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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Uznesenie č. 47/2021 

Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK  

zo dňa 26. 11. 2021 – per rollam 

 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
 

A. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb 
J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 
16.11.2021. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva 
a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 3 750,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. 
L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 
16.11.2021. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 600,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, 
Prešov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, 
SDH 3, Prešov“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
maximálne 4 400,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov 
n. Topľou“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

8. Zastupiteľstvu PSK schváliť Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, 
Vranov n. Topľou“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
sumu maximálne 1 850,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

9. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, Stará 
Ľubovňa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

10. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, 
Stará Ľubovňa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
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maximálne 1 850,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

11. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, 
Poprad“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

12. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Kukučínova 
483/12, Poprad“  s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
maximálne 1 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

13. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, 
Prešov“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

14. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 
1, Prešov“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
maximálne 3 250,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

15. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

16. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J. A. 
Baťu, Štefánikova 39, Svit“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 2 250,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

17. Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie Žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, 
Humenné“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 zo dňa 16.11.2021. 

18. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 
1474/19, Humenné“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
sumu maximálne 850,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

19. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch - 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb 
J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov“, „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“, „Projektová 
príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov“, 
„Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov 
n. Topľou“, „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 
40, Stará Ľubovňa“, „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, 
Kukučínova 483/12, Poprad“, „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
technickej, Volgogradská 1, Prešov“, „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit“ a „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektov, resp. sú na ich realizáciu nevyhnutné. 

20. Zastupiteľstvu PSK schváliť investičnú akciu s názvom: „Výstavba novej telocvične Gymnázia, 17. novembra 6, 
Stará Ľubovňa“ a prípravu a predloženie  žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2021/004. 
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21. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Výstavba novej 
telocvične Gymnázia, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa“ s výškou spolufinancovania minimálne 40 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 695 371,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky). 

22. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu „Výstavba novej telocvične Gymnázia, 17. novembra 6, Stará 
Ľubovňa“ vo výške 20 % objemu žiadaného príspevku, čo predstavuje sumu 208 612,00 EUR do obdobia refundácie 
príspevku (kapitálové výdavky). 

23. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Výstavba 
novej telocvične Gymnázia, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa“ z rozpočtu PSK. 

24. Zastupiteľstvu PSK schváliť uhradenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 1 000 EUR 
(bežné výdavky). 

 
 

V Prešove 26. 11. 2021 
 
 
 
 

 

Overovateľ: RNDr. Marcel Tkáč, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r.  Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 

          


