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UZNESENIE  č. 20/FK/2016 
 

z 20. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 31.03.2016 

 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 20. zasadnutia komisie finančnej. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Nadeždu Sirkovú. 
 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.   Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 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 2015 bez výhrad.“ 

 
B.2. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2015 v objeme 12 665 608,11 € zo základného 

bežného účtu na účet rezervného fondu.  
 
 
C.      odporúča predsedovi PSK  
  
C.1.   vydať súhlas so zmenou zriaďovateľa Súkromnej školskej jedálne, Murgašova 94, Poprad z  Ing. Peter 

Juščák PRAKTIK, Nová 1050/36, Poprad – Veľká na PRAKTIK PJ s. r. o., IČO: 31727174, Nová 
1050/36, Poprad.  

 
C.2.   vydať súhlas so zmenou zriaďovateľa Súkromnej školskej jedálne, Kukučínova 4239/1, Poprad z  Ing. 

Peter Juščák PRAKTIK, Nová 1050/36, Poprad – Veľká na PRAKTIK PJ s. r. o., IČO: 31727174, 
Nová 1050/36, Poprad. 

 
 
D.        odporúča zastupiteľstvu zaradiť 
 
D.1.   navrhovanú investičnú akciu Rekonštrukcia objektu: Škola v prírode „Detský raj“, Tatranská Lesná do 

registra investícií pre roky 2016-2017 s rozpočtovým nákladom 1 304 040 € a vyčleniť finančné 
prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu pre rok 2016 v objeme 636 040 € a pre rok 2017 v objeme 
668 000 €. 
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E.        berie na vedomie 
 
E.1.   informatívnu správu o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave za rok 2015. 
 
E.2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia a peňažných tokov 

Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2015. 
 
 
V Prešove, dňa 31.03.2016 
 
 
 
 
Za správnosť:                                                                   
Ing. Holíková Mária, PhD. , v.r.                                                           Ing. Molčan Peter, v.r. 
sekretár komisie           predseda komisie finančnej  
                                                        zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
  
 
            
Za overovateľa: 
Mgr. Nadežda Sirková, v.r. 
člen komisie 


