
 

 

Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

UZNESENIE  č. 15/FK/2015 
 

zo 15. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 13.08.2015 

 
 

Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 15. riadneho zasadnutia komisie finančnej. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča. 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.  Úpravu rozpočtu č.4/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015 v zmysle predloženého 

návrhu. 
 
B.2.1. združenú investíciu medzi mestom Stará Ľubovňa a Prešovským samosprávnym krajom s názvom 

„Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ s maximálny finančným 
príspevkom 100 000,00 eur za združovateľa  Prešovský samosprávny kraj z rozpočtu PSK v roku 2016 
a za podmienok uvedených v návrhu na uznesenie. 

B.2.2. združenú investíciu medzi mestom Snina a Prešovským samosprávnym krajom s názvom 
„Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ s maximálny finančným 
príspevkom 100 000,00 eur za združovateľa  Prešovský samosprávny kraj z rozpočtu PSK v roku 2016 
a za podmienok uvedených v návrhu na uznesenie. 

B.2.3. združenú investíciu medzi mestom Spišské Podhradie a Prešovským samosprávnym s názvom 
„Rekonštrukcia komunikácie ku Spišskému hradu“  s maximálny finančným príspevkom 18 000,00 
eur za združovateľa Prešovský samosprávny kraj z rozpočtu PSK v roku 2015 a za podmienok 
uvedených v návrhu na uznesenie. 

B.2.4. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Jusková Voľa s názvom 
„Rekonštrukcia komunikácie III/3615“ s maximálny finančným príspevkom 35 000,00 eur za 
združovateľa Prešovský samosprávny kraj z rozpočtu PSK v roku 2015 a za podmienok uvedených 
v návrhu na uznesenie. 

 
B.3.  dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu:  
        „Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni“ v čiastke 45 011,71 € s DPH. 
 
B.4.  dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu: 
         „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ v čiastke  97 128,- € s DPH. 
 
B.5. nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK pod cestou III/018237 od obce Dlhé Klčovo 

za cenu celkom 1 €. 
 



 

 

B.6. financovanie dodatočných aktivít rozvoja cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice – Jaslo – 
Bardejov v rámci programu SK-PL v objeme 499 930,-€. 

 
C.  berie na vedomie 
 
C.1.  Informatívnu správu o plnení rozpočtu  PSK  k  30.6.2015. 
 
C.2. Informatívnu správu o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Prešovskom 

samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolný úradom Slovenskej republiky. 
 
C.3. žiadosti so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy v Lemešanoch a elokovaného pracoviska 

v Ľuboticiach od PaedDr. Miroslava Kobeláka, PhD. a konštatuje, že predmetné žiadosti spadajú do 
kompetencie miestnej samosprávy. 

 
V Prešove, dňa 13.08.2015 
 
 
Za správnosť:                                                                                      Ing. Molčan Peter, v. r. 
Ing. Holíková Mária, PhD., v. r.                                                     predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                      zriadenej pri zastupiteľstve PSK 
  
               
Za overovateľov: 
Ing. Juraj Hudá č, v. r. 
člen komisie 


