
 

 

Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

UZNESENIE  č. 18/FK/2015 
 

z 18. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 03.12.2015 

 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 18. riadneho zasadnutia komisie finančnej. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraj Hudáč. 
 
B.   odporúča  
 
B.1.  zastupiteľstvu  schváliť Úpravu rozpočtu č.7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015 
v zmysle predloženého uznesenia. 
 
B.2. zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu PSK na rok 2016 v zmysle predloženého uznesenia. 
 
B.3.  zastupiteľstvu  schváliť VZN PSK č. .../2015, ktorým sa mení  a 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, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013 so 
zapracovaním výstupov z pripomienkového konania. 
 
B.4. zastupiteľstvu  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. ../2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej 
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území 
Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 
 
B.5. predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska, Šmeralova 25, Prešov ako súčasti 
Súkromnej ZUŠ, Námestie legionárov 3, Prešov, ktorého zriaďovateľom bude Marián Burgr, Vihorlatská 23, 
Prešov do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2016. 
 
B.6. predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska, Jarková 14, Prešov ako súčasti 
Súkromnej ZUŠ, Námestie legionárov 3, Prešov, ktorého zriaďovateľom bude Marián Burgr, Vihorlatská 23, 
Prešov do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2016. 
 
B.7.  zastupiteľstvu  schváliť spolufinancovanie vo výške 15% z celkových oprávnených výdavkov v rámci 
schváleného projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v slovensko – 
ukrajinskom pohraničí“ v rámci programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ financovaného z Nórskeho 

finančného mechanizmu. 



 

 

 

 

 
B.8. zastupiteľstvu schváliť predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do 
obdobia refundácie výdavkov Správcu schémy malých grandov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 
2009-2014. 

 

B.9. zastupiteľstvu schváliť dofinancovanie výdavkov investičnej akcie na projektovú dokumentáciu 
„Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“ v čiastke: 15 000,- eur s DPH. 
 

B.10. zastupiteľstvu schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov 
Šarišského múzea v Bardejove“ v čiastke 52 318,41 EUR s DPH. 
 

B.11. zastupiteľstvu schváliť dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa 
Vihorlatské múzeum Humenné" v čiastke 300 041,84 EUR s DPH. 

 

B.12. zastupiteľstvu  schváliť : 

- účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v  projekte  FIRE3, predkladanom  regiónom  
Piemonte  v rámci 1. výzvy programu  Interreg  CENTRAL EUROPE s plánovaným rozpočtom pre 
Prešovský samosprávny kraj vo výške 143 175,00 EUR. 
 
- spolufinancovanie tohto projektu  vo výške 15%  z celkového plánovaného rozpočtu pre Prešovský 
samosprávny kraj, t. j. do maximálnej do výšky 21 476, 25 EUR. 

- zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja po schválení projektu. 

 
C.  berie na vedomie 
 
C.1.  Návrh rozpočtu PSK na roky 2017-2018. 
 
C.2. Informatívnu správu o plnení rozpočtu  PSK k 30.9.2015. 
 
 
V Prešove, dňa 03.12.2015 
 
Za správnosť:                                                                                      Ing. Molčan Peter, v. r. 
Ing. Holíková Mária, PhD., v.r.                                                    predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                      zriadenej pri zastupiteľstve PSK 
  
               

Žiadate ľ Názov projektu Rozpočet projektu 
(z toho BV/KV) 

Spolu financovanie 
(15%) 

Stru čný popis aktivít/ cie ľ 
projektu 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Monitoring klimatických 
podmienok a zjazdnosti 
komunikácii v slovensko 
– ukrajinskom pohraničí 

149 225 €               
KV: 105 100 €      BV: 

44 125 € 

22 384 € 
KV: 15 765 € 
BV: 6 619 € 

Oprávnené aktivity projektu majú za 
cieľ zabezpečiť aktuálne informácie 

účastníkom cestnej premávky, 
dôležité pre zjazdnosť na kritických 
úsekoch v slovensko.- ukrajinskom 

pohraničí a dôjde 
k operatívnejšiemu riadeniu zimnej 

údržby. 



 

 

Za overovateľov: 
Ing. Juraj Hudá č, v.r. 
člen komisie 


