
 
 

Záznam z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 1. októbra 
2020 do 5. októbra 2020 

 
 

                                                                                         V Prešove, dňa 7.10.2020 
 

 
 
      V súlade so zaslanými materiálmi, uvedenými v pozvánke a tiež v hlasovacom lístku 

Komisia RR a CR pri zastupiteľstve PSK,  hlasovala per rollam. Pre platné prijatie uznesenia 

je  potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Komisie RR a CR. Z hlasovania per rollam, 

ako je nižšie uvedené vyplýva, že  mimoriadne per rollam hlasovanie je platné. 

Hlasovanie per rollam : 

Počet členov Komisie RR a CR pri zastupiteľstve PSK : 13 

Počet členov oprávnených hlasovať: 13 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 9 

Nehlasovali : 4 

Počet platných hlasovacích lístkov:9  

Počet neplatných hlasovacích lístkov:0 

Za: 9 

Proti:0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Materiály, ktoré boli predmetom mimoriadneho hlasovania Komisie RR a CR, bod 3 pod 

názvom: Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre“ mal vyjadrený 

jeden nesúhlas. Všetky budú prednesené Zastupiteľstvu PSK. 

Informácie o hlasovaní per rollam  berie na vedomie poverený vedúci zastupovaním odboru 

strategického rozvoja a projektového riadenia Ú PSK, Ing. Peter Máthé. 

Zapísala: PhDr. Mgr. Štefánia Migašová,  

 

 

 

 

 



                                                            Uznesenie č.20 /2020 

Komisie  RR a CR pri zastupiteľstve PSK 

 

 

Komisia RR a CR pri zastupiteľstve PSK 

 

 

A.  B e r i e    n a    v e d o m i e   
 

    A.1.  Informatívnu správu o zmenách v  Inovačnom partnerskom centre 

     A.2.  Uznesenia č. 1, 2, 3, 4, znenie v zmysle príloh 

    A.3.  Informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 

    A.4.  Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území Prešovského samosprávneho  kraja



B. O d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK schváliť 

B.1. navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020  

vo výške 21. 600 €., splatnosť 31. 10. 2020. 

B.2. výšku a splatnosť členského príspevku PSK pre  združenia na rok 2021 
vo výške 151. 400 €, splatnosť 30. 04. 2021 
 
B.3. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

B.4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 411 023,73 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.5. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“, na 
základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

B.6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 371 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.7. Predloženie ŽoNFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – 
Elokované pracovisko, Lomnička 150“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57 zo dňa 15.04.2020.  

B.8. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 142 000,00 EUR (typ výdavkov: 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako 
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.9.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bodoch A.1., A.3., A.5. z rozpočtu kraja. 
  



 

 

C . O d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK zmeniť 
 
C.1.Uznesenie Z PSK č. 495/2020 zo dňa 22.06.2020 k schváleniu predloženia žiadostí o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-
2020-57 nasledovne: 
 
v bode A.5. sa mení text:  
 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15.04.2020. 
 
 
a nahrádza sa textom v znení:  
 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15.04.2020. 
 

 
 
 

                                                                                                    Ing. Andrea Turčanová 

                                                                                                  predseda komisie RR a CR v.r 


