
 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 13/FK/2015 
 

zo 13. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 09.04.2015 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 13. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Máriu Cingeľovú. 
 
 
B.  odporúča  
 
B.1.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť návrh čerpania 2. tranže úveru z Európskej investičnej banky pre rok 
2016 na:  
a.)    strojné investície  - 11 ks posypových vozidiel v predpokladanom finančnom náklade 2 530 tis. € a 1 ks 
špeciálnej nadstavby pre vysprávky tryskovou metódou v predpokladanom finančnom náklade 55 tis. €, 
b.)    modernizácie ciest – eliminácia bezpečnostných rizík v predpokladanom finančnej čiastke 5 715 tis. €. 
  
B.2.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť úhradu členského príspevku za Prešovský samosprávny kraj pre rok 2015 
Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vo výške 250 000,- €. 
 
B.3.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
v rámci schválených projektov z Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 a predfinancovanie 
nižšie uvedených projektov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu 
Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 podľa nižšie uvedenej tabuľky: 

 

Žiadateľ  
Názov projektu/ 
mikroprojektu  

Rozpočet projektu/ 
mikroprojektu (z 

toho BV/KV) 

Spolu 
financovanie 

(5%) 

Stručný popis aktivít/ cieľ projektu, 
resp. mikroprojektu 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

okresmi Gorlice - Jaslo - 
Bardejov 

337 988,43 €               
KV: 333 434,43 €      

BV: 4 554 € 

16 899,42 € 
KV: 16 671,72 € 

BV: 227,70 € 

Cieľom realizácie tohto projektu je 
modernizácia existujúcej cesty Chmeľova –
Becherov -štátna hr. -Konieczna. Realizáciou 
tohto projektu sa zabezpečí aj naplnenie 
špecifického cieľa Programu cezhr. spolupráce 
PL-SR. Modernizáciou infraštruktúry sa 
výrazne zlepšia podmienky medzinárodnej 
prepravy, zníži sa percento nehodovosti 
zefektívni aj zrýchli sa doprava, čo bude 
znamenať časovú i finančnú úsporu užívateľov 
týchto komunikácií. 



 

 

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Mikroprojekt:  História, 
súčasnosť a perspektíva 

cestnej siete na 
slovensko-poľskom 

pohraničí v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

40 114,46 €               
KV: 24 349,46 €      
BV: 15 765,00 € 

2 005,72 € 
KV: 1 217,47 € 
BV: 788,25 € 

Oprávnené aktivity mikroprojektu majú za cieľ 
prezentovať cestné hospodárstvo 
v prihraničnej oblasti PSK za posledných 10 
rokov so zameraním na realizované obnovy 
úsekov ciest a zabezpečiť aktuálne informácie 
dôležité pre zjazdnosť na kritických úsekoch 
v slovensko.-poľskom pohraničí  

 
 
 
C. berie na vedomie 
 
C.1.  výročnú  správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2014. 
 
C.2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK za rok 2014. 
 
V Prešove, dňa 09.04.2015 
 
 
 
Za správnosť:                                                                                 Ing. Molčan Peter, v. r. 
Ing. Holíková Mária, PhD., v. r.                                                     predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                           pri Zastupiteľstve PSK 
  
               
Za overovateľov: 
Ing. Mária Cingeľová, v. r. 
člen komisie 


