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UZNESENIE  č. 21/FK/2016 
 

z 21. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 14.04.2016 

 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 21. zasadnutia komisie finančnej. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča. 
 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.   zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. apríla 2015 nasledovne: text: „s 
finančným príspevkom 70 000,00 eur“ sa nahrádza textom: „s finančným príspevkom v maximálnej výške 
100 000,00 eur“. 
 
B.2.  
 

a.) účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v predkladanom projekte, ktorý je  
pripravovaný Úradom vlády SR (centrálny koordinačný orgán) v rámci vyzvania „Vytvorenie 
a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ za účelom vytvorenia 
Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského samosprávneho kraja ako súčasť 
„Integrovanej siete informačno-poradenských centier“; 
 

b.) zriadenie a činnosť Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského samosprávneho kraja; 
 

c.) spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených výdavkov, t.j. 
vo výške 14 561,83 € a jeho predfinancovanie vo výške 301 487,20 € z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 
B.3 
 

a) združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Spišský Hrhov za účelom 
rekonštrukcie „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“  

 
b)  združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj vo výške 40.000 €, 

ktoré sa realizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených rozpočtových 
nákladoch podľa vzájomnej odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu, že Obec 
Spišský Hrhov: 

 
- združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 40.000,00 €,  
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- zabezpečí a vykoná všetky stavebné činnosti a činnosti súvisiace s rekonštrukciou nehnuteľnosti 

v pozícii investora,  
 

- predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o družení platné uznesenie 
obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods.4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vzťahujúce sa na združenú investíciu zadefinovanú v bode 1 a kvalifikovaný 
návrh zmluvy o združení. 

 
B.4.   

a) vstup Prešovského samosprávneho kraja do projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania 
štadiónov na roky 2013-2022, ktorého financovanie schválila Vláda SR uznesením č.115/2013 a to 
formou združenia finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1.085.000 
EUR na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov za 
podmienky: 

- finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 1.085.000 EUR 
- finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2.400.000 EUR. 

 
Pričom finančné prostriedky mesta Prešov sú určené na výkup nehnuteľností o výmere 9.499 

m2,ktorá vznikne odčlenením z parciel č. KNC 28565/4 o výmere 6.805 m2, ostatná plocha a KNC 
č.2856/1 o výmere 10.734 m2, ostatná plocha v súčasnosti zapísané na LV č.13160, k. ú. Prešov, na 
základe geometrického plánu za 60 EUR/m2, zvyšný časť finančných prostriedkov je určená na 
realizáciu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna. 

b) splnomocniť Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rokovanie súvisiace s výstavbou 
futbalového štadióna v meste Prešov a uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov so Slovenským futbalovým zväzom 
a mestom Prešov 

B.5.  
 

a.) schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V – A 2014- 2020 
v rámci kompetencií PSK. 
  

b.) Predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov a  spolufinancovanie 
nákladov na riadenie Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 vo výške 
30 340,89 eur – BV v členení: 
 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov na 
riadenie  

Spolufinancovanie zo 
zdrojov PSK (5%) 

Spája nás príroda a kultúra 240 112,22 eur - BV 12 005,61 eur 

Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko - slovenskom pohraničí 

26 679,13 eur - BV 1 333,96 eur 
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Implementácia mikroprojektov v 
oblasti ochrany a rozvoja 
prírodného a kultúrneho dedičstva 
v Euroregióne Karpaty a v  
Prešovskom samosprávnom kraji 

306 023,86 eur - BV 15 301,19 eur 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

34 002,65 eur -BV 1 700,13 eur 

 
 

c.)  Spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 
2014-2020  tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského samosprávneho kraja vo výške  
1 872,50  eur - BV.  
 

d.) Vinkuláciu finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov na základe zmluvných 
vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi z dôvodu zabezpečenia finančného 
krytia poskytnutých zálohových platieb na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V – A PL – S 2014 – 2020. 
 

 
B.6.  Úpravu rozpočtu č.2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
C.        berie na vedomie 
 
C.1.    stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 
2015. 
 
C.2.   skutočnosť, že Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov založia obchodnú spoločnosť, ktorá 
prevezme práva povinnosti vyplývajúce so zmluvného vzťahu založeného Slovenským futbalovým zväzom, 
Prešovským samosprávnym krajom a mestom Prešov 
 
 
V Prešove, dňa 14.04.2016 
 
 
Za správnosť:             
                                                       
Ing. Holíková Mária, PhD., v.r.                                                                 Ing. Molčan Peter, v. r. 
sekretár komisie             predseda komisie finančnej  
                                                            zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
  
            
Za overovateľa: 
Ing. Juraj Hudáč, v. r. 
člen komisie 


