
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia finančná 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
__________________________________________________________________ 

 
 

P O Z VÁ N K A 

 
Pozývame Vás na 9. riadne zasadnutie komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK, ktorá sa uskutoční 

 
25. marca 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 projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia 

výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. (Ing. Grešš) 
3.  Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné. (Ing. Grešš) 
4.  Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho: obec Hudcovce, do vlastníctva 

kupujúceho – PSK. (Ing. Gerdová) 
5. Návrh rozdelenia 5 mil. EUR na II: polrok 2019. (Ing. Horváth – SÚC) 
6. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave za rok 2018. (Ing. Galajda) 
7. Informácia k projektu LIFE – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia 

na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou 
opatrení v oblasti kvality ovzdušia.(Ing. Miščíková) 

8.  Návrh na bezúročnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska. (Ing. Miščíková) 

9.  Návrh na bezúročnú finančnú výpomoc pre Inovačné partnerské centrum Prešov.(Ing. Miščíková) 
10. Zmena rozpočtu PSK. (Ing. Olekšáková) 
11. Dotácie – Výzva PSK. (Ing. Olekšáková). 
12. Žiadosť o zaujatie stanoviska k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne KSPV Petrovany, do siete 

škôl a školských zariadení SR. (Ing. Olekšáková) 
13.  Rôzne 
14. 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 22. marca 2019 do 9.00 na tel. čísle: 051/7081 202, resp.  e-mail: 
dagmar.oleksakova@vucpo.sk alebo angela.martonova@vucpo.sk  
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V Prešove, dňa 20.3.2019 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.                                                              RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r. 
       sekretár komisie                                                         predseda komisie  
                                                                  
 


