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Finančná komisia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

ZÁPISNICA 

z 24.riadneho zasadnutia komisie finančnej, konanej dňa 1.6.2020 o 10:00 hodine v zasadačke 

Informačno-poradenského centra pre EŠIF na 1. podlaží Úradu PSK, Námestie mieru 2, 

Prešov 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení –Mgr. Ľuboš Sopoliga, JUDr. Dušan Hačko) 

 

Program: podľa priloženej pozvánky 

 

K bodu 1: Predsedníčka komisie finančnej otvorila 24. zasadnutie komisie. Členovia schválili  program 

zasadnutia komisie so zmenou poradia bodov. Za overovateľa uznesenia a zápisnice bol navrhnutý Mgr. 

Michal Majdák. 

 

Hlasovanie:  za    11 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 2: Prerokovanie podmienok komerčných bánk ku preklenovaciemu úveru 

 Olekšáková – PSK bude potrebovať pre účely predfinancovania europrojektov bankový úver. 
PSK oslovil peňažné ústavy s ponukou na predloženie poskytnutia preklenovacieho úveru. 
Vybrané ponuky VÚB banky a UniCredit bank boli odoslané mailom.V prílohe materiálu je 
aj časový harmonogram čerpania finančných prostriedkov na rekonštrukciu ciest z programu 
INTERREG. Jedná sa o tieto projekty: Modernizácia cestného spojenia Pieninských 
národných parkov 2. etapa, Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov 
a Svidník na TEN – T koridor, Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných 
parkov 3. etapa, Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo 

a Zlepšenia cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 
samosprávnym krajom. 
 

Olekšáková – informovala členov komisie, že v súčasnej hospodárskej situácii sa úver zdá 
byť ako najlepšia možnosť na predfinancovanie europrojektov. 

 

Sirková – upozornila, že finančné prostriedky z projektov, na ktoré bude čerpaný úver, sa 
reálne vrátia až do dvoch rokov od ukončenia projektu. Preto navrhuje úver predĺžiť na 36 
mesiacov. 

 

Hrabčák – konštatoval, že Z PSK schválilo úver bez predložených ponúk a požiadal pani 
Olekšákovú o predloženie všetkých indikovaných ponúk z komerčných bánk. 
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Sirková – reagovala, že poslancom mali byť predložené ponuky pred Z PSK. Podotkla, že na 
Z PSK bol preskočený bod „Správa hlavného kontrolóra k prijatiu úveru“. 
 

Hrabčák – konštatoval, že materiál „Prerokovanie podmienok komerčných bánk ku 
preklenovaciemu úveru“, mal byť prerokovaný na predchádzajúcej FK. 
 

Bednárová – odporučila, aby bolo prerokované s bankou predĺženie z 24 mesiacov na 36 

mesiacov. 

 
Hlasovanie:  za    11 

         proti     0 

         zdržal sa     0 

 

K bodu 3: Záver  

Za jednotlivé body programu a návrhy uznesení hlasovali prítomní členovia komisie finančnej,  
čoho výstupom je prijatie uznesenia č. 24/FK/2020.  

 

V Prešove dňa 1.6.2020 

Za správnosť:  

                                                                             

Ing. Dagmar Olekšáková,v.r.                                                         RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,v.r. 

       sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  
                                                          zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 

 

 

Mgr. Michal Majdák,v.r. 
        za overovateľa 


