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Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 6/FK/2010 
 

z 6. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 10. augusta 2010 
 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
         
A.1. program 6. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK so 

zmenami poradia prerokovania jednotlivých bodov. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia  Ing. Jozefa Savku. 
 
 
B. o d p o r ú č a  
 
 
B.1. zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako 

nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v I. kole výzvy z Opatrenia 
1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu. 

 
B.2. zastupiteľstvu PSK schváliť Dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov 

Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
B.3. zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu odmeny pre podpredsedov Prešovského samosprávneho 

kraja v zmysle predloženého návrhu. 
 
B.4. zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č.3/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja 

pre rok 2010 v zmysle predloženého návrhu. 
 
B.5. zastupiteľstvu PSK schváliť úverovú linku na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie s maximálnym objemom 10 000 000,-€. 
 
B.6. zastupiteľstvu PSK schváliť VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
 
C. b e r i e   n a    v e d o m i e    
 
 
C.1. správu o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 30.6.2010. 
 
C.2. ústnu informáciu o výsledkoch kontroly v SAD.  
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C.3. správu hlavného kontrolóra o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
C.4. návrh na vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb 

Koalícia 2013+. 
 
 
D.  ž i a d a 
 
D.1. úrad PSK, odbor dopravy o vypracovanie hĺbkovej analýzy využiteľnosti a potrieb spojov vo 

verejnom záujme. Analýzu predložiť na najbližšie rokovanie finančnej komisie a na 
prerokovanie v samosprávnom orgáne PSK za účelom dojednania zmeny objednaných 
výkonov v prímestskej doprave pre rok 2011. 

 
 T: v texte        Z: v texte 
 
 
 
 
V Prešove, dňa 10.08.2010 
 
 
Za správnosť:                                                                                               Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                               predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                                                          pri zastupiteľstve PSK 
 
 
Za overovateľov: 
Ing. Savka Jozef 
člen komisie 
 

 
 
 
 


