Prešovský samosprávny kraj
KOMISIA FINANČNÁ
zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
_______________________________________________________________________________

UZNESENIE č. 14/FK/2019
zo 14. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 12.08.2019
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:
A.

schvaľuje

A.1
A.2

Program 14. zasadnutia komisie finančnej.
Za overovateľa zápisnice a uznesenia PaedDr. Branislav Baran, MBA

B.

odporúča Z PSK schváliť

B.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „ Prešov - SOŠ lesnícka zníženie
energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce a stavebný dozor v celkovom objeme
94 427,10.- EUR s DPH bez výdavkov stavebného dozoru, vo výške 1.700,00 EUR

B.2

odporúča predsedovi PSK predložiť na zastupiteľstvo PSK materiál - nový manažment
investičných akcií.

C.

odporúča Z PSK schváliť

C.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu
žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom objeme
39 939,35 EUR s DPH.

D.

odporúča Z PSK schváliť

D.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu : „Zvýšenie počtu žiakov Strednej
zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.“ – stavebné práce v objeme 33
708,98 EUR s DPH.

E.

neodporúča Z PSK schváliť

E.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti
objektu SOŠ technická, Humenné“ – stavebný dozor v objeme 1 380,- EUR s DPH.

F.

dodatočne Per Rollam schváliť doplnený materiál

F.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy SOŠ Svit“ – stavebné práce a stavebný dozor.
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G.

odporúča Z PSK schváliť

G.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Poprad – obchodná akadémia
zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce, materiál, stavebný dozor
v celkovom objeme 40 468,57.- EUR s DPH.

H.

odporúča Z PSK schváliť
v súlade s §16 písm. f) a písm. u) „ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“
v platnom znení, neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja ak
zostatková cena je vyššia ako 35 000.- € a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného
majetku, ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000.- €, nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov zúčastnených sa zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja

CH.

odporúča Z PSK schváliť
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
Prešov, IČO: 00 327 646 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy
správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov,
IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 12,00 €. ( 12 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok )

I.

berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu o činnosti Regionálneho kontaktného bodu Prešovského
samosprávneho kraja v rámci implementácie programu Interreg V- A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020.
A.2.
Vyhodnotenie implementácie programu Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020.

I.1

odporúča Z PSK schváliť
B.1. systém riadenia a financovania projektu, a to:
•
•

J.

prefinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov,
spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského
samosprávneho kraja vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume
3637,81 € - BV.

odporúča Z PSK schváliť
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart Prešovský
samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj, vyhlásenej v rámci
Operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1,
s maximálnou žiadanou výškou oprávnených výdavkov 3 500 000,- Eur
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného
príspevku
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje
maximálne 175 000,- Eur pre roky 2020 - 2022
d) predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 Eur pre
roky 2020 – 2022
K.

odporúča Z PSK
e) schváliť vystúpenie Prešovského samosprávneho
Východoslovenská investičná agentúra Košice

kraja

z

občianskeho

združenia

f) poveriť predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia člena o vystúpení
z agentúry jej predstavenstvu
L.

odporúča Z PSK schváliť
1.
2.

L.1

vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb
Košice IT Valley z.p.o. formou pridelenia štatútu riadneho člena,
základný členský poplatok pre kalendárny rok vo výške 500 EUR.
poveriť predsedu Prešovského samosprávneho kraja
požiadať v zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley
z.p.o. o pridelenie štatútu riadneho člena.

L.2

Vziať na vedomie
Stanovy záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z.p.o.

M.

berie na vedomie
predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

N.

odporúča Z PSK schváliť
A1. Predfinancovanie projektu Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov
s názvom „Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia“
predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných
zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 95 % z celkových oprávnených
výdavkov
projektu,
čo
predstavuje
sumu
91
316,67
€
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(z toho: bežné výdavky vo výške 88 616,67 € a kapitálové výdavky vo výške
2 700,00 €).
A2. Spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 2,5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 403,07 € (bežné výdavky).
A3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
O.

odporúča Z PSK schváliť
A1. Predfinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37,
Levoča s názvom „Get 2 IT“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko
2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 95 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 41 694,41 € (bežné výdavky).
A2. Spolufinancovanie mikroprojektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 194,45 € (bežné výdavky).
A3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.

P.

odporúča Z PSK schváliť
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného
systému Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Prešovský samosprávny kraj
a Košický samosprávny kraj,

2.

predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného
dopravného systému Košického a Prešovského kraja:
a) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
d) administratívne služby,
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
g) prenájom hnuteľných vecí,
h) informačná činnosť,
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave,

3. peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS Východ,
s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja,
vo výške 50 000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur), teda 50 % základného imania spoločnosti IDS
Východ, s.r.o., ktoré bude vo výške 100 000,- EUR.
4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi integrovaného
dopravného systému Košického a Prešovského kraja,
5. v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného
systému Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Prešovský
samosprávny kraj, a to:
- RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

Prešovský samosprávny kraj
KOMISIA FINANČNÁ
zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
_______________________________________________________________________________
-

Ing. Peter Sokol

6. menovanie za konateľa spoločnosti: Ing. Milan Škorupa
P.1

odporúča žiadať Z PSK
predsedu Prešovského samosprávneho kraja, aby v spolupráci s predsedom Košického
samosprávneho kraja zabezpečil právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS
Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického
a Prešovského kraja.

Q.

odporúča Z PSK schváliť
v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku
z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec, IČO:
00 330 647, zapísaného na LV 306, k.ú. Bajerov pozemok KN E 327/1 o výmere 5427 m2,
zastavaná plocha a nádvoria za kúpnu cenu 1,00 € celkom do výlučného vlastníctva
kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870
475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859

R.

odporúča Z PSK
schváliť Úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2019

S.

berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 30. 6. 2019

T.

odporúča Z PSK

T.1

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Úradu PSK
voči:
Anna Puškašová a manžel Štefan Puškáš v celkovej čiastke 3 747,00 Eur.

U.

berie na vedomie
rozdelenie hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2018 spoločnosti Prešovské zdravotníctvo,
a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46758054 tak, že dosiahnutý zisk vo výške
126 434,40 eur bude použitý na krytie strát z minulých rokov a bude preúčtovaný na účet 429.
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V.

odporúča Z PSK schváliť

1.

2.
3.

4.
5.

6.

V.1

predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským
samosprávnym krajom“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 000 000 €, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
max. 88 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;
predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov
z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020;
dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 240 000,00 eur.
odporúča Z PSK schváliť

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“ s predpokladaným
rozpočtovým nákladom max. 1 900 000,00- € , 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. 41 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;
5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie
výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020;
6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 080 000,00 eur.
V.2

odporúča Z PSK schváliť
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“ s predpokladaným
rozpočtovým nákladom max. 4 000 000,00- € , 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. 118 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;
5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie
výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020;
6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 650 000,00 eur.
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W.
1.

2.
3.

4.
5.

W.1
1.

2.
3.

4.
5.

odporúča Z PSK schváliť
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec - 1. etapa“ 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;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;
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.
odporúča Z PSK schváliť
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v
okresoch Kežmarok a Levoča“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 400 000,00- €
, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
max. 120 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;
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

X.

odporúča schváliť Per Rollam stanovisko Finančnej komisie

X.1

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Výstavba zariadenia na
využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk
Medzilaborce.“

V Prešove, dňa 12.08.2019
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Za správnosť:

Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.
sekretár komisie

PaedDr. Branislav Baran, MBA
overovateľ

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r.
predsedníčka komisie finančnej
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK

