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

UZNESENIE č. 09/FK/2019
z 9. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 25.3.2019
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:
A.

schvaľuje

A.1
A.2

Program 9. zasadnutia komisie finančnej.
Za overovateľa zápisnice a uznesenia – Mgr. Michal Majdak

B.

odporúča Z PSK schváliť

B.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 v celkovom objeme 35 000,00
EUR vrátane DPH.

C.

odporúča Z PSK schváliť

C.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu - stavby „Zníženie energetickej
náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“ v celkovom objeme 100 001,- EUR s DPH.

D.

odporúča Z PSK schváliť

D.1

prevod majetku – pozemkov v k.ú. Hudcovce z vlastníctva predávajúceho Obec Hudcovce, do
vlastníctva kupujúceho – PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy Správa a údržba ciest
PSK.

E

odporúča Z PSK schváliť

E.1

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci schválených projektov „IROP“
v objeme:
Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec: 11.000-€, (z toho 7.000-€ BV,
4.000-€ KV rezerva)
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese
Prešov: 46.000-€,(z toho 36.000-€ BV, 10.000-€ KV rezerva)
Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v okrese
Prešov: 33.000-€,(z toho 21.000-€ BV, 12.000-€ KV rezerva)
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Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov: 10.000-€, (z toho 6.000-€ BV,
4.000-€ KV rezerva)
Spolu: 100.000-€ vrátane DPH. (z toho 70.000-€ BV, 30.000-€ KV rezerva).
F.

berie na vedomie

F.1

správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2018

G.

berie na vedomie

G.1

Informáciu k projektu LIFE – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality
ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a
podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE-IP-SK AQ Improvement).

G.2

neprijala uznesenie
a) k účasti PSK v projekte LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov
na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a
miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
b) k spolufinancovaniu projektu LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie
programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií
regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia vo výške 10
% z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 43 200,00 €.

H.

odporúča Z PSK schváliť

H.1

bezúročnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska vo výške 100 000,- Eur, ktorá je určená výlučne na predfinancovanie aktivít projektu
Svätomariánska púť „Svetlo z východu“.

CH.

odporúča Z PSK schváliť

CH.1

bezúročnú finančnú výpomoc pre záujmové združenie právnických osôb Inovačné partnerské
centrum Prešov vo výške 140 000,- Eur, ktorá je určená výlučne na predfinancovanie aktivít
projektov Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a ENTER-transfer.

I.

odporúča Z PSK schváliť

I.1

úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019

J.

odporúča Z PSK schváliť

J.1

rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v rámci Výzvy PSK pre rok 2019 v objeme
899 000,00 EUR

K.

odporúča Predsedovi PSK súhlasiť

Prešovský samosprávny kraj
KOMISIA FINANČNÁ
zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja
_______________________________________________________________________________
K.1

so zaradením Súkromnej školskej jedálne KSPV, Petrovany 230 – zriaďovateľ: KSPV, s. r. o.,
IČO: 47 055 561, Jarková 57, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1.1.2020.

V Prešove, dňa 25.3.2019
Za správnosť:
Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

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

, v. r.
overovateľ
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