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UZNESENIE  č. 32/FK/2017 
 

z 32. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 06.06.2017 

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. schvaľuje   
 
A.1 program 32. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 
 
A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Stanislav Kahanec. 
 
 
B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
B.1 Prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Kvačany do výlučného 

vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy - 

Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €. 

 
B.2 Prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - TATRAN Prešov, spol. 

s r.o. do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok 

zveruje do správy - Hotelová akadémia za celkovú kúpnu cenu 350.000,00 €. 

 
B.3  Úpravu rozpočtu č.4/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 v zmysle 

predloženého návrhu. 
 
B.4  Rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2017 v rámci Výzvy PSK pre rok 2017 v objeme 

464 000,00 eur, z toho: 

  program 1 „ŠPORT“,       175 450,00 eur 

v tom: 

podprogram 1.1 až 1.3 (príloha č. 1)    145 450,00 eur 

 podprogram 1.4 (návrh finančnej komisie - príloha uznesenia)   30 000,00 eur  

z toho: 

 bežné výdavky       123 900,00 eur 

 kapitálové výdavky        51 550,00 eur 
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 program 2 „KULTÚRA“, podprogram 1.1. až 2.3 (príloha č. 2) 288 550,00 eur 

 z toho:  

 bežné výdavky       263 550,00 eur 

 kapitálové výdavky        25 000,00 eur 

 

C. berie na vedomie 
 
C.1    informatívnu správu o hospodárení k 31.3.2017. 
 
 
V Prešove, dňa 6.6.2017 
 

 

Za správnosť:                       

                                 

v. r. Ing. Holíková Mária, PhD.                                                         v. r. Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                     predseda komisie finančnej  

                                                                   zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

 

v. r. Ing. Stanislav Kahanec 

člen komisie 


