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UZNESENIE  č. 25/FK/2020 

 

z 25. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 8.6.2020  

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

 

 

A.          schvaľuje   

 

A.1 Program 25. zasadnutia komisie finančnej. 

A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Viera Leščáková 

 

B.           odporúča Z PSK schváliť  

 

B.1 prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúcich 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 celkovú kúpnu cenu 17,20 €. (pri cene 3,44 € / 

m2) 

 

C. odporúča Z PSK schváliť 

 

C.1 prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúcich 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 celkovú kúpnu cenu 223,60 €. (pri cene 3,44 € / 

m2) 

 

D. odporúča Z PSK schváliť 

 

D.1 prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich 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 celkovú kúpnu cenu 5.280,40 €.  

 

E. odporúča Z PSK schváliť 

 

E.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy s.r.o., 

080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na LV 7529 k.ú. Prešov do výlučného vlastníctva 

kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý 
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tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za 

celkovú kúpnu cenu 85.900,00 €. 

 

F.            berie na vedomie  

 

F.1          nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na 

Slovensku, Kežmarok a Prešovským samosprávnym krajom – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava 

v Kežmarku s pripomienkami 

 

• zahrnúť do zmluvy výšku zákonného úroku 

• zahrnúť do zmluvy ustanovenie, aby sa nedodržanie zmluvných podmienok z titulu 

vyššej moci nepovažovalo za porušenie zmluvy 

 

F.2.        odporúča predsedovi PSK 

 

• rokovať o možnosti odkúpiť pozemok od Evanjelickej cirkvi, na ktorom sa plánuje 

vybudovať Škola umeleckého priemyslu 

  

G. odporúča Z PSK schváliť 

  

G.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 

školy, Kollárova 10, Prešov na praktickom vyučovaní“ – v celkovom objeme 23 696,45 EUR s DPH, 

z toho kapitálové výdavky za stavebné práce a materiál v objeme  21 520,45  EUR     s DPH a bežné 

výdavky na pozíciu finančného manažéra v objeme 2 176,00 EUR s DPH. 

 

H. odporúča Z PSK schváliť  

 

H.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom objeme 

42 600,67 EUR vrátane DPH. 

 

CH. odporúča Z PSK schváliť 

 

CH.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej 

akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  

8 529,49 EUR s DPH. 

I.odporúča Z PSK schváliť 

 

I.1 zmenu uznesenia č. 3/2018 zo dňa 29.01.2018 

 

J. berie na vedomie 

 

J.1 správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 

doprave za rok 2019 

 

 

K. odporúča Z PSK schváliť 

 

K.1.1 navýšenie finančných prostriedkov určených na prefinancovanie výdavkov do obdobia 

certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných projektov 

Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 37 842,17 € na hodnotu  38 603,07 

€ – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 760,90 € (pôvodne 30 304,89 € - BV – uznesenie Zastupiteľstva PSK 

č. 327/2016, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 316/2019 navýšené na  37 842,17 € - BV) v členení: 
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Názov projektu 
Rozpočet nákladov na 

riadenie  

Spolufinancovanie 

zo zdrojov 

PSK (5%) 

Implementácia mikroprojektov 

v oblasti ochrany a rozvoja 

prírodného a kultúrneho 

dedičstva v Euroregióne 

Karpaty a v  Prešovskom 

samosprávnom kraji 

380 674,82 € - BV 19 033,75 € 

Implementácia mikroprojektov 

v oblasti vzdelávania v 

Euroregióne Karpaty a v 

Prešovskom samosprávnom 

kraji 

50 517,00 € -BV 2 525,86 € 

Spája nás príroda a kultúra 298 535,71 € - BV 14 926,79 € 

Spoločné odborné vzdelávanie 

na poľsko - slovenskom 

pohraničí 

42 333,12 € - BV 2 116,67 € 

SPOLU 772 060,65 € - BV 38 603,07 € 

 

K.1.2. Navýšenie vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov 

na základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi Strešných 

projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových platieb, ktoré budú 

poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Programu INTERREG V - A PL-SK 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 644 734,48 € na hodnotu 659 

995,76 €, t. j. navýšenie o hodnotu 15 261,28 €.  

 

 

 

L. odporúča Z PSK schváliť 

 

L.1.1.Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok – I. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  
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L.1.2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 

uvedeného v bode L.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu maximálne 61 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 

a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

L.1.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 

Medzilaborce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

L.1.4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 

uvedeného v bode L.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu maximálne 199 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 

a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

L.1.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“, na základe 

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

L.1.6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu 

uvedeného v bode L.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu maximálne 253 349,89 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 

a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

L.1.7.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v bode 

L.1, L.3 a L.5 z rozpočtu kraja. 

 

M. odporúča Z PSK schváliť 

 

M.1.1 účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Touristic Visegrad Without         Borders“, 

pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 

 

M.1.2. financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000,- Eur, následne refundovaných v plnej 

miere 100% programom. 

 

 

N. odporúča Z PSK schváliť 

 

N.1 úpravu spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest), 

vo výške 15 % z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 21 339,75 €. 

 

O. berie  na vedomie 

 

O.1.1 účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v národnom projekte  „Podpora 

partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ 

O.1.2 účasť OZ PRO COMMUNIO a Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n. o. ako partnerov 

Prešovského kraja v národnom projekte „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík II.“ 

 

O.2 odporúča Z PSK schváliť 

 

O.2.1 účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera národného projektu „Podpora partnerstva 

a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej správy. 
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O.2.2. zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1) 

O.2.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2) 

O.2.4. podanie žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 

politík II.“ 

O.2.5 spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  

oprávnených výdavkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000,- eur. 

O.2.6 v prípade schválenia žiadosti o NFP „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II.“ realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej žiadosti o NFP.  

 

P. berie na vedomie 

 

P.1 informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2020 

 

R. odporúča Z PSK schváliť 

 

R.1 úpravu rozpočtu č.3/PSK/2020 

 

S. odporúča schváliť 

 

S.1.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – 

Pavúčia dolina“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 

7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

 

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

 

S.1.3  zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.1.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.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. 

 

S.2 odporúča Z PSK schváliť 

 

S.2.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina 

- Križovatka s cestou II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 

max. 7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
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PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

 

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

 

S.2.3  zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.2.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.2.5 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. 

 

S.3 odporúča Z PSK schváliť 

 

S.3.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s 

cestou II/538 - Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK; 

 

S.3.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.3.3  zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.3.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.3.5  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. 

 

S.4 odporúča Z PSK schváliť 

 

S.4.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský 

potok - Starý Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 

7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

 

S.4.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.4.3  zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 
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S.4.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.4.5  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. 

 

S.5  odporúča ZPSK schváliť 

 

S.5.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý 

Smokovec - Tatranské Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 

max. 6 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

 

S.5.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.5.3.  zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 300 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.5.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.5.5  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. 

 

S.6 odporúča Z PSK schváliť 

 

S.6.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské 

Matliare – Križovatka s cestou I/66“ s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 7 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK; 

 

S.6.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.6.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške max. 350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
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podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

S.6.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK; 

 

S.6.5 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. 

 

T. odporúča Z PSK schváliť 

 

T.1 dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 

kraja tak, ako je uvedený v prílohe k uzneseniu KSM pri Zastupiteľstve PSK č. 25/2020 zo dňa 

04.06.2020 s pripomienkami. 

 

U. odporúča Z PSK zmeniť a doplniť 

 

U.1 uznesenie Z PSK č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 k Informatívnej správe o príprave dopytovo-

orientovaných projektov v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) 

nasledovne: 

 

v bode B 2 sa vypúšťa text:  

 

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 A.1. 

 

 

a nahrádza sa textom upraveným v bode B2 v znení:  

 

Financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 

projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

v maximálnom objeme 130 000,00 EUR, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 EUR, 

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

objeme 140 000,00 EUR, 

4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

v maximálnom objeme 110 000,00 EUR, 

5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 EUR; 

 

zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 EUR na financovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 

Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny kraj.  

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, dňa 8.6.2020 

  

Za správnosť:             



Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA FINANČNÁ 

zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

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

           sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

   

 

PaedDr. Viera Leščáková, v.r. 

            overovateľ 


