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Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 01/FK/2014 
 

z 1. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej 
 pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 6. februára 2014 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. s c h v a ľ u j e  
    
A.1. program 1. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Stanislava Kahanca 
 
 
B. o d p o r ú č a 
 
B.1.   zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č.1/PSK/2014 v zmysle predloženého uznesenia. 
 
B.2. zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške 119 970,25 

€ s DPH v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Domova 
dôchodcov a domova sociálnych služieb Stará Ľubovňa, Mierová 88, Stará Ľubovňa“  (kód 
ITMS: 22120120040) ROP, Prioritná os 2- Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb , sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, Kód výzvy: ROP – 2.1a-2009/01 

 
B.3.   zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške 97 160,92 

€ s DPH v rámci implementovaného projektu „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej 
knižnice v Poprade“ (kód ITMS : 22130120033) ROP, Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov, Kód výzvy: ROP -3.1a-2009/01  

 
B.4.   zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške 75 358,60   

Eur s DPH v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky 
Tatranskej Galérie – budova elektrárne“ (kód ITMS: 22130120038) ROP, Prioritná os 3 – 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov, Kód výzvy: ROP - 3.1b-2009/01  

 
 
B.5.   zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške 72 472,14 

€ Eur s DPH v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia objektu“  (kód ITMS: 
22130120034) ROP, Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj 
cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Kód výzvy: ROP - 
3.1a-2009/01  

 
B.6.  zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške 5 934,17 € 

Eur s DPH v rámci implementovaného projektu „Spojená škola Tarasa Ševčenka – obnova 
stavby“ (kód ITMS: 22110120624), ROP,Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

 
B.7.  zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a 

výzvy ROP-3.1b-2013/01 za účelom realizácie projektov (uvedené v tabuľke č. 1 Predkladanie 
projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01), 
ktorých ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. 
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B.8.  zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie realizácie uvedených projektov po schválení žiadosti o 
NFP. 
 
B.9. zastupiteľstvu PSK schváliť financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z 

celkových oprávnených výdavkov na projekty.  
 
B.10. zastupiteľstvu PSK schváliť 5 % spolufinancovanie projektu „ ENPI CBC Programme 2007-

2013 “ pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom, v celkovej výške 4 427,93 €.  
 
B.11. zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu uznesenia Z PSK č. 452/2013 zo dňa 12. februára 2013 pod 

bodom A.3 nasledovne: suma „ 111 250,00 eur “ sa nahrádza sumou „ 92 112,00 eur “ 
 
B.12. zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu uznesenia Z PSK č. 453/2013 zo dňa 12. februára 2013 pod 

bodom A.3 nasledovne: suma „89 500,00 eur “ sa nahrádza sumou „75 845,00 eur “ 
 
B.13. zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu uznesenia Z PSK č. 508/2013 zo dňa 11.júna 2013 

nasledovne : 
a.) slová „ nadlimitných výdavkov“ sa nahrádzajú slovami „ oprávnených výdavkov “ 
b.) suma „ 216 000,00 eur „ sa nahrádza sumou „ 332 000,00 eur “ 
c.) na konci textu sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text : „ z toho 5 % kofinancovanie 

z rozpočtu PSK v objeme 16 600,00 eur. “ 
 
C.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
C.1.  rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2014 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 
 
C.2.  správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 

za rok 2013 
 
D.          žiada 
 
D.1.  odbor dopravy štvrťročne predkladať na zasadnutie komisie finančnej informatívnu správu 

o vývoji vyúčtovania príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave  

D.2.   odbor dopravy predložiť doplňujúcu informáciu o vývoji vybraných ukazovateľov v prímestskej 
autobusovej doprave ako dodatok k materiálu pre rokovanie Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 18.02.2014 

D.3.   odbor dopravy predložiť návrh riešenia zabezpečenia výkonov vo verejnom záujme na 
rokovanie komisii dopravnej a o prerokovaní podať informatívnu správu aj komisii finančnej 

 
 
V Prešove, dňa 06.02.2014 
 
 
 
Za správnosť:                                                                                 Ing. Molčan Peter 
Ing. Holíková Mária, PhD.,v. r.                                                predseda finančnej komisie, v. r. 
sekretár komisie                                                     pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
 
                   
Za overovateľov: 
Ing. Kahanec Stanislav, v. r. 
člen komisie 


