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UZNESENIE  č. 01/FK/2018 

 

z 1. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 19.02.2018  

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 Program 1. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Stanislava Kahanca. 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1  Návrh  na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektov z Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg v-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020  nasledovne: 

 

 k projektu schváleného Uznesením 427/2016 „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami 

Snina – Medzilaborce – Krosno  v celkovej výške 196 168 €, 

      z toho: 

- na činnosť stavebného dozoru projektu vo výške 13 350 € 

- na stavebné práce projektu vo výške 182 818 € 

 

 k projektu schváleného Uznesením 428/2016 „Modernizácia cestného spojenia Snina – 

Medzilaborce – Krosno“: 

- na činnosť stavebného dozoru projektu vo výške 14 000 € 

 

 k projektu schváleného Uznesením 429/2016 „Modernizácia cestného spojenia Prešov – 

Bardejov – Gorlice“: 

- na činnosť stavebného dozoru projektu vo výške 12 878 € 

  

B.2 Návrh na financovanie realizácie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, 

Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Poľsko – Slovensko 2014-2020 a to: 

 

 predfinancovaním z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho 

programu cezhraničnej spolupráce Interreg v-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 , 

 

 zabezpečením spolufinancovania PSK vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

v rámci schváleného projektu vo výške 123 530 €, 

 



UZNESENIE č. 01/FK/2018 

___________________________________________________________________________ 

 dofinancovaním projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného 

príspevku z dôvodu zníženia finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v objeme max. 670 580 €. 

 

B.3 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 476/2017 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 

zo dňa 21.2.2017 k „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna 

s obchodným menom FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o, Prešov“: 

 schválená dotácia na kapitálové výdavky v objeme     1 035 000 €,  

 schválená  dotácia  na bežné  výdavky  v  objeme            50 000 €, 

z toho  pre rok 2017 (už uvoľnená)   25 000 €,  

pre rok 2018      25 000 €. 

 

B.4 Úpravu rozpočtu č. 1/PSK/20185 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.  

 

B.5    Výzvu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 v zmysle VZN PSK č.  

57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 

 

 

C. berie na vedomie 

 

C.1    Informatívnu správu o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK na rok 2018. 

 

C.2    Informáciu Ing. Dzurjuva o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave za rok 2017 a odporúča výkon auditu u jednotlivých prepravcov.  

 

 

V Prešove, dňa 19.02.2017 

 

 

 

Za správnosť:             

                      

  

                                 

Ing. Mária Holíková, PhD.                                                           RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

   

 

 

 

 

 

         

Ing. Stanislav Kahanec 
           overovateľ 


