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UZNESENIE  č. 11/FK/2019 

 
z 11. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 29.4.2019  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A.          schvaľuje   

 
A.1 Program 11. zasadnutia komisie finančnej. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia – PaedDr. Branislav Baran, MBA 
 
B. berie na vedomie  

 
B.1  Informáciu k schválenému projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených 

miest), v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe. 
 
B.2  odporúča Z PSK schváliť 
 
 
B.3 a) účasť PSK v projekte „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest), v rámci 

4.výzvy programu Interreg Europe. 
b) Schvaľuje systém riadenia a financovania projektu, a to: 
 
· predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov, 
· spolufinancovanie projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest), 
v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe vo výške 15 % z celkových oprávnených 
nákladov na projekt v sume do výšky 20 291,25 € - BV.  

 
C.     neodporúča zrušiť predsedovi PSK   
 
C.1  časť Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - ,,Výzva 

pre región“, t.j. „Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK“ 
  
C.2 odporúča predsedovi PSK po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí zvážiť ďalšie kolo 

výzvy, alebo navýšenie finančných prostriedkov. 
 
 
D. odporúča Z PSK schváliť 
 



UZNESENIE č. 08/FK/2019 

___________________________________________________________________________ 

D.1  prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho TATRAN Prešov, spol. s r. o. do 
vlastníctva kupujúceho Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zvereuje do správy 
správcu Hotelová akadémia Prešov za kúpnu cenu 330.000,00 EUR. 

 
E odporúča Z PSK schváliť 
 
E.1 dofinancovanie   nadlimitných   výdavkov  v  rámci projektu - stavby „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy SPŠ Poprad“ v celkovom objeme   38 563,55 € s DPH. 
 
 
F. odporúča Z PSK schváliť  
 
F.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „ Zvýšenie počtu žiakov Strednej 

zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce,  materiál, stavebný 
dozor a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme  22 820,88.-  EUR s DPH. 

 
 
G. odporúča Z PSK schváliť 
 
G.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „ Prešov - SOŠ lesnícka 

zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce,  stavebný dozor 
a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme  62 390,66.-  EUR s DPH. 

  
 
H. odporúča Z PSK schváliť 
 
H.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „ Zníženie energetickej 

náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“ – stavebné 
práce,  materiál, stavebný dozor a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom 
objeme  94 250,94.-  EUR s DPH.  

 
CH. odporúča Z PSK schváliť 
 
CH.1 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a 
materiál v celkovom objeme  3 792,23.-  EUR s DPH 

 

I.  berie na vedomie 

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK za rok 2018. 

2. Informáciu o správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018. 

 

I.1 odporúča Z PSK schváliť 

1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b)         zákona NR SR 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 v súlade s § 16 ods. 10 
písm.a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmenea 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:Celoročné hospodárenie 
Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 bez výhrad. 

 
J. odporúča Z PSK schváliť 

J.1 úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2019  

K. odporúča Z PSK schváliť 

zmenu Výzvy Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Článok III. Podmienky výzvy - úvodné ustanovenie 

 

 
 

 
 
V Prešove, dňa 29.4.2019 
  
Za správnosť:             
                      
 Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.                                                RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r. 
           sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
   
 
 
PaedDr. Branislav Baran, MBA, v.r. 
               overovateľ 


