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UZNESENIE  č. 33/FK/2017 

 

z 33. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 08.08.2017 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 33. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

 

A.2 za overovateľa zápisnice a uznesenia bola schválená Mgr. Nadežda Sirková. 

 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1 I.  združenú investíciu medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“ s 

predpokladaným rozpočtom 320.000,00 EUR vrátane DPH.  

 

II. združenie finančných prostriedkov vo výške 100.000,00 EUR za združovateľa PSK za 

predpokladu, že mesto Medzilaborce:  

a) v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach č. 34/2017 zo dňa 07.08.2017 

ako združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak združená 

investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do združenia sa nemení, 

b)  vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet,  

c) bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii,  

d)  predloží návrh Zmluvy o združenej investícii,  

e)  zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a  zrealizuje 

výstavbu ľadovej plochy v termíne určenom v Zmluve o združení,  

f) po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vyporiadanie 

majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov  

g) zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností. 

 

 

B.2  I. združenú investíciu medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v 

Spišskej Belej“ s predpokladaným rozpočtom 900.000,00 EUR vrátane DPH.  

 

II. združenie finančných prostriedkov vo výške 100.000,00 EUR za združovateľa PSK za podmienky, 

že mesto Spišská Belá:  

a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 22.8.2017 uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Spišská Belá ako 

združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak 
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združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do združenia sa 

nemení, 

 b)  vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet,  

 c)  bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii,  

 d)  predloží návrh Zmluvy o združenej investícii,  

e) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a zrealizuje 

výstavbu hokejbalovej haly v termíne určenom v Zmluve o združení,  

f) po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vyporiadanie 

majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov  

 g)  zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností. 

 

B.3 I. združenú investíciu medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche 

futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“ s predpokladaným rozpočtom 

400.000,00 EUR vrátane DPH.  

 

II. združenie finančných prostriedkov vo výške 90.000,00 EUR za združovateľa PSK za podmienky, 

že mesto Vranov nad Topľou:  

a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 22.8.2017 uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Vranove nad Topľou 

ako združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak 

združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do združenia sa 

nemení, 

 b)  vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet,  

 c)  bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii,  

 d)  predloží návrh Zmluvy o združenej investícii,  

e) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a zrealizuje 

akciu „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna...“  v termíne určenom v Zmluve o združení,  

f) po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vyporiadanie 

majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov  

 g)  zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností. 

 
B.4 Zriadenie príspevkovej organizácie Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra 

Smart Regiónu PSK so sídlom na Volgogradskej 5, 080 01 Prešov dňom 1.1.2018. 

 

B.5 Úpravu rozpočtu č.5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

B.6  Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 

Lipany, IČO: 00 327 379, zapísaných na LV č. 3829, k.ú. Lipany, a to: 

- parcela registra C KN 1463/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2, 

- parcela registra C KN 1458/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5817m2, 

- parcela registra C KN 1406/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5243m2, 

- parcela registra C KN 1402/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3932m2, 

- parcela registra C KN 1402/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3305m2, 

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18962 m2.) 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 

IČO:37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 5,00 € celkom. 

 

B.7 Prevod nehnuteľného majetku, z vlastníctva predávajúceho Obec Fijaš, Fijaš č. 19, 087 01 Giraltovce, 

IČO: 00 330 442, zapísaného na LV č. 241, k.ú. Fijaš, a to: 

novovytvorené pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 135/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5420m2, 

- parcelné číslo 135/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1967m2, 
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odčlenené geometrickým plánom č. 36478318-62/2016, vyhotoveným Geodézia Bardejov s.r.o., 

Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 478 318, úradne overeným Okresným úradom Svidník, 

katastrálny odbor, pod číslom G1-333/16 dňa 17.01.2017 z pôvodnej parcely E KN 507 o výmere 

13437m2 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 7387 m2) do vlastníctva kupujúceho – 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:37870475, ktorý tento majetok 

zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 

05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 

B.8 dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 96 031,01 Eur s DPH v rámci implementovaného 

projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie 

energetickej náročnosti“ (kód ITMS2014+:310041A178) v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 

 

B.9 dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 189 597,01 Eur s DPH v rámci implementovaného 

projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium 

v Prešove“ (kód ITMS2014+:310041A207) v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 

 

B.10 zmenu uznesenia Z PSK č. 456/2017 z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo 21.02.2017 k návrhu na 

schválenie investícií v pôsobnosti PSK a k ich financovaniu z úverových zdrojov poskytnutých EIB na 

zníženie energetickej náročnosti v celkovej výške 4,8 mil. eur nasledovne: 

 

1. v časti schvaľuje sa suma 4,8 mil. eur nahrádza sumou 4 487 500,00 eur, 

2. v prílohe k uzneseniu Z PSK č. 456/2017 zo dňa 21.2.2017 sa vypúšťajú investičné akcie pod 

poradovým číslom 19. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou s celkovou 

investíciou spolu 312 500,00 eur. 

C. berie na vedomie 

 

C.1    Správu o plnení rozpočtu PSK k 30.06.2017 

 

V Prešove, dňa 08.08.2017 

 

 

 

Za správnosť:                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                           MUDr. Hanuščak Boris 

sekretár komisie                 podpredseda FK                                  

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

Mgr. Nadežda Sirková 

člen komisie 


