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Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
UZNESENIE  č. 7/FK/2010 

 
zo 7. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 28. septembra 2010 

 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
         
A.1. program 7. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK so 

zmenami poradia prerokovania jednotlivých bodov. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia  Mgr. Jaroslava Makaturu. 
 
 
B. o d p o r ú č a  
 
B.1. zastupiteľstvu PSK schváliť odkúpenie nehnuteľností v hodnote 245 €, (krytie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu) nasledovne: 
 

a) pre realizáciu stavby „Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – 
    Niedzica“                  244 €   
b) prevod pozemnej komunikácie a pozemku pod miestnou komunikáciou  
    v Obci Kalinov              1 € 

 
B.2. zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č.4/PSK/2010 Prešovského 

samosprávneho kraja pre rok 2010 v oblasti kapitálových výdavkov – presun 
rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktorý nemá vplyv na zmenu objemu 
upraveného rozpočtu PSK nasledovne: 

 
 Oddiel 04.05 Cestná doprava 
 Most Jakubany – most 002 (pôvodný rozpočet 409 680 €)   -  83 720 € 
 
 Rekonštrukcia cesty č. 559/III/559024 Kalinov    + 23 510 € 
 Rekonštrukcia cesty č. III/018185  Dúbrava     + 19 830 € 
 Rekonštrukcia cesty č. III/545018 Lukavica     + 40 380 € 
 
B.3. zastupiteľstvu PSK schváliť návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 

2011 – 2013. 
 
B.4. zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č.18/2010 o poskytovaní príspevkov 

z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní 
dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských 
zariadení. 
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C. b e r i e   n a    v e d o m i e    
 
C.1. 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. 

 
C.2. informatívnu správu VZN PSK č. .../2010, ktorým sa zavádza daň z motorových 

vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
C.3.  informatívnu správu o aktualizácii podmienok vykonávania prímestskej autobusovej 

dopravy pre rok 2011. 
 
C.4. ústnu informáciu riaditeľa SaÚC PSK, Ing. Kozáka o havarijných stavoch v súvislosti 

s povodňami, ktoré sa udiali v roku 2010. 
 
C.5. správu o výsledku kontroly „Realizácie Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 -2013“ vykonanej NKÚ SR : 
 

•  vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, 
•  v Ľubovnianskom múzeu – hrad v Starej Ľubovni, 
•  v Správe a údržbe ciest PSK, Prešov. 

 
C.6. protest prokurátora proti  uzneseniu č. 75/2010 zo dňa 29.júna 2010 v časti A.. 
 
 
D.  ž i a d a 
 
D.1. predkladateľa návrhu na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako 

nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v I. kole výzvy 
z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, aby materiál doplnil o stanovisko 
štatutára organizácie Hotelová akadémia, Prešov a o stanovisko organizačného  
odboru, oddelenie investícií a verejných súťaží Ú PSK k nadlimitným výdavkom a ich 
verifikácii.  

 
 T: 05.10.2010        Z: ARR PSK 
 
 
aV Prešove, dňa 28.09.2010 
 
 
Za správnosť:                                                                                    Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                               predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                                                     pri zastupiteľstve PSK 
 
 
Za overovateľov: 
Mgr. Makatúra Jaroslav 
člen komisie 
 


