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UZNESENIE  č. 12/FK/2019 

 
z 12. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 03.06.2019  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A.          schvaľuje   

 
A.1 Program 12. zasadnutia komisie finančnej. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Mgr. Michal Majdák  
 
B. berie na vedomie  

 
B.1  správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja 
 
C.     odporúča Z PSK schváliť  
 
C.1  prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bajerov, Bajerov 

101, 082 41 Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 478, k.ú. Bajerov do 
vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, 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 1,00 € .  

 
D. odporúča Z PSK schváliť 
 
D.1 predfinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 

42 Bardejov s názvom „Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb 
poskytovaných turistom v Čarovnej krajine Rusínov – Lemkov a Pohoranov“ 
predloženého na základe Výzvy Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 
z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 4 333,82 €. 

D.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových   
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 228,10 €. 

D.3 predfinancovanie projektu Spojenej školy, SNP 16, 083 01 Sabinov s názvom 
„Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“ predloženého na 
základe Výzvy Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov 
Prešovského samosprávneho kraja vo výške 424 469,50 € (z toho: bežné výdavky vo 
výške 316 363,00 € a kapitálové výdavky vo výške 130 447,00 €). 
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D.4 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode B1., a to vo výške 5 % z celkových           
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 22 340,50 € (z toho bežné výdavky vo 
výške  15 818,15 € a kapitálové výdavky vo výške  6 522,35 €). 

 

E. odporúča Z PSK schváliť 
 
E.1 návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v zmysle prílohy č. 1 
 
E.2 zmenu Výzvy Prešovského samosprávneho kraja – Výzva pre región pre rok 2019 

v zmysle návrhu 
 
F. berie na vedomie 
 
F.1 informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2019  
 
G. odporúča Z PSK schváliť 
 
G.1 úpravu rozpočtu PSK č. 4/2019  
  
H. odporúča Z PSK schváliť 
 
H.1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie Úradu 

PSK voči: PRO-DIAL, humanitná spoločnosť, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča, IČO: 
37788795, vo výške 11 783,84 Eur. 

 
CH. odporúča Z PSK schváliť 
 
CH.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment 

Dát Prešovského samosprávneho kraja II“ (LEMAD PSK II)  - implementácia 
nástrojov pre vytváranie otvorených dát na Sprostredkovateľský orgán Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra v rámci najbližšej pripravovanej vyhlásenej výzvy 
v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 975 000,00 EUR. 

 
CH.2 realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade  

s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. 
 
CH.3 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 48 750,00 EUR. 

 
CH.4 predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000,00 EUR z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre roky 2019 - 2022.  

 
I.1 finančná komisia odporúča vedeniu PSK prehodnotiť rozpis rozpočtu pri investičných 

akciách realizovaných SÚC PSK s prihliadnutím na dobu trvania VO. 
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V Prešove, dňa 03.06.2019 
  
Za správnosť:             
                      
 Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.                                            RNDr. Zuzana Bednárová,PhD.,v.r. 
           sekretár komisie                predsedníčka  komisie finančnej 
                                                    zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
   
 
 
Mgr. Michal Majdák, v.r. 
               overovateľ 


