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Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 3/FK/2010 
 

z 3. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 15. apríla 2010 
 
 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
         
A.1. program 3. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK so 

zmenami poradia prerokovania jednotlivých bodov. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia  Ing. Jozefa Savku. 
 
 
 
B. o d p o r ú č a  
 
 
B.1. zastupiteľstvu PSK schváliť členstvo Prešovského samosprávneho kraja v združení 

právnických osôb „Klaster automatizačnej techniky a robotiky“ s úpravou rozpočtu PSK 
o peňažný vklad zakladateľa vo výške 200 € a členský príspevok Prešovského samosprávneho 
kraja na rok 2010 vo výške 1 000 €. 

 
B.2. zastupiteľstvu PSK schváliť financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

v rámci schválených projektov Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 Prioritná os III Podpora miestnych iniciatív:  

 - Vzdelávaním k partnerstvám a rozvoju regiónov II./PL-SK/PO/IPP/WP/02 
-  Vitajte v Prešovskom kraji / PL-SK/PO/IPP/WP/01 

 
B.3. zastupiteľstvu PSK schváliť „Regionálny operačný program, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného ruchu – schválenie projektových žiadostí a to nasledovne: 
 

a) predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 
ROP za účelom realizácie projektov: 
- Klaster turizmu Tatranského regiónu, 
- Súbor systematických informačných a propagačných materiálov o PSK, 
ktoré sú v súlade s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja 
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. 

 
b) financovanie projektov vyššie uvedených projektov vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 
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B.4. zastupiteľstvu PSK schváliť v rámci materiálu „Národný strategický referenčný rámec 2007 – 
2013 realizácia projektov v oblasti cestovného hospodárstva“, t.j.: 

 
a) financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schválených 

projektov Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007 – 2013. 
 
b) predfinancovanie nižšie uvedených projektov, vrátane projektových dokumentácií zo 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z riadiaceho orgánu Programu 
cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007 – 2013: 
- Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice – Jaslo – Bardejov, 
-  Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce – Humenné – Sanok, 
- Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov. 

 
c) dofinancovanie zvýšených nákladov pre realizáciu projektu v rámci ROP, opatrenie 5.1 

regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, názov projektu 
Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Prešov – 1. etapa, ITMS kód 
žiadosti NFP 22150120009 vo výške 70 258,70 €. 

 
d) spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci projektu Nákup 

čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja 
z operačného programu Životné prostredie, opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia vo výške 
280 011, 80 € a následné zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. 

 
 
B.5. zastupiteľstvu PSK schváliť „Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2009“ 

v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
B.6. zastupiteľstvu PSK schváliť „Úpravu rozpočtu 2/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja 

pre rok 2010“ v zmysle predloženého návrhu. 
 
  
 
 
V Prešove, dňa 15.04.2010 
 
 
Za správnosť:                                                                                                 Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                               predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                                                            pri zastupiteľstve PSK 
 
Za overovateľov: 
Ing. Savka Jozef 
člen komisie 
 

 
 
 
 


