
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

 
Z á z n a m  

z 28. zasadnutia komisie zo dňa 05. 08. 2020 konaného per rollam  
 
 
na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie. 
 
Zasadnutie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 05.08.2020 o 11:00  
 
Predmet rokovania per rollam:  
 
Berie na vedomie: 
 
Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“. 

 
Podklady na rokovanie, materiály, ktoré mali byť vzaté na vedomie boli zaslané elektronickou poštou 
všetkým členom Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK dňa 05.08.2020 o 9:44 hod. na e-
mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK.  
 
 
Keďže do termínu 07.08.2020 žiadny protinávrh vznesený nebol, členovia Komisie správy majetku zvali 
predmetne materiály na vedomie. 
 
 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod A1. uznesenia č. 28/2020 zo dňa 05.08.2020)  
 
 
 
V Prešove dňa 12.08.2020 

 

Za správnosť: 

 

____________________                                               _____________________________________            

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                             MUDr. Patrik Mihaľ                     
       sekretár komisie                                                      predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 

 

Zapísal:                                                                          Za overovateľov: 

 

____________________________                                          _________________________________ 

    Ing. Michal Dzugas                          Mgr. Štefan Žid 
     oddelenie investícií                                                                člen komisie   
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 
 

Z á z n a m  
z 28. zasadnutia komisie zo dňa 05. 08. 2020 konaného per rollam  

 
 
na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie. 
 
Zasadnutie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 05.08.2020 o 11:00  
 
Predmet rokovania per rollam:  
 
Berie na vedomie: 
 
Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov SOŠ, Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“. 
 
Podklady na rokovanie, materiály, ktoré mali byť vzaté na vedomie boli zaslané elektronickou poštou 
všetkým členom Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK dňa 05.08.2020 o 9:44 hod. na e-
mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK.  
 
 
Keďže do termínu 07.08.2020 žiadny protinávrh vznesený nebol, členovia Komisie správy majetku zvali 
predmetne materiály na vedomie. 
 
 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod A2. uznesenia č. 28/2020 zo dňa 05.08.2020)  
 
 
 
V Prešove dňa 12.08.2020 

 

Za správnosť: 

 

____________________                                               _____________________________________            

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                             MUDr. Patrik Mihaľ                     
       sekretár komisie                                                      predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 

 

Zapísal:                                                                          Za overovateľov: 

 

____________________________                                          _________________________________ 

    Ing. Michal Dzugas                          Mgr. Štefan Žid 
     oddelenie investícií                                                                člen komisie   
 


