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UZNESENIE  č. 31/FK/2017 

 

z 31. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 16.05.2017 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 31. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

 

A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Juraja Hurného. 

 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1  Úpravu rozpočtu č.3/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

B.2 Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016 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.3 združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vranov nad Topľou  

s názvom „Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T.“ s predpokladaným 

rozpočtom 365 000,00 eur s tým, že PSK združí finančné prostriedky 100 000,00 eur a za podmienok 

uvedených v návrhu na uznesenie. 

 

B.4  navýšenie úverového rámca Zmluvy o financovaní č. 84.054 – Prešovská regionálna infraštruktúra II 

z 18. decembra 2014 o 5 mil. eur, spolu na objem 30 mil. eur návratných zdrojov financovania. 

 

 

C. berie na vedomie 

 

C.1    stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 

2016. 

 

C.2    Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016. 
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C.3  stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania podľa § 17 ods. 14 zákona NR SR č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V Prešove, dňa 16.05.2017 

 

 

 

Za správnosť:                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                              Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                     predseda komisie finančnej  

                                                                   zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

Mgr. Juraj Hurný  

člen komisie 


