
 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 12/FK/2015 
 
 

zo 12. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 31.03.2015 

 
 

 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 12. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Mária Cingeľová. 
 
 
 
B.  odporúča  
 
B.1.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 v 
súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 bez výhrad. 
  
B.2.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť Úpravu rozpočtu  č.2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja 
pre rok 2015 v zmysle predloženého uznesenia. 
 
B.3.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska v Humennom, 
Sokolovská ulica 11 v Humennom,  IČO:  37781383  s Vihorlatským  múzeom v Humennom,  
Námestie slobody  1 v Humennom  IČO 37781391 v termíne k 1. júlu 2015. Zlúčením  zaniká 
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom  ako príspevková organizácia (zrušenie bez likvidácie) 
a Vihorlatské múzeum v Humennom sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú 
v celistvosti práva a povinnosti  zaniknutej organizácie.  
 
B.4.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť združenú investíciu medzi mestom Vysoké Tatry a Prešovským 
samosprávnym krajom s názvom  „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ 
s finančným príspevkom 70 000,- eur za združovateľa Prešovský samosprávny kraj. 
 
B.5.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť dofinancovanie združenej investície medzi spoločnosťou KEN – 
EX, spol. s r.o. a Prešovským samosprávnym krajom na výstavbu tréningovej športovej haly s umelou 
ľadovou plochou v objeme 96 840,-eur za združovateľa Prešovský samosprávny kraj.  
 
B.6.  Zastupiteľstvu  PSK schváliť dofinancovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca 
na rozvoj turistiky“ (projekt č. WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu 
cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013, oblasť podpory v rámci prioritnej osi 2.1 Rozvoj 
cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) v objeme 46 482,00 eur z vlastných zdrojov PSK, resp. 
z návratných zdrojov financovania. 
 
 
 



 

 

C. berie na vedomie 
 
C.1. informatívnu správu o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014. 
 
C.2. žiadosť o zmenu cestovného poriadku na trase Svidník – Stropkov – Kysak bez finančného 
dopadu na rozpočet PSK. 
 
C.3. vzdanie sa funkcie Ing. Jána Dupláka, riaditeľa Vihorlatského osvetového strediska 
v Humennom. 
 
C.4.  poskytnutie pozemkov: parcely C KN č. 14795/3 o výmere 7634 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha , parcely C KN č. 14805 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a parcely C KN č. 
14806 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha za účelom ich združenia pre realizáciu 
výstavby a prevádzkovania zimnej športovej haly združením prostriedkov a činností Prešovského 
samosprávneho kraja a spoločnosti KEN-EX, spol. s r.o.  
 
 
V Prešove, dňa 31.03.2015 
 
 
 
Za správnosť:                                                                                 Ing. Molčan Peter, v. r. 
Ing. Holíková Mária, PhD. , v. r.                                                  predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                        pri Zastupiteľstve PSK 
  
    
            
Za overovateľov: 
Ing. Mária Cingeľová, v. r. 
člen komisie 


