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UZNESENIE  č. 05/FK/2018 

 
z 5. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve 

 Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 09.08.2018 
 

 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
A. schvaľuje   
 
A.1 Program zasadnutia finančnej komisie. 
A.2 Za overovateľa zápisnice a uznesenia Mgr. Michal Majdak  
 
B.    odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 

D. 1     V prospech spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., Hlavná 73, 080 01 
Prešov, IČO 50494970, ďalšiu dotáciu z rozpočtu PSK vo výške 5,5 milióna Eur účelovo 
viazanú na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového 
štadióna v meste Prešov“ za podmienky ďalšej finančnej spoluúčasti Mesta Prešov vo výške 
5,5 mil. Eur  
 
Zobrať na vedomie, že  
1. Uvedená dotácia bude čerpaná v období výstavby futbalového štadióna, predpoklad je v 
rokoch 2018 – 2020.  
2. PSK bude aj naďalej financovanie vyššie uvedeného projektu manažovať a koordinovať s 
Mestom Prešov.  

 
C.  neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku v správe Centra sociálnych 

služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov 
  
D.  predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia PSK“, 

spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000 eur (celkové oprávnené výdavky 
300 000 eur) 

 
E. dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Medzilaborce- Areál SÚC PSK, 

Šefčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti v objeme 42 275,47 eur 
 
F. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK 
 



UZNESENIE č. 01/FK/2018 

___________________________________________________________________________ 

G. Výzvu č. 2 na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – 
Podpora pútnických miest v PSK (Mgr. Emília Antolíková) vo výške 400 000 eur 
 

H. Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálna 
oblasť“ vo výške 600 000 eur 

 
I.  Berie na vedomie 

Správu o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018 
 

J. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  
Úpravu rozpočtu č.3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 

 
 
 

  
 
 
V Prešove, dňa 09.08.2018 
 
 
 
Za správnosť:             
                      
  
                                 
Ing. Dagmar Olekšáková  v.r .                                                     RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  v.r. 
       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
   
 
 
Mgr. Michal Majdak   v.r. 
           overovateľ 


