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UZNESENIE  č. 28/FK/2017 
 

z 28. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 31.01.2017 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A. schvaľuje   
 
A.1 program 28. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 
A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča. 
 
B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
B.1  celkové investičné náklady vo výške 4,8 mil. eur na financovanie investícií z úverových zdrojov 

poskytnutých Európskou investičnou bankou, podľa predloženého zoznamu investícií odborom IJ 
ELENA.  

  
B.2.1 zoznam investičných akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK v 

rozpočtovom náklade 3 225 tis. €, podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK. 
B.2.2 strojnú investíciu - prídavné zariadenie: cestná asfaltová fréza pre stredisko údržby ciest Levoča v 

rozpočtovom náklade 15 tis. €. 
 
B.3.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 

cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

B.3.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;   
B.3.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

205 615,96 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

B.3.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;   
B.3.5 zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 

 
B.4.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 

cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov“, ktorého ciele sú v 
súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK;  

B.4.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
B.4.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

293 591,48 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

B.4.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;   
B.4.5 zabezpečenie predfinancovania projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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B.5.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 
cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

B.5.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
B.5.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

196 820,81 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

B.5.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;   
B.5.5 zabezpečenie predfinancovania projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov;   
 
B.6.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja PSK;  

B.6.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
B.6.3 zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

209 296,97 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

B.6.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
B.6.5 zabezpečenie predfinancovania projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
 
B.7 VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 

 
B.8    Výzvu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č.  

.../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 
 
 
C. berie na vedomie 
 
C.1    informatívnu správu o rozpise schváleného rozpočtu pre rok 2017 do úrovne kategórií za organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 
C.2    informáciu o projektovom zámere Šarišskej galérie v Prešove na projekt „Zvýšenie cezhraničného 

profesijného a odborného vzdelávania - organizácia vzdelávacích, výstavných a sprievodných 
podujatí s medzinárodným presahom“.  

 
C.3 informáciu Ing. Kočiška o nevyhnutnosti pokračovať v investičnej príprave ďalších projektových 

zámerov podľa zásobníka spracovaných projektových dokumentácií z roku 2016 a zaradenie nových 
IROP akcií do zoznamu projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.     

 
V Prešove, dňa 01.02.2017 
 
 
Za správnosť:             
                       
                                 
v. r. Ing. Holíková Mária, PhD.                                                     v. r. Ing. Molčan Peter 
sekretár komisie                predseda komisie finančnej  
                                                                 zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
           
Za overovateľa: 
v. r. Ing. Juraj Hudá č 
člen komisie 


