Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Číslo uznesenia

Správa o plnení

Obsah uznesenia

č. 196/2007

K návrhu na prevzatie dlhov za NsP Humenné a NsP Svidník

bod B

Zastupiteľstvo PSK splnomocňuje predsedu PSK, aby dohodol
špecifikáciu preberaných dlhov (záväzkov) za NsP Svidník a
NsP Humenné so súhlasom veriteľa, ich zmluvné prevzatie na
Úrad PSK a dohodol splátkové kalendáre s veriteľmi tak, aby
nebol prekročený pridelený bežný rozpočet v rámci odvetvovej
klasifikácie 07 Zdravotníctvo pre rok 2007.
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Uznesenie sa plní priebežne
Uznesením č. 2/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK
boli zrušené príspevkové organizácie NsP A. Leňa
v Humennom a NsP A. Svobodu vo Svidníku ku dňu
20.1.2010. Zrušením týchto príspevkových organizácií
bez právneho nástupcu v súlade s ustanovením § 21 ods.
13 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov práva a povinnosti
prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa, t.j. PSK. Záväzky aj
pohľadávky budú protokolárne prevzaté a zaúčtované
v účtovníctve Ú PSK. Nemocnice boli zrušené aj za účelom
využitia legislatívnej zmeny zákona NR SR č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorou sa
mení a dopĺňa zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov. V súlade s legislatívnou zmenou zákona PSK
ako zriaďovateľ požiadal daňový úrad o odpustenie vyrubených sankcií, pričom istiny už boli uhradené. PSK aj
naďalej bude pristupovať k úhrade záväzkov po zrušených
nemocniciach do výšky prideleného rozpočtu na rok 2010.

č. 219/2007

K informácii o investičnom zámere stavby " III/06815 Prešov,
ulica Kuzmányho, prestavba "

bod B

Zastupiteľstvo PSK poveruje predsedu PSK pripraviť podklady
k majetkoprávnemu vysporiadaniu, súvisiace s prípravou
realizácie stavby " III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba ".
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Uznesenie sa plní priebežne
Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 535/2009 zo dňa
1.7.2009 schválilo prevod nehnuteľnosti vlastníka
prof. Ing. Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej.
Kúpna cena za odpredaj nehnuteľnosti uvedeného vlastníka
bola uhradená na účet predávajúceho. Úradom PSK je
zabezpečovaný návrh na vklad uvedenej nehnuteľnosti
do katastra. V súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním
ostatných súkromných vlastníkov nehnuteľností v zmysle
Dohody o spoločnom postupe medzi PSK a Mestom Prešov
prebehli dňa 19.10.2009 na SÚC PSK konzultácie k novým
požiadavkám vlastníkov. Dvaja vlastníci predložili spoločný
grafický návrh požadovaného prerušenia protihlukovej
steny v dĺžke 23m s požiadavkou vytvorenia vstupu na
pozemok. V mieste prerušenej protihlukovej steny plánujú
postaviť objekt občianskej vybavenosti prístupný priamo
z chodníka. Ďalší dvaja vlastníci požadujú ako náhradu dom
rovnakých parametrov ako ten, ktorý teraz obývajú,
v širšom centre mesta alebo výstavbu nového domu na
zostávajúcej časti ich parcely, ktorá nie je predmetom
výkupu. Jedna vlastíčka súhlasí s finančným vyrovnaním
podľa aktualizovaného znaleckého posudku. Uvedené
požiadavky vlastníkov vyvolávajú zmenu spracovanej
projektovej dokumentácie a značné finančné nároky.

č. 447/2008

K majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK

bod D.

Zastupiteľstvo PSK v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR
č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z.
o majetku VÚC v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 a 9
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 185/2004 zo dňa 3.2.2004
v platnom znení
žiada

bod D.2.

riaditeľa Ú PSK pripraviť zoznam nehnuteľného majetku
vo vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú vysporiadané pozemky,
mimo ciest a predložiť ho na Z PSK.

č. 567/2009

K úprave rozpočtu č. 4/PSK/2009

Uznesenie sa plní priebežne
Zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, pod
ktorým nie sú vysporiadané pozemky mimo ciest je
vo fáze prípravy.

Zastupiteľstvo PSK v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR
č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

bod B

žiada riaditeľa Úradu PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie Z PSK
Uznesenie splnené
návrh rozpisu kapitálových výdavkov - investičných akcií uvedených V rámci predmetnej úpravy rozpočtu boli opätovne
v časti A.4 so zohľadnením príjmov PSK a zdrojov rezervného fondu. schválené pozastavené investičné akcie nasledovne:
zateplenie administratívnej budovy SaÚC PSK Svidník40 300 eur, DSS Podskalka úprava vonkajších priestorov37 000 eur, DD a DSS Medzilaborce rekonštrukcia práčovne-61 078 eur. Investičné akcie boli kryté prostriedkami
rezervného fondu.
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č. 571/2009

K správe o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme
v rámci prímestskej autobusovej dopravy za I. polrok 2009

bod B

Zastupiteľstvo PSK žiada riaditeľa Úradu PSK o vypracovanie a
Uznesenie splnené
predloženie návrhu opatrení s predpokladaným finančným vyčíslením Materiál bude predložený na 3. zasadnutí Zastupiteľstva
a dopadom na výdavky rozpočtu pri poskytovaní dotácií za výkony
PSK konaného dňa 2. marca 2010.
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009

č. 9/2010

K schváleniu zriadenia vecného bremena v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná

bod B

Zastupiteľstvo PSK ukladá hlavnému kontrolórovi PSK preveriť
postup pri schvaľovaní zriadenia vecného bremena v prospech
Estate 01, s.r.o.

Uznesenie splnené
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra vykonali v dňoch
28.1.2010 - 29.1.2010 na základe poverenia hlavného
kontrolóra tematickú kontrolu postupu pri schvaľovaní
zriadenia vecného bremena v prospech Estate 01, s.r.o.
O výsledku kontroly bol spracovaný záznam, ktorý bol
zaslaný na vedomie predsedovi PSK ako aj riaditeľovi
Úradu PSK.

bod C

Zastupiteľstvo PSK žiada riaditeľa Ú PSK predložiť tento materiál
na najbližšom zasadnutí Z PSK

Uznesenie splnené
Materiál bude predložený na 3. zasadnutí Zastupiteľstva
PSK konaného dňa 2. marca 2010.

V Prešove, dňa 12.2.2010
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