
HLASOVANIE 
per rollam členov finančnej komisie pri PSK z 22. zasadnutia finančnej komisie pri 

Zastupiteľstve PSK    
 

 
Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť  
 
BOD 1.  
A1. odporúča schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 2 500 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške max. 125 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

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.  
 

 
A2. odporúča schváliť  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 3 000 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 
plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške max. 150 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

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.  
 
 
A3. odporúča schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 200 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s 



platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške max. 360 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

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.  
 

BOD 2.  
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu Prešovského 
samosprávneho kraja schváliť  
návratnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod 

Slovenska vo výške 100 000,- Eur. 
 
 
 
BOD 3.  
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK 
 
o d p o r ú č a  Zastupiteľstvu PSK  zrušiť  
 
Uznesenie č. 390/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 
10.februára 2020 k výzve PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja 
 
Uznesenie č. 391/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 
10.februára 2020 k výzve Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja 
 
Uznesenie č. 392/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj zo dňa 
10.februára 2020 k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja. 
 
 
BOD 4.  
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK 
 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 



na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom objeme 104 276,54 EUR vrátane 
DPH. 
 
 
BOD 5.  
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK 
 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na 
praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál, stavebný dozor v celkovom objeme  
139 004,60.-  EUR s DPH. 
 
 
 
V Prešove, dňa 16.4.2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r.  
         sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

  zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 


