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UZNESENIE  č. 30/FK/2017 

 

z 30. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 30.03.2017 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 30. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Juraja Hurného. 

  

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1  Úpravu rozpočtu č.2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

B.2 predfinancovanie a 5 % kofinancovanie projektu Živá archeológia ako unikátny produkt kultúrnej 

turistiky Karpát ( Program Intereg V –A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 ) s rozpočtovým nákladom 

660 250,- € pre roky 2017 -2018. 

 

B.3.1 Združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Poprad (ako investor a 

stavebník) za účelom technického zhodnotenia majetku, s názvom „Prestavba križovatky cesty 

III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“. 

 

B.3.2 Združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj je vo výške 300 tis. 

€ schválených Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 420/2016 zo dňa 12.12.2016 za účelom realizácie 

združenej investície zadefinovanej v predchádzajúcom bode, ktoré sa zrealizuje zo zdrojov 

účastníkov združenia v závislosti na schválených rozpočtových nákladoch podľa vzájomne 

odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu, že mesto Poprad: 

 

a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 250 tis. €,  
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b) združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu, zabezpečenie 

činnosti stavebníka po vydaní právoplatného stavebného povolenia,  zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie výkonu objednávateľa a  výkonu stavebného 

dozoru stavby , zabezpečenie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby .   

 

c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné uznesenie 

mestského 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. 

 

d) počas realizácie stavby bude pravidelne poskytovať písomné informácie o postupe prác pri výstavbe 

Prešovskému samosprávnemu kraju, pozývať jeho zodpovedných zástupcov na kontrolné dni a po 

ukončení realizácie stavby na preberacie konanie. 

 

B.4.1 predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.1 za účelom realizácie projektu „Modernizácia cesty 

II/545 v úseku Janovce – Kľušov“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 2 370 000- €. 

 

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 

118 500- € , 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 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.5 financovanie projektovej dokumentácie v objeme 24 000,-€ pre SaÚC PSK v  rámci projektu 

„Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor„  

plánovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. Predpokladaný rozpočtový náklad 

projektu je 3,5 mil. €. 

 



 

UZNESENIE  č. 30/FK/2017 

________________________________________________________________________________ 

Strana 3 / 3 

 

 

B.6.1 predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 IROP a 2.2.2 IROP za účelom realizácie 

projektov (uvedené v tabuľke č. 1 Predkladanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 a výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorých ciele 

sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a Programov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja kraja. 

  

B.6.2 zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po schválení žiadosti 

o NFP. 

 

B.6.3 spolufinancovanie projektov v podiele 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekty t.j. vo 

výške uvedenej v tabuľke č. 1 Predkladanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

B.6.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja. 

 

 

B.7       dofinancovanie investičnej akcie Šarišská galéria v objeme do 400 tisíc € na stavebné práce 

a projektovú dokumentáciu. 

 

C. berie na vedomie 

 

C.1    žiadosť o dotáciu na dve významné medzinárodné šachové podujatia, Majstrovstvá Európy žien 

2018 Poprad – Tatry a Majstrovstvá Európy mládeže 2019 Poprad – Tatry. 

 

V Prešove, dňa 30.03.2017 

 

Za správnosť:             

                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                        Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                        predseda komisie finančnej  

                                                                 zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

Mgr. Juraj Hurný 

člen komisie 


