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NÁVRH
na uznesenie
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
mení:
Uznesenie Z PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020 nasledovne:
v bode A.5. sa mení text:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa
15.04.2020.
a nahrádza sa textom v znení:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa“ v jednotlivých časových etapách, na základe zverejnenej výzvy IROPPO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.
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Dôvodová správa
Dôvodom zmeny uznesenie č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 je zosúladenie názvov
pripravovaných žiadostí o NFP. Potreba fázovania jednotlivých investičných zámerov
vyplynula z procesu prípravy a finalizovania podkladov pre projektové žiadosti - napr. vydanie
stavebných povolení na podporené stavebné objekty v rôznych lokalitách v rozdielnom čase
resp. z dôvodu veľkého objemu obstarávaného materiálno-technického vybavenia
a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania.
Na základe predložených ŽoNFP v 1. a 2. hodnotiacom kole vyplynula z doplnenia
požiadavka uvádzať toto fázovanie v rámci celej dokumentácie na preukázanie splnenia
podmienok poskytnutia príspevku.
Nižšie uvádzame prehľad výšky alokácie jednotlivých už predložených ŽoNFP (1. a 2.
hodnotiace kolo) a plánovaných ŽoNFP:
Celková
alokácia:
Hodnotiace
kolo
I.
II.
III.
SPOLU

32 941 176,00 € Zostatok alokácie:

-

€

SOŠ Kežmarok SOŠ Medzilaborce SŠ Stará Ľubovňa EP Lomnička - PSK
1 229 995,20 €
878 021,49 €
4 354 516,08 €
6 462 532,77 €

2 207 328,96 €
807 204,29 €
- €
3 014 533,25 €

- €
3 700 871,89 €
1 206 720,00 €
4 907 591,89 €

- €
- €
2 840 000,00 €
2 840 000,00 €

SOŠ Poprad

SŠ Prešov

SPOLU

- €
- €
8 296 518,09 €
8 296 518,09 €

- €
- €
7 420 000,00 €
7 420 000,00 €

3 437 324,16 €
5 386 097,67 €
24 117 754,17 €
32 941 176,00 €

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK na svojom 21.
zasadnutí dňa 24.11.2020 prerokovala predložený materiál a odporúča svojím Uznesením č.
21/2020 Zastupiteľstvu PSK zmeniť Uznesenie Z PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 k návrhu
na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020.
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK na svojom 30. zasadnutí per rollam dňa
01.12.2020 prerokovala predložený materiál a odporúča svojím Uznesením č. 30/2020
Zastupiteľstvu PSK zmeniť Uznesenie Z PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 k návrhu na
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020.
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