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UZNESENIE  č. 22/FK/2016 
 

z 22. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 26.05.2016 

 
 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 22. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Štefana Kužmu 
 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.    

a) účasť Prešovského samosprávneho kraja ako hlavného partnera vo vlajkovom projektovom 
zámere „Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) predkladanom v rámci programu  
INTERREG  V-A Poľsko - Slovensko s plánovaným rozpočtom pre Slovenskú republiku v 
predpokladanej výške do    1 350 000,00 EUR. 

b) spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v podiele 5% z 
celkového schváleného rozpočtu v rámci aktivít realizovaných Prešovským samosprávnom 
krajom a jeho organizáciami, maximálne do výšky 70 000,00 EUR.  

c) v prípade schválenia tohto projektu jeho predfinancovanie z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja do obdobia refundácie výdavkov. 

 
B.2.  účasť Prešovského samosprávneho kraja ako vedľajšieho partnera vo vlajkovom    projektovom 

zámere „Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“  predkladanom v rámci 
programu  INTERREG  V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 s plánovaným rozpočtom pre obce a 
mestá v  Prešovskom samosprávnom kraji v predpokladanej výške do 2 300 000 EUR. 

 
B.3 účasť Prešovského samosprávneho kraja ako vedľajšieho partnera vo vlajkovom projektovom 

zámere „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary 
realizacji turystyki zdrowotnej-Etap I-Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe 
Doliny Popradu“ predkladanom v rámci programu  INTERREG  V-A Poľsko - Slovensko 2014-
2020 s plánovaným rozpočtom pre obce a mestá v Prešovskom samosprávnom kraji 
v predpokladanej výške do  2 150 000 EUR. 
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B.4.   
a) účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v projekte PROMETEUS - PROMotion of 

EmobiliTy in EU regionS (Propagácia e-mobility v EÚ regiónoch)  predkladanom  vedúcim 
partnerom projektu -  Ministerstvom dopravy a infraštruktúry (Malta) v rámci programu Interreg 
Europe s plánovaným rozpočtom pre Prešovský samosprávny kraj v predpokladanej výške 
184 956,00  EUR. 

 
b) spolufinancovanie realizácie tohto projektu  vo výške 15%  z celkového plánovaného rozpočtu pre 

Prešovský samosprávny kraj, t. j. do predpokladanej výšky 27 743,40 EUR v prípade schválenia 
projektu. 
 

c) zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja v prípade schválenia projektu. 

 
B.5.   

a) účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v projekte EU CYCLE - Cycling for 
development, growth and quality of life in European regions (Cyklistická doprava pre rozvoj, rast a 
kvalitu života v európskych regiónoch) predkladanom vedúcim partnerom projektu: West Pannon – 
agentúrou pre regionálny a ekonomický rozvoj (Maďarsko) v rámci programu Interreg Europe 
s plánovaným rozpočtom pre Prešovský samosprávny kraj v predpokladanej výške 199 550,00  EUR. 
 

b) spolufinancovanie realizácie tohto projektu vo výške 15% z celkového plánovaného rozpočtu pre 
Prešovský samosprávny kraj, t.j. do predpokladanej výšky 29 932,00 EUR v prípade schválenia 
projektu. 
 

c) zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja v prípade schválenia projektu. 

 
B.6.  

Úpravu rozpočtu č.3/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
C.   odporúča predsedovi PSK  

vydať súhlas so zaradením žiakov nad 15 rokov do Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Matice slovenskej 13, Prešov, ktorého zriaďovateľom je OZ Barlička, Prostějovska 38, 
Prešov od 1.1.2017. 

 
 
V Prešove, dňa 26.05.2016 
 
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. Štefan Kužma, v.r. 
člen komisie 


