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UZNESENIE  č. 34/FK/2017 
 

z 34. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 26.09.2017 

 

 

 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

 

A. schvaľuje   

 

A.1 program 34. zasadnutia komisie finančnej so zmenou poradia bodov. 

 

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

 

 

B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 

B.1.1  združenú investíciu medzi PSK, mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia 

križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“ s predpokladaným rozpočtom 899 205,00  EUR 

vrátane DPH.  

  

B.1.2 združenie finančných prostriedkov vo výške 150.000,00 EUR za združovateľa PSK za predpokladu, že 

mesto Bardejov:   

a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 16.10.2017  uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za týchto podmienok, že mesto Bardejov 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 futbalového ihriska 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.2.1  združenú investíciu medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom - „ 

Futbalové ihrisko s umelým povrchom“ s predpokladaným rozpočtom 450.000,00  EUR vrátane DPH.  

  

B.2.2 združenie finančných prostriedkov vo výške 100.000,00 EUR za združovateľa PSK za predpokladu, že 

mesto Svidník:  
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a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 16.10.2017  uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za týchto podmienok, že mesto Svidník ako 

združovateľ združí finančné prostriedky vo výške 250.000,00  EUR a Slovenský futbalový zväz 

ako združovateľ združí  finančné prostriedky vo výške 100.000,00 EUR. 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 futbalového ihriska 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.3.1 združenú investíciu medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné – Futbalový štadión – 

tréningové ihrisko s umelou trávou“ s predpokladaným rozpočtom 531.284,00 EUR vrátane DPH.  

 

B.3.2 združenie finančných prostriedkov vo výške 100.000,00 EUR za združovateľa PSK za predpokladu, že 

mesto Humenné:  

a) predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční 16. 10. 2017 uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Humenné 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 tréningového ihriska s umelým trávnikom 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 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Ján Guman, Nižná Olšava 7 a 

to: 

pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Nižná Olšava, obec Nižná Olšava, okres Stropkov, zapísaný na LV č.6: 

- parcela registra C KN 29 o výmere 237 m2, druh pozemku: záhrady za kúpnu cenu 2,00-€/m2, čo 

predstavuje 474 € celkom, 

do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK a zverenie majetku do správy SUC PSK. 

 

 

B.5 návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie v celkovej sume 9 958,15 €, 

ktoré sú vedené v účtovníctve Strednej odbornej školy, Okružná 761/25 v Poprade voči dlžníkovi PGJ, 

spol. s r. o., Dravce č. 119. 

 

 

B.6     rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 v zmysle predložené návrhu. 
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C. berie na vedomie 

 

 

C.1    návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2019 – 2020 

 

C.2  stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 - 2020 

 

 

V Prešove, dňa 26.09.2017 
 

 

 

 

Za správnosť:                       

                                 

Ing. Holíková Mária, PhD.                                                                              Ing. Molčan Peter 

sekretár komisie                  predseda FK                                  

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

            

Za overovateľa: 

 

Ing. Juraj Hudáč 

člen komisie 


