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UZNESENIE  č. 20/FK/2020 

 

z 20. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 31.1.2020 konaného per rollam  

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

             A. odporúča Z PSK schváliť 

  

A.1.  predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 

školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, na základe schválenia zámeru NP 

dňa 17.12.2019 Komisiou pri Monitorovacom výbore Operačného programu Ľudské 

zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie.  

 

A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu 

uvedeného v bode A. 1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 250 366,73 EUR (typ výdavkov: bežné 

výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

            A.3.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z 

            rozpočtu kraja. 

 

A.4. účasť PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v 

rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko-Slovensko-

Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného programu ENI 2014-2020 

 

A.5. systém riadenia a financovania projektu, a to na spolufinancovanie projektu 

„Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“, 

v rámci 3. výzvy Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného 

programu ENI 2014-2020 výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov 

na projekt. 

 

       

 

       

      B.  odporúča Z PSK schváliť 

 

            zmenu Uznesenia č. 273/2019 zo dňa 26.8.2019 v nasledovnom znení. 

    



UZNESENIE č. 20/FK/2020 

___________________________________________________________________________ 

 

             vypúšťa sa bod d): 

 

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. 

      a nahrádza sa znením: 

 

D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 

schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov. 

 

 

 

 

 
V Prešove, dňa 31.1.2020 

 

Za správnosť:    

  

         

   Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.                                                  RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r. 

           sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

   

 

Ing. Stanislav Kahanec, v.r. 

               overovateľ 


