
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

UZNESENIE  č. 17/FK/2011 
 
 

z 17. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 16. augusta 2011 
 

Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
         
A.1. program 17. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Jozefa Savku. 
 
 
B.  o d p o r ú č a 
 
B.1. zastupiteľstvu PSK schváliť vstup Prešovského samsoprávneho kraja do Združenia právnických 

osôb pre realizáciu Urbanisticko - architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem 
s peňažným vkladom  najviac v sume 15.990,- € s DPH. 

 
B.2.  zastupiteľstvu PSK schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .. /2011, ktorým sa zavádza daň 

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

 
B.3. zastupiteľstvu PSK schváliť „Úpravu rozpočtu č.4/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja 

pre rok 2011“ v zmysle predloženého návrhu. 
 
B.4. zastupiteľstvu PSK schváliť VZN PSK č. .../2011, ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18 /2010 o 

poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým 
školám,  školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných 
základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/ 
cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22.02.2011. 

 
B.5. zastupiteľstvu PSK schváliť prolongáciu úverovej linky v maximálnom objeme 10 000 000,00 

eur na základe Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/032/09 z 31. augusta 2009 a 
dodatku č. 1 z 25. augusta 2010, uzatvorenej medzi PSK a Dexia bankou Slovensko, a.s. Žilina v 
nadväznosti na uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 537/2009 z 1. júla 2009 k schváleniu prijatia 
úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych  fondov EÚ a uznesenia č. 86/2010 z 
24. augusta 2010 k úprave limitu úverovej linky na predfinancovanie projektov zo 
štrukturálnych fondov EÚ a to do konca obdobia realizácie projektov financovaných v rámci 
štrukturálnych fondov EÚ. 

 
B.6.   zastupiteľstvu PSK : 
 

a) schváliť obstaranie  „Urbanistickej    štúdie    bývalého   Vojenského  obvodu  Javorina“,  
ktorá  bude  územnoplánovacím  podkladom  pre  aktualizáciu  ÚPN VÚC Prešovského 
kraja v znení jeho neskorších zmien. 

 
b) vyčleniť v rámci rozpočtu Prešovského samsoprávneho kraja pre rok 2012 finančné 

prostriedky na obstaranie „Urbanistickej štúdie funkčného využitia bývalého Vojenského 
obvodu Javorina“.  
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B.7. zastupiteľstvu PSK schváliť v zmysle predloženého návrhu „Majetkové prevody nehnuteľného 
majetku – kúpa“ a to nasledovne: 

 
• prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – TATRAN Prešov, spol.     

s r.o., Hollého 3, Prešov, IČO: 36475807 zapísaného na LV č. 11721, k.ú. Prešov, a to:  
 

pozemkov registra C KN: 
 
parc. č. 262/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2  

 
novovytvorená parc. C KN č. 262/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 251 m2 
odčlenená od par. registra C KN 262/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2938 m2 
geometrickým plánom č. 227/2010 zo dňa 29.10.2010 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 
3.11.2010 pod č. G1-1576/10 
 
stavby: hádzanárska hala súp. č. 3054 so zázemím na novovytvorenej parc. C KN č. 262/1 
 
ťarchy: Zmluva o zriadení záložného práva V 4125/2008 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Suché 

mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00151653 na parc.  C KN 262/1, 262/2, 262/3, 262/6 
a stavbu s.č. 3054 na parc. C KN 262/1, 9546/10, 9552/4-4117/2008 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475 a správy Hotelovej akadémie Prešov za kúpnu cenu 1.300.000,00 €, uhradenú 
v troch  splátkach: 500.000,00 € do 31.12.2011, 500.000,00 € do 29.2.2012 a 300.000,00 € do 
28.2.2013 
 
za podmienky, že predávajúci - TATRAN Prešov, spol. s r.o. zabezpečí výmaz ťarchy – 
záložného práva v lehote do 30 dní po schválení prevodu Zastupiteľstvom PSK. 

 
• prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Rádu Svätého Bazila 

Veľkého  Vajanského 31,  080 01 Prešov, IČO: 0677761 a to:  

 
a) účelovej pozemnej komunikácie v katastrálnom území Bukovce v dĺžke 0,224 km ako 

súčasť pripojenia k pozemnej komunikácii III/575009 s miestom pripojenia v km 0,841  
 

b) pozemku pod účelovou pozemnou komunikáciou v katastrálnom území Bukovce 
v dĺžke 0,224 km ako súčasť pripojenia k pozemnej komunikácii III/575009 s miestom 
pripojenia v km 0,841, zapísaného na liste vlastníctva č. 613, vedeného Správou katastra 
Stropkov ako:   

 
            pozemok registra C KN parcelné číslo  433/6 o výmere 993 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  
 
             ťarchy: bez zápisu   
            do vlastníctva kupujúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,    

            080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 

B.8. predsedovi PSK udeliť súhlas so zaradením do siete škôl a školských zariadení SR: 
 

a)   Školského klubu detí, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Štefana Náhalku so 
sídlom ul. Štefana Náhalku č. 396//10, Liptovská Teplička,  

 
b) Centra voľného času Štrba, Školská 168/3, Štrba – zriaďovateľ: Obec Štrba, Hlavná 

188/67, Štrba,  s účinnosťou od  01.09.2011, 
 

bez nároku na finančné krytie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
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C. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
C.1. informatívnu správu o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2010. 
 
C.2. správu o plnení rozpočtu Prešovského samsoprávenho kraja k 30.6.2011. 
 
C.3. správu NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu 

k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 
a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne 
v úrade Prešovského samosprávneho kraja a s prijatím opatrení na odstránenie kontrolou 
zistených nedostatkov. 

 
C.4. stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania k prolongácii úverovej linky Dexia Komunál eurofondy úveru 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.5. návrh na doplnenie uznesenia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.107/2010 

z 19. októbra 2010.  
 
  

V Prešove, dňa 16.08.2011 
 
 
Za správnosť:                                                                                     Ing. Molčan Peter  
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                     predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                            pri zastupiteľstve PSK 
 
 
Za overovateľov: 
Ing. Savka Jozef 
člen komisie 
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