
 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 8/FK/2014 
 

zo 8. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 07.10.2014 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. schvaľuje   
 
A. 1. program 8. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 
A. 2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Štefana Kužmu. 
 
 
B.  odporúča  
 
B.  1.  Zastupiteľstvu PSK schváliť Úpravu rozpočtu  č.5/PSK/2014  Prešovského samosprávneho 
kraja pre rok 2014 v zmysle predloženého návrhu. 
 
B.3.  Zastupiteľstvu PSK schváliť dofinancovanie nadlimitných a neoprávnených výdavkov v rámci 
implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP -5.1-2012/01 a výzvy 
ROP -5.1.-2013/01 nasledovne: 
Rekonštrukcia mostov v PSK – 3 etapa – 156 723 eur s DPH 
Rekonštrukcia mostov v PSK – 4 etapa – 1 596 eur s DPH, 
Stabilizácia zosuvov v PSK – 4 etapa – 105 851 eur s DPH, 
Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ – 226 744 eur z DPH,  
 z toho 57 378 eur pre rok 2014, 
Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ – 516 480 eur s DPH,  
 z toho 298 942 eur pre rok 2014 
Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ – 55 660 eur s DPH, 
Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ – 174 160 eur s PDH. 
  z toho 114 080 eur pre rok 2014. 
 
C. berie na vedomie 
 
C.  1.   Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2014/2015. 
C.  2.   Návrh rozpočtu PSK na roky 2015-2017 – materiál do NR SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 
 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 
V Prešove, dňa 07.10.2014 
 
Za správnosť:                                                                                 Ing. Molčan Peter 
Ing. Holíková Mária, PhD., v. r.                                                           predseda finančnej komisie, v. r. 
sekretár komisie                                                       pri Zastupiteľstve PSK 
 
                
Za overovateľov: 
Ing. Štefan Kužma, v. r. 
člen komisie 


