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UZNESENIE  č. 08/FK/2019 

 
z 8. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 21.1.2019  
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A.          schvaľuje   

 
A.1 Program 8. zasadnutia komisie finančnej. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia PaedDr. Viera Leščáková 
 
B. berie na vedomie úsporu pri verejnom obstarávaní investičných akcií, ktoré sú uvedené  

 
B.1  v uznesení č. 458/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a 

výšky spolufinancovania v bode 3). 
 
B.2 v uznesení  č. 459/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a 

výšky spolufinancovania v bode 3).   
 
B.3 v uznesení č. 460/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a 

výšky spolufinancovania v bode 3).  
 
B.4 v uznesení  č. 461/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a 

výšky spolufinancovania v bode 3).  
  

odporúča Z PSK schváliť 
 
B.5 zmenu uznesenia č. 488/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 
1, výšky spolufinancovania v bode 3 a potreby dofinancovania v bode 4) 
 
C.     odporúča Z PSK schváliť 
 
C.1  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Lipany, 

Krivianska 1,08271 Lipany, IČO: 00327379, za kúpnu cenu 1,00 € 
 
C.2 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – 

Rímskokatolícka farnosť svätého Martina Lipany, Komenského 20, 08271 Lipany 
IČO: 31998585, za kúpnu cenu 21.606,56 €, do výlučného vlastníctva kupujúceho - 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento 
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___________________________________________________________________________ 

majetok zveruje do správy správcu - Stredná odborná škola podnikania a služieb, 
Komenského 16,08271 Lipany, IČO: 00159476, za celkovú kúpnu cenu 21.607,56 €. 

 
D. odporúča Z PSK schváliť 
 
D.1  dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia 

výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – časť Úprava dvora 49-51 v Šarišskej galérii v 

Prešove vrátane zlúčenia vodovodných prípojok pre napájanie hydrantu. Výška 

výdavkov bude upravená podľa zreálnenia nákladov na projektovú dokumentáciu. 

 
E odporúča Z PSK schváliť 
 
E.1 návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - ,,Výzva 

pre región“ 
 
F. odporúča Z PSK schváliť  návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 
             s touto pripomienkou 
  
 Článok XIV. Ú činnosť nariadenia sa dopĺňa o bod 4, 5 a 6 tohto znenia: 

4.  Všeobecne záväzné nariadenia PSK č. ..../2019 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
vyhlásenia a to v súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení z dôvodu 
naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej tiesne pri realizovaní 
podporovaných činnosti vrátane povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného 
nariadenia v roku 2019. 

 
5. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. ...../2019 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona 

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja dňa 4. februára 2019, uznesením č. xx/2019. 

 
6. Výzvy o poskytnutie dotácie z príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli 

vyhlásené do 4.2.2019 sa riadia ustanoveniami VZN č. 57/2017 v znení VZN  
č. 65/2018.“ 

 

   
G. odporúča Z PSK schváliť 
 
G.1 zmenu rozpočtu č. 1 
 
H. berie na vedomie 
 
H.1 informatívnu správu o Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, 
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť zo dňa 09.11.2018. 

 
H.2 odporúča Z PSK schváliť 
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H.3 schváliť spolufinancovanie projektov škôl predložených na základe Výzvy MŠVVaŠ 
SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – 
čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ - 
PO1/2018/DOP/1.1.1-03 s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa 
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 
CH. odporúča Z PSK schváliť 
 
CH.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment 

Dát Prešovského samosprávneho kraj - implementácia nástrojov pre vytváranie 
otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOPv maximálnej výške oprávnených 
výdavkov v sume 975 000,- eur.  

 
CH.2 realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s 

podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  
 
CH.3 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 48 750,- eur.  

 
CH.4 predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000,-€ z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 
2019 - 2021.  

 
 
 
 
V Prešove, dňa 21.1.2019 
  
Za správnosť:             
                      
 Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.                                                 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 
           sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
   
 
 
PaedDr. Viera Leščáková, v. r. 
               overovateľ 


