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Z á p i s n i c a  

z 26. zasadnutia komisie zo dňa 11. 6. 2020 konaného per rollam  
 
 

Hlasovanie bolo vykonané na základe požiadavky Odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia a ARR, vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 11. 6. 2020 a ukončené dňa 
12. 6. 2020 o 11:00 hod. 

 

Predmet rokovania per rollam:  

 

1. Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v 

Prešovskom samosprávnom kraji. 
 

 ZA:  10                   PROTI:   0                  ZDRŽAL SA:  0 

 

2. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 
 

ZA:  8                      PROTI:   0                   ZDRŽAL SA:  2 

 

 

3. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 

 

ZA:  10                    PROTI:   0                  ZDRŽAL SA:  0 

 

4. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región, Program 2: Podpora obnovy 
kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 
 

ZA:  10                   PROTI:   0                    ZDRŽAL SA:  0 

 

 
  

Podklady na rokovanie, vrátane príloh, a pokynov na hlasovanie boli zaslané elektronickou poštou 
všetkým členom Komisie financií pri Zastupiteľstve PSK dňa 11.6.2020 na e-mailové adresy, ktoré 
všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK. Všetci členovia komisie boli oboznámení 
s organizáciou hlasovania a s lehotou na hlasovanie, ktorá bola stanovená do 12. 6. 2020 do 11:00 

hod. Do tejto lehoty mali členovia komisie vyjadriť svoj názor k predmetu rokovania. 

 

Zo všetkých členov komisie financií pri Zastupiteľstve PSK sa k predmetu rokovania v stanovenej 

lehote vyjadrilo 10 členov komisie.  
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Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie financií pri Zastupiteľstve PSK sa 
považuje za uznášaniaschopné. 
 

V Prešove dňa 11. 6. 2020 

 

Za správnosť: 

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

       sekretár komisie                                               predsedníčka Komisie financií  pri ZPSK 

 

Overovateľ: 

PaedDr. Viera Leščáková,v.r. 


