
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia finančná 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
__________________________________________________________________ 

 
 

P O Z VÁ N K A 

 
Pozývame Vás na 14. riadne zasadnutie komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK, ktorá sa uskutoční 

 
12. augusta 2019 ( pondelok ) o 10,00 hod., 

 
v zasadačke odboru financií na 3. poschodí Úradu PSK  

Námestie mieru 2, Prešov. 
 

 

Program zasadnutia: 
 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice. 
2. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – 

SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budova“. (Grešš) 
3. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie 

počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní. (Grešš) 
4.  Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie 

počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní. (Grešš) 
5. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu SOŠ technická Humenné. (Grešš) 
6. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu SOŠ Svit. (Grešš) 
7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Poprad – 

obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy. (Grešš) 
8. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku PSK a organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. (Grešš) 
9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. (Grešš) 
10. Implementácia programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci Regionálneho 

kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. (Kičurová) 
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart Prešovský 

samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj, vyhlásenej v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa. (Bauer) 

12. Návrh na ukončenie členstva Prešovského samosprávneho kraja v občianskom združení  
Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. (Bauer) 

13. Návrh vstupu Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb 
Košice IT Valley z.p.o. (Bauer) 

14. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií   v zriaď. pôsobnosti 
PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. (Antolíková) 

15. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
zapojenej do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020. (Palfiová) 
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16. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho –Rimavského, 
Kláštorská 37, Levoča zapojeného do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – 
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. (Palfiová) 

17. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora 
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického 
a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. (Galajda) 

18. Návod na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok KN E 327/1 pod cestou 
III/3584 od obce Krušinec za cenu 1,00- EUR celkom. (Galajda) 

19. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019. (Olekšáková) 
20. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2019. (Olekšáková) 
21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 

(Olekšáková) 
22. Schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. za rok 

2018. (Olekšáková) 
23. Rôzne 
24. Záver                                                                                                           
                                                                                                            

 
Prácu si zariaďte tak, aby ste sa mohli zasadnutia komisie nerušene zúčastniť, aby bola komisia uznášania 
schopná. 

 
Zároveň Vás žiadame o potvrdenie účasti, resp. písomné ospravedlnenie o neúčasti na zasadnutí komisie  
a to v lehote do 9. augusta 2019 do 9.00 na tel. čísle: 051/7081 202, resp.  e-mail: 
dagmar.oleksakova@vucpo.sk alebo angela.martonova@vucpo.sk  

 
 
V Prešove, dňa 7.8.2019 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.                                                              RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r. 
       sekretár komisie                                                         predseda komisie  
                                                                  
 


