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UZNESENIE  č. 26/FK/2016 

 

z 26. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.11.2016 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 

 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 26. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

A.2 overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča. 

 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1  Návrh rozpočtu PSK na rok 2017 v zmysle predloženého uznesenia. 

 

B.2  dofinancovanie stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela: „Rekonštrukcia a revitalizácia 

výtvarného sveta v Šarišskej galérii “ v predpokladanej výške nepredvídaných stavebných prác v 

hodnote 190 000,-Eur s DPH. 

 

B.3.1  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Plán 

udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020,   

 

B.3.2 zabezpečenie realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho 

kraja“ v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku,  

 

B.3.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP – maximálne do výšky 20 400 

eur pre rok 2017-2018, 

 

B.3.4  zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu PSK po schválení žiadosti o NFP pre rok 

2017-2018. 

 

B.4 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 
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zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 

36/2013. 

 

B.5 dotáciu pre žiadateľa TATRAN Prešov, spol. s r. o., Hollého 3, 080 01 Prešov v objeme 15 000 

€ , účelovo určenú  na vykrytie cestovných nákladov – účasť v európskej klubovej súťaži - VELUX 

Champions League. 

 

B.6   trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie vedenej Domovom  sociálnych 

služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí v celkovom objeme 5 523,58 € voči Michalovi 

Sajdákovi.  

 

 

C. berie na vedomie 

 

C.1   Návrh rozpočtu PSK na roky 2017-2019. 

 

C.2 stanovisko hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019. 

 

C.3 návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov 

poskytnutých Európskou investičnou bankou na zníženie energetickej náročnosti vo výške 4,9 mil. 

€ na financovanie investícií po doplnení členmi finančnej komisie a následne zoznam predloží IJ 

ELENA na odbor financií do 25.11.2016. 

 

 

V Prešove, dňa 24.11.2016 

 

 

 

 

Za správnosť:             

                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                        Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                        predseda komisie finančnej  

                                                                 zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

  

            

Za overovateľa: 

Ing. Juraj Hudáč 

člen komisie 

 


