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UZNESENIE  č. 03/FK/2018 
 
 

z 3. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 
 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 07.05.2018  

 
 

Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. schvaľuje   
 
A.1 Program 3. zasadnutia komisie finančnej bez zmeny poradia. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Stanislava Kahanca. 
 
 
B.   odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
B.1.1  Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 22              

Kľušov, IČO: 00 332 130, zapísaného na LV č. 1232, v k.ú. Kobyly, a to: 
 
            novovytvorené pozemky registra C KN : 
            parcelné číslo 544/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9569 m2, 
            parcelné číslo 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9097 m2, 
 

odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3008/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
21442 m2, zapísaného na LV č. 1232, k. ú. Kobyly 
geometrickým plánom č. 36478318-34/2017, vyhotoveným Geodézia Bardejov s.r.o.,                        
Hurbanova ll, 085 01 Bardejov, IČO: 36478 318, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, 
katastrálnym odborom pod číslom Gl-3911l7, dňa 19.07.2017, 
 
 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18666 m2) 

               spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
               ťarchy: bez zápisu, 
 

do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:    
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14,08005, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 € .  

 
B.1.2 Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce, Kolbovce č. 44, 090 

31  Kolbovce, IČO: 00 330 558, zapísaného na LV č. 209, k.ú. Kolbovce, a to: 
 
 

pozemky registra E KN 
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- parcelné číslo 1525, ostatné plochy o výmere 2738 m2, 
- parcelné číslo 1530, ostatné plochy o výmere 2995 m2,                                                                                                                            
- parcelné číslo 1534, ostatné plochy o výmere 6402 m2, 
 
(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 12135 m2) 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14,08005, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 €. 

      
B.2 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného Projektu 

„Medzilaborce  – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ – 
stavebné práce, materiál, energetický certifikát budovy a stavebný dozor v celkovom objeme  
26 876,03  EUR vrátane DPH. 

 
B.3 Zrušenie podľa § 21, ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevkovú organizáciu 
Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK dňom 
31. 5. 2018 so sídlom Volgogradská 5, 080 01 Prešov. 

 
B.4.1 Výsledok hospodárenia za rok 2017 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov: 

 
Príjmy                     196 999 902,54 € 
Výdavky                    199 870 977,57 € 
Schodok rozpočtu         - 2 871 075,03 € 
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.    - 1 933 833,26 € 
Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.  - 4 804 908,29 € 
Usporiadanie schodku zostatkom finančných operácií    26 204 652,22 € 
Zostatok finančných prostriedkov       21 399 716,93 € 
Prevod do rezervného fondu: 
Vylúčenie FP v zmysle §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. nepoužité  
úverové zdroje          - 3 663 026,24 € 
Prevod zostatku finančných prostriedkov na účet rezervného fondu  17 736 690,69 € 
 

B.4.2   Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 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 2017 bez výhrad.  

 
 
C.  odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie 
 
C.1    Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu Prešovského samosprávneho kraja za 

rok 2017. 
C.2 Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 
 
 
D.  Komisia finančná odporúča vedeniu PSK 
 

1) Preskúmať zodpovednosť projektanta za chybu v projektovej dokumentácií projektu 
„Medzilaborce  – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ 
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podľa zmluvy ktorú má uzatvorenú s PSK. Na nasledujúcej komisií finančnej informovať 
o zistených skutočnostiach. 

2) Upozorniť právne oddelenie, aby sa do zmlúv s projektantmi uvádzala zodpovednosť 
projektanta za chyby v projektovej dokumentácií. 

3) Posilniť odbor správy majetku o zamestnancov zodpovedných za investície. 
4) V dôvodových správach uvádzať jasné, úplné a kompetentné informácie. 

 
 
V Prešove, dňa 07.05.2018 
 
Za správnosť:             
 
 
             v.r.          v.r. 
Ing. Dagmar Olekšáková                                                             RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

v.r. 

Ing. Stanislav Kahanec 
           Overovateľ 
 
 


