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UZNESENIE  č. 23/FK/2016 
 

z 23. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 16.06.2016 

 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 23. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Máriu Cingeľovú. 
 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.   Úpravu rozpočtu č.4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
B.2.  zmenu právnej formy hospodárenia príspevkovej organizácie Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 
Dilongova 17, 080 01 Prešov, IČO: 37 78 13 24 na rozpočtovú organizáciu v termíne od 1. júla 2016. 
 
B.3. rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2016 v rámci programu 1 „ŠPORT“, programu 2 
„KULTÚRA“ a programu 3 “SOCIÁLNE SLUŽBY“ v celkovom objeme 474 000,00 eur pre prijímateľov 
v zmysle prílohy materiálu, z toho bežné výdavky 318 040 eur a kapitálové výdavky 115 960 eur. 
 
B.4. dofinancovanie výdavkov (prepracovanie projektovej dokumentácie) v rámci dotácie MPRV SR 
„Rekonštrukcia DSS ALIA v Bardejove“ v čiastke 3 600,00 eur s DPH 
 
B.5.  účelovú dotáciu pre Agentúru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 
spolufinancovanie projektu OSIRIS na rok 2016 vo výške 5278,-€ s DPH.  
 
B.6.  

a) Dofinancovanie výkonu stavebného dozoru, z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu súčasného 
SD je nutné zabezpečiť nový výkon stavebného dozoru: 
„ Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 
 Predpokladaná cena výkonu autorského dozoru : 2 400,-€ s DPH. 
 

b) Dofinancovanie stavebných prác súvisiacich s predĺžením realizácie stavby: 
„ Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 
 Predpokladaná cena nepredvídaných stavebných prác : 176 804,03 € s DPH. 
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C.   berie na vedomie  
 
C.1.  informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 31.3.2016. 
 
C.2. majetkový prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK, v správe SÚC PSK, úseku účelovej 
komunikácie, pozemkov a projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu komunikácie na Mariánsku horu 
v Levoči za cenu 3€ celkom. 
 
 
V Prešove, dňa 16.06.2016 
 
Za správnosť:             
                   v. r.                                                                                                      v. r. 
Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                        Ing. Molčan Peter 
sekretár komisie             predseda komisie finančnej  
                                                            zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
  
            
Za overovateľa: 
v. r.  
Ing. Mária Cingeľová 
člen komisie 


