, Kežmarok“, 

 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 

Duchnovičova 506, Medzilaborce“, 

 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa“, 

 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 

Poprad – Matejovce“, 

 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 

Prešov“, 

pre plánovanú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 

2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní).  

 

G.2.2 Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej 

inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions 

v maximálnom objeme 150 000,00 EUR za každú vybranú SOŠ uvedenú v bode G.1..

  

H. berie na vedomie 

 

H.1 Informatívnu správu o Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s názvom „Prepojenie 

stredoškolského vzdelávania s praxou“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 zo dňa 

30.08.2019. 
 

H.2 odporúča Z PSK schváliť 

 

H.2.1 Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 

žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 

prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 

 

a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany, 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča, 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov. 
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H.2.2 Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode H.2. 1. b), 

s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 62 500,00 EUR (bežné výdavky). 

   

CH. odporúča Z PSK schváliť  

 

CH.1 návrh rozpočtu PSK na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 

 

CH.2  odporúča Z PSK zobrať na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu PSK 

na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 

 

I.  odporúča Z PSK schváliť 

 

I.1 úpravu rozpočtu č.6/PSK/2019 

 

J. berie na vedomie 

 

J.1 informatívnu správu o plnení rozpočtu k 30.9.2019 

 

K. odporúča Z PSK schváliť 

 

K.1 zmenu právnej formy hospodárenia rozpočtovej organizácie Škola v prírode Detský raj, 

Tatranská Lesná, IČO: 00186759 na príspevkovú organizáciu od 1.1.2020,  

 

 

L. odporúča Z PSK schváliť 

 

L.1 VZN PSK č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým školám, školským 

zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných 

umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných 

školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK             č. 

29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016. 

 

  

 

M. odporúča Z PSK schváliť 

 

M.1 zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja – dodatok č. 3. 

 

N. odporúča Z PSK schváliť 
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N.1 poskytnutie dotácie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. so sídlom 

Hlavná 73, 080 01  Prešov, IČO: 50 494 970 účelovo určenú na úhradu bežných výdavkov 

roku 2020 vo výške 50 000 eur. 

 

Finančné prostriedky budú účelovo určené predovšetkým na  zabezpečenie riadneho chodu 

spoločnosti,  napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné poplatky, mzdové náklady, 

právne služby, služby na zabezpečenie procesov verejného obstarávania a iné náklady bežného 

charakteru. 

 

N.2 odporúča Z PSK vykonať 

 

zmenu v orgánoch spoločnosti, vzhľadom na zmenu na pozícii riaditeľa Ú PSK. 
 

O. odporúča Z PSK schváliť 

 

O.1 návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2019 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

 

  

 

V Prešove, dňa 25.11.2019 

 

Za správnosť:             

                      

  

   Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                      RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 

       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

 

 

 

Ing. Marek Hrabčák, PhD, v r.  

           overovateľ 


