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Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 5/FK/2010 
 

z 5. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 8. júna 2010 
 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
         
A.1. program 5. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK  
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia  PaedDr. Barana Branislava 
 
 
B. o d p o r ú č a  
 
 
B.1. zastupiteľstvu PSK schváliť materiál Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1.d. 

neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov)  - schválenie projektových žiadostí a to 
nasledovne:  
a) predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1d-2010/01 

ROP za účelom realizácie projektov: 
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja – aktualizácia, 
- Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja, 
- Projekt energetického manažmentu PSK a Analýza efektívnosti pri používaní 

energie v zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
- Environmentálna štúdia rekreačnej oblasti Domaša a trvalo udržateľný rozvoj 

územia, 
- Koncept Územného plánu regiónu Prešovského kraja, 
ktoré sú v súlade s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja. 

 
b) zabezpečenie realizácie vyššie uvedených projektov po schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok.  
 
c) financovanie vyššie uvedených projektov vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt. 
 
 
B.2. zastupiteľstvu PSK schváliť  
 

a)  aktívnu účasť na realizácií schváleného národného projektu „Budovanie kapacít 
regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom 
programov a projektov financovaných EÚ “.  

 
b) financovanie vyššie uvedeného projektu v objeme 40 000 €. 
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B.3. zastupiteľstvu PSK schváliť dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 
C. b e r i e   n a    v e d o m i e    
 
 
C.1. správu o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným 

výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 vykonanej NKÚ 
v PSK. 

 
  
 
 
V Prešove, dňa 08.06.2010 
 
 
Za správnosť:                                                                                               Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                               predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                                                          pri zastupiteľstve PSK 
 
 
Za overovateľov: 
PaedDr. Baran Branislav 
člen komisie 
 

 
 
 
 


