Prešovský samosprávny kraj
KOMISIA FINANČNÁ
zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
_______________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 16/FK/2019
zo 16. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 7.10.2019
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:
A.

schvaľuje

A.1
A.2

Program 16. zasadnutia komisie finančnej.
Za overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Michal Majdák

B.

odporúča Z PSK schváliť

B.1

Systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V- A 2014 -2020 v rámci
kompetencií PSK.

B.2

Prefinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie
nákladov na riadenie Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 vo
výške 37 842,17 Eur – BV (pôvodne 30 304,89 € - BV)

B.3

Vinkuláciu 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.

C.

berie na vedomie

C.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.

C.2

odporúča Z PSK schváliť

C.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
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C.2.2 Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), s konečnou
výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 85 000,00 EUR.
D.

berie na vedomie

D.1

stanovisko OSVaR k odkúpeniu nehnuteľnosti ( LDCH vo Vranoven/T) za 1€

E.

odporúča Z PSK schváliť

E.1

návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 II. kolo v zmysle prílohy č. 1

F.

odporúča zmeniť a doplniť

F.1

uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 99/2018 zo dňa
27. augusta 2018, k návrhu na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia
Prešovského samosprávneho kraja“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-201839 v časti schvaľuje nasledovne:

vypúšťa sa text v bode 3.:
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000 €
(5%), ktorá je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 300 000 €.
a nahrádza a dopĺňa sa textom:
3. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových oprávnených
výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 €, 5% spolufinancovanie v objeme 15 000 €.
4. Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 € z rozpočtu PSK.
G.

odporúča Z PSK schváliť

G.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu : „Zvýšenie počtu žiakov Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce
v objeme 54 164,06 EUR s DPH.

H.

odporúča Z PSK schváliť

H.1

Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom
financií SR pre Prešovský samosprávny kraj maximálne vo výške 1 000 000 eur na projektovú
dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.

H.2

odporúča splnomocniť

H.2.1 predsedu PSK k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií
SR a Prešovským samosprávnym krajom.

Prešovský samosprávny kraj
KOMISIA FINANČNÁ
zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
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CH.

berie na vedomie informáciu

CH.1 o predaji 100% obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., IČO:
46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 1. SVIDNÍCKA, IČO: 44 242 239,
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník pre spoločnosť Svet zdravia, a.s., IČO: 35 960 884,
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava za kúpnu cenu vo výške vlastného imania
spoločnosti, na základe uznesenia valného zhromaždenia Prešovského zdravotníctva, zo dňa
10.5.2019.
CH.2 o predaji 100% obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., IČO:
46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA,
IČO: 44 242 395, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník pre spoločnosť Svet zdravia, a.s., IČO:
35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava za kúpnu cenu vo výške vlastného
imania spoločnosti, na základe uznesenia Valného zhromaždenia Prešovského zdravotníctva, zo
dňa 10.5.2019
a to s odvolaním sa na uskutočnené VZ spoločnosti Prešovské zdravotníctvo a.s. dňa 10.5.2019,
kde akcionár Svet zdravia, a.s. hlasoval za predaj obchodného podielu týchto spoločností a
zástupca PSK sa při hlasovaní zdržal.
I.

berie na vedomie

I.1

investičný zámer revitalizácia Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy
umeleckého priemyslu v Kežmarku a s ním súvisiace majetkove úkony.

V Prešove, dňa 7.10.2019
Za správnosť:

Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.
sekretár komisie

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r.
predsedníčka Komisie finančnej
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK

Mgr. Michal Majdák, v.r.
overovateľ
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