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ZÁPISNICA č. 03/FK/2023 
 

z 3. zasadnutia Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja konaného dňa 08.02.2023 per rollam 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Dňa 08.02.2023 sa konalo zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK per rollam. Pozvánka 
a materiál na prerokovanie spolu s návrhom uznesenia, o ktorom sa hlasovalo boli zaslané 
elektronickou poštou dňa 06.02.2023 všetkým členom komisie na ich emailové adresy, ktoré 
poskytli Úradu PSK. Všetci členovia komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania 
a s lehotou na hlasovanie, ktorá bola stanovená do 08.02.2023 do 14:00 hod. Do tejto lehoty 
mali členovia komisie vyjadriť svoj názor k predmetu rokovania a zaslať svoje hlasovanie 
prostredníctvom elektronickej pošty.  
 
Zo všetkých členov Komisie finančnej sa k predmetu rokovania v stanovenej lehote vyjadrilo 
7 členov komisie. Z uvedeného vyplýva, že rokovanie Komisie finančnej bolo 
uznášaniaschopné. Nadpolovičnou väčšinou hlasov bolo navrhované uznesenie schválené. 
 
Člen komisie vyjadril svoj názor k uzneseniu hlasovaním písomne s doplnením mena a 
priezviska člena komisie a podčiarknutím, označením vybraného textu, resp. vymazaním 
nehodiaceho sa textu hlasovania. 
 
 
K bodu 1: Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej 
akcie „Rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“ 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
odporúča Z PSK schváliť: 
 
A.1. finančné krytie  kapitálových výdavkov v celkovej výške 12 280 000,- € s DPH pre 
investičnú akciu „Rekonštrukcie Múzea moderného umenia  Andyho Warhola 
v Medzilaborciach“ s podmienkou dohody o zaplatení časti ceny diela v splátkach na 
obdobie štyroch rokov po ukončení stavby. 
 
A.2. zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov investičnej akcie  uvedenej 
v bode A. 1  do výšky 10% zmluvnej ceny diela. 



 

Strana 2 z 2 
 

Stanovisko člena Finančnej komisie: 

„som za“: 5     
„som proti“ :  0  
„zdržal som sa“:  2 
 
 
Na základe hlasovania Komisie finančnej bolo prijaté uznesenie č. 03/FK/2023 a Komisia 
finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 
 
 
V Prešove dňa 08.02.2023 
 
Za správnosť: 
 
 
 
v.r. Ing. Peter Makara  
sekretár Komisie finančnej

               
                 

v.r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
predsedníčka Komisie finančnej  

 
 
 
 
v.r. Mgr. Nadežda Sirková 
podpredsedníčka Komisie finančej 
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