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Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 2/FK/2010 
 

z 2. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. marca 2010 
 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
         
A.1. program 2. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK . 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia  PaedDr. Branislava Barana. 
 
 
B. n e o d p o r ú č a  
 
 
B.1. predsedovi PSK udeliť súhlas so zaradením do siete škôl a školských zariadení SR Školskú 

jedáleň, Dezidera Millyho 448/1, Svidník - žiadateľ nezisková organizácia NÁŠ DOM 
n.o. Dezidera Millyho 448/1 Svidník s účinnosťou od 01.09.2010. Dôvodom je 
nezabezpečené finančné krytie v rozpočte Prešovského samosprávneho kraja v roku 2010  
z titulu dopadov finančnej krízy. Udelením súhlasu by žiadateľovi vznikol právny nárok a pre 
Prešovský samosprávny kraj povinnosť zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu výkonov 
pre subjekty zaradené do siete školských zariadení, vedenej na Ministerstve školstva SR. 

 
 
B.2. predsedovi PSK udeliť súhlas so zaradením do siete škôl a školských zariadení SR Súkromné 

centrum voľného času, Čičava 74, Čičava  - žiadateľ občianske združenie HORÚCI TÍM, 
Čičava 74, Čičava s účinnosťou od  01.01.2011.. Udelením súhlasu by žiadateľovi vznikol 
právny nárok a pre Prešovský samosprávny kraj povinnosť zabezpečiť finančné prostriedky na 
úhradu výkonov pre subjekty zaradené do siete školských zariadení, vedenej na Ministerstve 
školstva SR. 

 
 
C. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 
C.1. predbežnú správu k „Záverečnému účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2009“. 
 
C.2.  informatívnu správu o plnení príjmov Prešovského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2009.  
  
C.3. informatívnu správu o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
C.4. žiadosť firmy ATELIER ASKO, s.r.o., Baštová 45/B,  Prešov. 
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D. ž i a d a 
 
 
D.1. úrad PSK prijať opatrenia v súvislosti s neplnením rozpočtu daňových príjmov na úpravu 

rozpočtu pre rok 2010 a predložiť na najbližšie zasadnutie komisie finančnej, ktoré sa 
uskutoční  dňa 15.04.2010. 

 
T: v texte        Z: v texte   
 

D.2. príslušné odbory a predovšetkým právne oddelenie Ú PSK, aby sa zaoberalo žiadosťou firmy 
ATELIER ASKO s.r.o., Baštová 45/B, Prešov vo veci riešenia úhrady za projektovú 
dokumentáciu. V zmysle uvedeného žiadame o preverenie všetkých súvislostí a vyžiadanie 
stanoviska  štatutára dotknutej organizácie, ktorý tento stav zapríčinil. 

 
T: obratom        Z: v texte   

 
 

 
V Prešove, dňa 30.03.2010 
 
 
 
 
 
Za správnosť:                                                                                                 Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                               predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                                                            pri zastupiteľstve PSK 
 
Za overovateľov: 
PaedDr. Baran Branislav 
člen komisie 
 

 
 
 


