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UZNESENIE  č. 07/FK/2018 

 
zo 7. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 22.11.2018  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A.          schvaľuje   

 
A.1 Program 7. zasadnutia komisie finančnej. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Michal Majdak  
 
B. odporúča Z PSK schváliť 

 
B.1  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment 

Dát Prešovského samosprávneho kraja“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP  
v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 1 600 000,- eur. 

B.2 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 80 000,- eur.  

 
B.3 realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s 

podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  
 
B.4 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 

„Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na 
praktickom vyučovaní“ – stavebné práce , v celkovom objeme 24 767,80 EUR vrátane 
DPH.  

 
C.     odporúča Z PSK schváliť 
 
C.1  neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného 

majetku v správe PSK    
 
D. odporúča Z PSK schváliť 
D.1  úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2018    

.   
E.        berie na vedomie 
E.1 správu o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2018 
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F. odporúča Z PSK schváliť 
F.1  Výzvu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci 
nasledovných programov: 

  
 PROGRAM 1 „ŠPORT“ 
 PROGRAM 2 „KULTÚRA“ 
 PROGRAM 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 
 
F.2 odporúča Z PSK schváliť 
    

Výzvu PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov 
realizovaných v rámci nasledovných programov: 

 
 PROGRAM 1 „ŠPORT“ 
 PROGRAM 2 „KULTÚRA“ 
 PROGRAM 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 
          
G. berie na vedomie 
 
G.1 Výzvu pre región pre rok 2019, kde predpokladaná suma alokácie určená pre výzvu 3,6 mil. 

EUR: 
• Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK 
• Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania 

žiadateľom z EŠIF 
• Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

 
H. odporúča Z PSK schváliť 
  
 
H.1 návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019 podľa priloženého    
            materiálu 
 
H.2 berie na vedomie  
 - Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2020 - 2021 
             - stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu PSK na rok 2019 
 
CH. odporúča Z PSK schváliť 
 
CH.1. prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 

Ministerstvom financií SR pre Prešovský samosprávny kraj na rekonštrukciu ciest II. 
a III. triedy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v sume 12 000 000 eur.  

 
CH.2 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo 

výške 12 000 000 eur. 
 
I. odporúča Z PSK schváliť 
 
I.1 trvale upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie pre: 
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DOMOV PRE SENIOROV , Mierová 88, 064 01  Stará Ľubovňa,  
v celkovej výške 4 761,83 € voči nebohej p. Veronike Bajzecerovej, rod. Bajzecerovej, 
zomrelej dňa 1.11.2017 
Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov,  

            v celkovej výške 6 328,79 € voči nebohému p. Alexejovi Ilkovičovi, zomrelému dňa    
            4.12.2017 

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01  Tovarné 117 
v celkovej výške 7 483,66 € voči nebohej p. Alžbete Šulcovej,  zomrelej dňa 10.06.2017 
 

J. odporúča Z PSK schváliť 
 
J.1 účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v pokračovaní projektu, ktorý je  

pripravovaný Úradom vlády SR (centrálny koordinačný orgán) v rámci zmeny č.6 
vyzvania k  9.11.2018 „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ za účelom pokračovania činnosti Informačno-poradenského 
centra na Úrade Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete 
informačno-poradenských centier“; 

J.2 pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja; 

J.3 spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t.j. vo výške 15 939,-€ a jeho predfinancovanie vo výške 330 000,-€ 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok od 1.1.2019 do 31.12.2021. 

 

V Prešove, dňa 22.11.2018 
 
 
Za správnosť:             
                      
  
   Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                      RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 
       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
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   Mgr. Michal Majdak,v.r.         
           overovateľ 


