
 

 
 
 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK RADY 
PARTNERSTVA  

PRE REGIONÁLNU INTEGROVANÚ ÚZEMNÚ 
STRATÉGIU 

PREŠOVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2014 - 2020 
 

ČL. 1. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Za účelom prípravy, realizácie, moni-

torovania a hodnotenia Regionálnej integro-
vanej územnej stratégie Prešovského kraja na 
roky 2014 - 2020 (ďalej aj „RIÚS“) sa usta-
novuje Partnerstvo pre Regionálnu integro-
vanú územnú stratégiu Prešovského kraja na 
roky 2014 - 2020 (ďalej len „Partnerstvo“).  

 
(2) RIÚS je multisektorový plánovací a vy-

konávací dokument, ktorého úlohou je riešenie 
potrieb rozvoja kraja, prostredníctvom integro-
vaných opatrení financovaných najmä zo 
zdrojov Integrovaného regionálneho operač-
ného programu pre programové obdobie 2014 
– 2020 (ďalej len „IROP“). Integrálnou sú-
časťou RIÚS je Integrovaná územná stratégia 
udržateľného mestského rozvoja funkčného 
územia mesta  Prešov na roky 2014 - 2020 
(ďalej aj „stratégia UMR“). 

 
(3) Partnerstvo sa ustanovuje na zákla-

de článku 5 Nariadenia Európskeho parlamen-
tu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustano-
venia o Európskom fonde regionálneho roz-
voja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom                  
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú vše-
obecné ustanovenia o Európskom fonde re-
gionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde a Európskom nám-
ornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len 
„Nariadenie 1303/2013“), Delegovaného na-
riadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 
2014 o európskom kódexe správania pre part-
nerstvo v rámci európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, Partnerskej dohody 
Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 
schválenej Európskou komisiou dňa 20. júna 
2014 a na základe zákona č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štruk-
turálnych a investičných fondov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov a zákona č. 302/2001 
Z. z. o samosprávnych krajoch. 

 
(4) Partnerstvo predstavuje regionálnu 

platformu územnej spolupráce sociálno-eko-
nomických partnerov na príprave, realizácii, 
monitorovaní a hodnotení RIÚS. 

 
(5) Partnerstvo tvoria reprezentatívne or-

gány verejnej správy, hospodárski a sociálni 
partneri a subjekty zastupujúce občiansku spo-
ločnosť na národnej alebo regionálnej alebo 
miestnej úrovni, vrátane partnerov činných 
v oblasti ochrany životného prostredia a ko-
munitných a dobrovoľníckych organizácií, kto-
ré pôsobia na území kraja. 

 
(6) Územná spolupráca je spolupôsobenie 

sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšo-
vaní úrovne hospodárskeho a sociálneho roz-
voja územia kraja. 
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(7) Sociálno-ekonomickí partneri pre úče-
ly RIÚS sú relevantné orgány štátnej správy, 
samosprávny kraj, obce a formy ich spolupráce 
podľa osobitného predpisu1), mikroregionálne 
združenia a iné právnické osoby pôsobiace             
v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni alebo pôsobiace 
vo verejnom záujme. 

 
(8) Prešovský samosprávny kraj plní úlohu 

gestora prípravy a implementácie RIÚS, ako aj 
sprostredkovateľského orgánu v rozsahu kom-
petencií delegovaných Riadiacim orgánom pre 
Integrovaný regionálny operačný program 
(ďalej len „RO pre IROP“) v písomnej zmluve 
v súlade s článkom 123 ods. 6 nariadenia 
1303/2013. Mesto Prešov plní úlohu gestora 
prípravy a implementácie udržateľného mest-
ského rozvoja, ako aj sprostredkovateľského 
orgánu v rozsahu kompetencií delegovaných 
RO pre IROP v písomnej zmluve v súlade 
s článkom 123 ods. 6 nariadenia 1303/2013. 

 
(9) Partnerstvo sa ustanovuje na právnom 

základe podľa ods. 3 tohto článku z podnetu 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky ako RO pre IROP 
na programové obdobie 2014 – 2020, a to 
v súlade s právomocou a zodpovednosťou RO 
pre IROP za riadenie IROP podľa článku 125 
Nariadenia 1303/2013 a v súlade s § 15 zákona 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fon-
dov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pre účely implementácie IROP a RIÚS sa Part-
nerstvo organizuje vo forme Rady Partnerstva 
pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu 
Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej 
len „Rada Partnerstva“). 

 
(10) Štatút a rokovací poriadok Rady Part-

nerstva (ďalej len „Štatút a rokovací po-
riadok“) upravuje postavenie, zloženie a úlohy 
Rady Partnerstva. Rada Partnerstva sa zria-
ďuje samostatne pre každý kraj podľa § 1 zá-
                                                           
1) §20 a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien 

kona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych kra-
joch.  Štatút a rokovací poriadok upravuje po-
stavenie, zloženie a úlohy Rady Partnerstva 
primerane pre každý samosprávny kraj podľa  
§ 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o krajoch.   

 

ČL. 2.  
PÔSOBNOSŤ RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Rada Partnerstva predstavuje zoskupe-

nie kľúčových sociálno-ekonomických partne-
rov, na úrovni kraja a vo veciach udržateľného 
mestského rozvoja na úrovni mestskej funk-
čnej oblasti mesta, za účelom spoločne pri-
jímať rozhodnutia vo vzťahu k RIÚS obsa-
hujúcej aj stratégiu UMR. 

 
ČL. 3.  

ZLOŽENIE RADY PARTNERSTVA 
 

(1) Radu Partnerstva tvoria v nadväznosti 
na článok 2 tohto Štatútu a rokovacieho 
poriadku nasledovné subjekty, ktorých činnosť 
alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu 
Prešovského kraja: 
a. členovia reprezentujúci regionálnu 

územnú samosprávu 
i. Prešovský samosprávny kraj 

b. členovia reprezentujúci miestnu územnú 
samosprávu 

i. Mesto Prešov2) 
ii. Regionálne ZMO Prešov – Šariš 

iii. Mikroregión Stráže 
iv. Združenie obcí Ekotorysa 
v. Združenie rozvoja cestovného ruchu 

Čierna Hora 
vi. RZ tatranských a podtatranských ob-cí, 

Kežmarok 
vii. ZMO Horná Torysa, Sabinov 

viii. Laborecké ZMO, Medzilaborce 
ix. RZMO Šariša, Bardejov 
x. ZMO  Humenné, Humenné 

                                                           
2) §22 a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
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xi. ZMO Vranovského regiónu, Vranov 
nad Topľou 

xii. ZMO Sninský región, Snina 
xiii. RZMO okresu Stropkov, Stropkov 
xiv. ZMO Spiša, Levoča 
xv. RZ tatranských a podtatranských 

obcí Poprad 
xvi. Ľubovnianske ZMO, Stará Ľubovňa 

xvii. RZMO pod Duklov, Svidník 
c. členovia reprezentujúci sektor sociálno – 

ekonomických partnerov  
i. Prešovská univerzita 

ii. Rímskokatolícka Cirkev, Biskupstvo 
Spišské podhradie 

iii. Gréckokatolícka arcibiskupstvo Pre-
šov 

iv. Energetický klaster Prešovského kra-
ja 

v. PKO Čierny orol Prešov 
vi. M.A.S. Laborec o.z. 

vii. Krajská organizácia cestovného 
ruchu Severovýchod Slovenska PO 

viii. Sv. Nikolaj, n.o. 
ix. Správa a údržba ciest PSK 
x. SPŠ elektrotechnická 

xi. Prešovská regionálna komora SOPK 
xii. Slovenská živnostenská komora Pre-

šov 
xiii. Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
xiv. Regionálny dopravca SAD 
xv. Mestský dopravca MHD 

xvi. Rímskokatolícka Cirkev, 
Arcibiskupstvo Košice 

d. členovia reprezentujúci štátnu správu 
i. Ministerstvo zdravotníctva SR, spro-

stredkovateľský orgán pod riadiacim 
orgánom pre IROP 

ii. Ministerstvo kultúry SR, sprostred-
kovateľský orgán pod riadiacim or- 
gánom pre IROP 

iii. Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, gestor výkonu politiky 
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

iv. Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky ako 
RO pre IROP 

v. Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky/Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, gestor politík 
v oblasti marginalizovaných rómskych 
komunít 

vi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, gestor politík v oblasti 
vzdelávania 

vii. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, gestor politík v oblasti so-
ciálnych služieb 

viii. Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR, gestor politík 
v oblasti dopravy 

ix. Ministerstvo životného prostredia SR, 
gestor politík v oblasti životného pro-
stredia 

Ďalšie relevantné subjekty vo vzťahu k za-
meraniu RIÚS zaraditeľné do  vyššie uvedenej 
skupiny/komory podľa písm. c) . 

 
(2) Mesto Prešov, uvedené v ods. 1, písm. 

b), bod i) tohto článku a Regionálne združenia 
miest a obcí podľa ods. 1, písm. b), bod ii) 
alebo iná forma spolupráce dvoch alebo 
viacerých obcí podľa osobitného predpisu3) 
podľa ods. 1, písm. b), bod iii) – v) tohto člán-
ku sú členmi, ktoré v rámci Rady Partnerstva 
zastupujú realizáciu udržateľného mestského 
rozvoja (ďalej len „UMR“) v súlade s čl. 7 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eu-
rópskom fonde regionálneho rozvoja a o oso-
bitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa In-
vestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.  

 
(3) V závislosti od vecnej a územnej prí-

slušnosti sú vo veciach UMR oprávnení hla-
sovať podľa čl. 8 ods. 16 tohto Štatútu a ro-
kovacieho poriadku aj členovia uvedení v ods. 
1, písm. a), c) a d) tohto článku.  

 
(4) Návrh nominácie členov zahrnutých do 

Rady Partnerstva je v kompetencii Prešov-
                                                           
3)  §20 a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien 
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ského samosprávneho kraja a mesta Prešov. 
Prešovský samosprávny kraj a  mesto Prešov 
plní úlohy v zmysle metodických usmernení 
RO pre IROP. 

 
(5) Pri návrhu nominácie členov do Rady 

Partnerstva musí Prešovský samosprávny kraj 
dbať o dosiahnutie územnej a vecnej repre-
zentatívnosti zloženia Rady Partnerstva v nad-
väznosti na ods. 1 tohto článku. Pri návrhu 
nominácie členov do Rady Partnerstva musí 
mesto Prešov dbať o dosiahnutie primeranej 
reprezentatívnosti zloženia členov za mestskú 
funkčnú oblasť mesta. 

 

ČL. 4. 
ČLENSTVO V RADE PARTNERSTVA 

 
(1) Každý člen uvedený v čl. 3 ods. 1 

tohto Štatútu a rokovacieho poriadku je zastú-
pený v Rade Partnerstva jedným zástupcom 
podľa  ods. 3  a 5 tohto článku.  

 
(2) Členstvo v Rade Partnerstva je čestné, 

v dôsledku čoho zástupcom členov v Rade 
Partnerstva neprislúcha za ich prácu žiadna 
odmena.  

 
(3) Zástupcu člena Rady Partnerstva 

navrhuje štatutárny orgán subjektu, ktorý je 
členom Rady Partnerstva, a to na základe 
návrhu nominácie zástupcu zaslanej Prešov-
skému samosprávnemu kraju, resp. mestu 
Prešov podľa čl. 7 ods. 2, písm. j).  

 
(4) Fyzickú osobu, ktorá je navrhnutá za 

zástupcu člena Rady Partnerstva podľa ods. 3 
tohto článku menuje za zástupcu člena Rady 
Partnerstva štatutárny orgán RO pre IROP. 
Odvolanie zástupcu člena Rady Partnerstva sa 
vykoná obdobne. 

 
(5) Členom Rady Partnerstva bez hlaso-

vacieho práva je zástupca člena Národnej siete 
slovenských miestnych akčných skupín, zá-
stupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, zástupca Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR, zástupca Mi-
nisterstva vnútra SR/Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity, zástupca Mi-
nisterstva životného prostredia. 

 
(6) Medzi  úlohy členov Rady Partnerstva 

patrí: 
a. zastupovať záujmy sociálno-ekonomic-

kých subjektov, občianskych subjektov, 
iniciatív  pôsobiacich na danom území, 
ktoré reprezentujú; 

b. zabezpečovať predloženie svojich ma-
teriálov poštou, elektronicky alebo osobne 
sekretariátu Rady Partnerstva 
nevyhnutných pre rokovanie Rady Part-
nerstva minimálne 5 pracovných dní pred 
uskutočnením rokovania Rady Partner-
stva; 

c. zúčastňovať sa na rokovaniach Rady Par-
tnerstva; v prípade, ak nie je možné z os-
pravedlniteľných dôvodov zabezpečiť 
účasť na rokovaní Rady Partnerstva, pí-
somne splnomocniť inú osobu na za-
stupovanie na tomto rokovaní; 

d. na rokovaniach Rady Partnerstva prijímať 
rozhodnutia a iné závery k prerokovaným 
bodom programu; 

e. podieľať sa na zabezpečovaní plnenia 
úloh vyplývajúcich z prípravy, realizácie, 
monitorovania a hodnotenia RIÚS. 

 
(7) Členstvo v Rade Partnerstva zaniká 

a. odvolaním, a to na vlastnú žiadosť čle-
na, t.j. písomným vzdaním sa členstva 
v Rade Partnerstva podpísaným štatutár-
nym orgánom člena a doručeným pred-
sedovi Rady Partnerstva, 

b. zánikom Rady Partnerstva podľa čl. 9 toh-
to Štatútu a rokovacieho poriadku alebo 

c. zánikom subjektu, ktorý je členom Rady 
Partnerstva bez právneho nástupcu. 

 
(8) Predseda Rady Partnerstva požiada 

člena Rady Partnerstva o návrh nového zá-
stupcu, ktorý nahradí pôvodného zástupcu, ak:  
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a. sa zástupca nezúčastní na rokovaní Rady 
Partnerstva viac ako 2 krát po sebe bez ná-
ležitého ospravedlnenia, 

b. existujú iné dôvody, pre ktoré sa predseda 
Rady Partnerstva domnieva, že výmena zá-
stupcu člena Rady Partnerstva by prospela 
zvýšeniu efektivity pri napĺňaní úloh Rady 
Partnerstva. 

Člen Rady Partnerstva nemusí na základe 
odôvodneného vysvetlenia vyhovieť žiadosti 
predsedu Rady Partnerstva. 
 

(9) Člen Rady Partnerstva je oprávnený 
navrhnúť menovanie nového zástupcu kedy-
koľvek na základe písomného oznámenia šta-
tutárneho orgánu člena Rady Partnerstva 
doručeného predsedovi Rady Partnerstva. 

 
(10) Člen Rady Partnerstva je povinný 

bezodkladne navrhnúť menovanie nového zá-
stupcu  podľa ods. 10 tohto článku v prípade:  
a. ak zástupca člena Rady Partnerstva nespĺňa 

niektorú z podmienok podľa ods. 4 tohto 
článku, 

b. smrti zástupcu alebo jeho vyhlásenia za 
mŕtveho. 
 
(11) Menovaním nového zástupcu člena 

Rady Partnerstva nezaniká členstvo členovi 
Rady Partnerstva. Žiadosti podľa ods. 8 a 9 
tohto článku sa nedotýkajú procesných pod-
mienok fungovania Rady Partnerstva. 

 
 

ČL. 5. 
PRÁVOMOC RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Rada Partnerstva vykonáva nasledovné 

úlohy: 
a. navrhuje svojho predsedu a podpredsedu  

na základe voľby členov Rady Partnerstva 
na menovanie štatutárnemu orgánu RO pre 
IROP,   

b. navrhuje odvolanie predsedu a podpredsedu 
na základe hlasovania členov Rady Part-
nerstva o odvolaní štatutárnemu orgánu RO 
pre IROP, 

c. rokuje o návrhu RIÚS ako aj stratégie 
UMR, resp. ich aktualizácií, formuluje 
pripomienky a spolupracuje s Prešov-
ským samosprávnym krajom, resp. s mes-
tom Prešov, za účelom vyriešenia vzne-
sených pripomienok a za účelom dosiah-
nutia dohody o znení návrhu RIÚS, ktorý 
bude spolu so stanoviskom Rady Partner-
stva predložený na schválenie RO pre 
IROP, 

d. môže iniciovať aktualizáciu RIÚS ako aj 
stratégie UMR, 

e. vydáva odporúčania pre zlepšenie imple-
mentácie RIÚS a stratégie UMR pre SO, 

f. spolupodieľa sa na monitorovaní a hodn-
otení realizácie RIÚS ako aj stratégie 
UMR,  

g. berie na vedomie podklady do výroč-
nej/záverečnej správy o vykonávaní IROP 
predkladané na RO pre IROP, 

h. berie na vedomie hodnotiace správy o do-
siahnutom pokroku RIÚS ako aj stratégie 
UMR, 

i. vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z 
tohto Štatútu a rokovacieho poriadku na 
základe požiadavky RO pre IROP. 

 
(2) Pri plnení úloh podľa ods. 1 tohto člán-

ku sú členovia Rady Partnerstva a ich zá-
stupcovia viazaní podmienkami vyplývajú-
cimi zo zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, z IROP, z programovej 
a riadiacej dokumentácie, z metodických 
usmernení RO pre IROP, ktoré boli zverejnené 
na webovom sídle RO pre IROP a ostatnými 
podmienkami, ustanoveniami a riadiacou 
dokumentáciou príslušného programu, ktorý 
komplementárne dopĺňa IROP.  
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ČL. 6. 
PREDSEDA A PODPREDSEDA RADY 

PARTNERSTVA 
 

(1) Prvé rokovanie Rady Partnerstva zvo-
láva štatutárny orgán Prešovského samo-
správneho kraja. Štatutárny orgán alebo ním 
menovaný zástupca Prešovského samospráv-
neho kraja vykonáva na prvom rokovaní Rady 
Partnerstva úlohy predsedu Rady Partnerstva. 
V prípade nezvolania zasadnutia do 15 pra-
covných dní, vzťahuje sa ustanovenie čl. 8, 
ods. 2.   

 
(2) Predsedu Rady Partnerstva menuje 

štatutárny orgán RO pre IROP na základe 
voľby  z prvého rokovania Rady Partnerstva 
spomedzi členov s hlasovacím právom. Za 
predsedu môže byť zvolený ten člen Rady 
Partnerstva s hlasovacím právom, ktorý získa 
súhlas 2/3 väčšiny všetkých zástupcov členov 
Rady Partnerstva v rovnom hlasovaní podľa čl. 
8 ods. 12 písm. a) tohto Štatútu a rokovacieho 
poriadku. Svoje práva a povinnosti predsedu 
vykonáva prostredníctvom svojho zástupcu 
v Rade Partnerstva. Na člena Rady Partnerstva, 
ktorý je zvolený za predsedu Rady Partnerstva, 
sa vzťahujú všetky práva a povinnosti člena 
Rady Partnerstva uvedené v tomto Štatúte a ro-
kovacom poriadku. 

 
(3) Predseda Rady Partnerstva najmä: 

a. zvoláva a vedie rokovanie Rady Part-
nerstva, ak nie je uvedené inak, 

b. určuje program Rady Partnerstva v súlade 
s úlohami Rady Partnerstva ako aj s ohľa-
dom na návrh člena, ktorý žiadal o zvo-
lanie rokovania,  

c. dohliada nad dodržiavaním Štatútu a ro-
kovacieho poriadku a vykonáva s tým 
súvisiace úkony, 

d. schvaľuje a podpisuje zápisnicu z roko-
vania Rady Partnerstva, 

e. spolupracuje so sekretariátom Rady Part-
nerstva pri príprave podkladov na roko-
vanie; predseda Rady Partnerstva môže 

uložiť sekretariátu povinnosť doplniť pri-
pravené podklady,  

f. dohliada na organizačné a technické za-
bezpečenie jednotlivých zasadnutí Rady 
Partnerstva v spolupráci so sekretariátom 
Rady Partnerstva; najmä dohliada na za-
bezpečenie priestorov pre jednotlivé za-
sadnutia a  distribúciu materiálov potreb-
ných na rokovanie Rady Partnerstva pre 
jednotlivých členov Rady Partnerstva. 

 
(4) Predseda Rady Partnerstva zastupuje 

Radu Partnerstva navonok aj dovnútra. 
 
(5) Predseda Rady Partnerstva môže byť 

odvolaný zo svojej funkcie v prípade, že si ne-
plní povinnosti vyplývajúce z funkcie predsedu 
Rady Partnerstva, a to 2/3 väčšinou všetkých 
zástupcov členov Rady Partnerstva v rovnom 
hlasovaní podľa čl. 8 ods. 12 písm. a) tohto 
Štatútu a rokovacieho poriadku na návrh 
najmenej 1/3 zástupcov všetkých členov Rady 
Partnerstva vrátane zástupcov členov Rady 
Partnerstva bez hlasovacieho práva. 

 
(6) Funkcia predsedu Rady Partnerstva 

zaniká: 
a. zánikom členstva člena, ktorý vykonáva 

funkciu predsedu, v Rade Partnerstva; 
b. odvolaním z funkcie predsedu Rady Part-

nerstva podľa ods. 5 tohto článku; 
 

V prípade ak dôjde k zániku funkcie predsedu 
Rady Partnerstva podľa písmena a) a b) tohto 
ods., Rada Partnerstva zvolí nového predsedu 
podľa ods. 2 tohto článku. V prípade zániku 
funkcie zástupcu člena Rady Partnerstva, ktorý 
je predsedom Rady Partnerstva, podľa čl. 4 
ods. 9 a 10 tohto Štatútu a rokovacieho po-
riadku, výkon práv a povinností  predsedu Ra-
dy Partnerstva preberie nastupujúci zástupca 
toho istého člena Rady Partnerstva. 

 
(7) Podpredsedu Rady Partnerstva menuje 

štatutárny orgán RO pre IROP na základe 
voľby z  prvého rokovania Rady Partnerstva spo-  
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medzi členov s hlasovacím právom. Pre zvo-
lenie podpredsedu Rady Partnerstva je po-
trebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých zá-stupcov 
členov Rady Partnerstva v rovnom hlasovaní 
podľa čl. 8 ods. 12 písm. a) tohto Štatútu 
a rokovacieho poriadku. Svoje práva a po-
vinnosti podpredsedu vykonáva prostredníc-
tvom svojho zástupcu v Rade Partnerstva. Na 
člena Rady Partnerstva, ktorý je zvolený za 
podpredsedu Rady Partnerstva, sa vzťahujú 
všetky práva a povinnosti člena Rady Part-
nerstva uvedené v tomto Štatúte a rokovacom 
poriadku. Podpredseda Rady Partnerstva za-
stupuje Predsedu Rady Partnerstva v prípade, 
ak nemôže vykonávať úlohy, ktoré mu vy-
plývajú zo Štatútu a rokovacieho poriadku. 
 

(8) Podpredseda Rady Partnerstva môže 
byť odvolaný zo svojej funkcie v prípade, že si 
neplní povinnosti vyplývajúce z funkcie pod-
predsedu Rady Partnerstva, a to 2/3 väčšinou 
všetkých zástupcov členov Rady Partnerstva 
v rovnom hlasovaní podľa čl. 8 ods. 12 písm. 
a) tohto Štatútu a rokovacieho poriadku na 
návrh najmenej 1/3 všetkých zástupcov členov 
Rady Partnerstva vrátane zástupcov členov 
Rady Partnerstva bez hlasovacieho práva. 

 
(9) Na zánik funkcie podpredsedu Rady 

Partnerstva a zánik funkcie zástupcu člena 
Rady Partnerstva, ktorý je podpredsedom Rady 
Partnerstva, sa primerane aplikuje ods. 6 tohto 
článku Štatútu a rokovacieho poriadku. 

 
ČL. 7. 

SEKRETARIÁT RADY PARTNERSTVA 
 

(1) Funkciu sekretariátu Rady Partnerstva 
zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj 
 v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Pri plnení úloh podľa ods. 
2 tohto článku spolupracuje s mestom Prešov. 

 

(2) Sekretariát Rady Partnerstva pod do-
hľadom a v spolupráci s predsedom Rady Part-
nerstva zabezpečuje organizačné, vecné a ad-
ministratívne úlohy spojené s činnosťou Rady 
Partnerstva, a to najmä:  
a. pripravuje návrh programu rokovania Rady 

Partnerstva a predkladá ho predsedovi Rady 
Partnerstva na schválenie, 

b. pripravuje návrh uznesenia rokovania Rady 
Partnerstva, 

c. zabezpečuje predkladanie materiálov súvi-
siacich s rokovaním Rady Partnerstva, po-
štou, elektronicky alebo osobne, zástupcom 
členov Rady Partnerstva na jednotlivé ro-
kovania Rady Partnerstva  

d. organizačne zabezpečuje rokovania Rady 
Partnerstva, 

e. pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní 
Rady Partnerstva a vedie ich evidenciu, 

f. vypracováva zápisnicu z rokovania Rady 
Partnerstva, 

g. vedie agendu a zabezpečuje archiváciu do-
kumentov súvisiacu s činnosťou Rady 
Partnerstva, 

h. zabezpečuje spoluprácu s SO a RO pre 
IROP, 

i. vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov 
predsedu Rady Partnerstva, 

j. zabezpečuje administratívne spracovanie 
menovacích a odvolacích dekrétov zástup-
cov členov a ich predloženie štatutárnemu 
orgánu RO pre IROP na podpis. 
 
(3) V prípade, ak predseda Rady Part-

nerstva alebo iná osoba zastupujúca predsedu 
Rady Partnerstva alebo osoba, ktorá vedie 
rokovanie Rady Partnerstva, v rámci svojej 
právomoci požiada sekretariát Rady Partner-
stva o spoluprácu pri zabezpečení organizač-
ných alebo technických záležitostí spojených 
s fungovaním Rady Partnerstva, sekretariát 
Rady Partnerstva je povinný takejto požia-
davke vyhovieť bez zbytočného odkladu.  
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ČL. 8. 
ROKOVANIE RADY PARTNERSTVA 

 
(1) Rokovanie Rady Partnerstva zvoláva 

predseda Rady Partnerstva podľa potreby pí-
somnou pozvánkou doručenou najneskôr 10 pra-
covných dní pred uskutočnením rokovania 
Rady Partnerstva v listinnej alebo elektronickej 
forme na základe vlastného podnetu, alebo ak 
o to predsedu Rady Partnerstva požiada:  
a. Prešovský samosprávny kraj, 
b. mesto Prešov, 
c. aspoň 1/5 zástupcov členov Rady Part-

nerstva, 
d. RO pre IROP. 
Súčasťou pozvánky je program rokovania ako 
aj materiály na prerokovanie a návrh uznesení 
Rady Partnerstva k jednotlivým bodom roko-
vania. 

 
(2) Rokovanie Rady Partnerstva sa usku-

toční najskôr po uplynutí 10 pracovných dní a 
najneskôr do 15 pracovných dní od odoslania 
požiadavky podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto 
článku. Ak napriek doručenej požiadavke na 
zvolanie rokovania sa rokovanie Rady Part-
nerstva neuskutoční v uvedenej lehote, zvolať 
rokovanie Rady Partnerstva môže člen, ktorý 
žiadal o zvolanie rokovania Rady Partnerstva. 
V takom prípade zvolávajúci člen vedie roko-
vanie Rady Partnerstva, ak sa výslovne s pred-
sedom Rady Partnerstva nedohodne inak.  

 
(3) Rokovanie Rady Partnerstva vedie pred-

seda, v jeho neprítomnosti ho zastupuje pod-
predseda Rady Partnerstva, ak nie je v tomto 
Štatúte a rokovacom poriadku uvedené inak. 
Mimoriadne, v odôvodnených prípadoch môže 
predseda Rady Partnerstva písomne poveriť 
vedením rokovania iného zástupcu člena Rady 
Partnerstva. 

 
(4) Rada Partnerstva je uznášaniaschopná, 

ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov 
členov Rady Partnerstva s hlasovacím právom. 
V prípade, že jedným z bodov rokovania je 
záležitosť týkajúca sa UMR, Rada Partnerstva 

je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpo-
lovičná väčšina zástupcov členov za UMR 
s hlasovacím právom a zástupca mesta Prešov. 

 
(5) Po otvorení rokovania Rady Partner-

stva sa schváli program rokovania. Každý člen 
Rady Partnerstva je oprávnený navrhnúť do-
plnenie programu rokovania o nový bod, pri-
čom spolu s návrhom na doplnenie nového 
bodu rokovania predloží členom Rady Part-
nerstva materiál k tomuto novému bodu a ná-
vrh uznesenia. Zaradenie nového bodu do pro-
gramu rokovania Rady Partnerstva podlieha 
schváleniu Rady Partnerstva. 

 
(6) Rokovania Rady Partnerstva sú 

neverejné. Výnimku môže povoliť predseda 
Rady Partnerstva vo vzťahu k účasti pozoro-
vateľov, ktorí nemajú hlasovacie práva. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na: 
a. právo zástupcu člena Rady Partnerstva 

byť v nevyhnutných prípadoch sprevá-
dzaný svojimi spolupracovníkmi, 

b. právo zástupcu člena Rady Partnerstva 
prizvať expertov s cieľom vyjadrenia ich 
odborného stanoviska, pričom toto právo 
je možné využiť iba v prípade, ak úmysel 
prizvať expertov je riadne oznámený 
predsedovi Rady Partnerstva aspoň 3 
pracovné dni pred začiatkom rokovania 
Rady Partnerstva. Predseda Rady Part-
nerstva zabezpečí, aby bola informácia 
člena o využití jeho práva podľa tohto 
písm. b) oznámená aj ostatným členom 
Rady Partnerstva.  

 
(7) Predmetom rokovania Rady Partner-

stva sú záležitosti patriace do jej právomoci 
podľa čl. 5 tohto Štatútu a rokovacieho 
poriadku.  

 
(8) V prípade, že sa zástupca člena Rady 

Partnerstva nemôže zúčastniť rokovania, 
písomným splnomocnením vo forme listu ale-
bo e-mailu zaslaným predsedovi, splnomocní 
inú osobu na svoje zastupovanie na rokovaní 
Rady Partnerstva. V takomto prípade má spl-
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nomocnená osoba na príslušnom rokovaní rov-
naké práva, ako zástupca člena Rady Part-
nerstva. Splnomocnenou osobou môže byť aj 
zástupca iného člena Rady Partnerstva vo 
vzťahu k členovi, ktorého zástupcu je splno-
mocnený zastupovať podľa prvej vety tohto 
odseku. 
 

(9) Hlasovacie právo majú iba členovia 
Rady Partnerstva s hlasovacím právom. Hlaso-
vacie právo nemajú členovia Rady Partnerstva 
podľa čl. 4 ods. 5 tohto Štatútu a rokovacieho 
poriadku, pozorovatelia alebo iné osoby podľa 
ods. 6 písm. a) a b) tohto článku.  

 
(10) Hlasovanie zástupcov členov Rady 

Partnerstva nie je tajné. Rada Partnerstva 
rozhoduje formou uznesení vždy jedným zo 
spôsobov podľa ods. 12 tohto článku. 

 
(11) Hlasuje sa na pokyn predsedu Rady 

Partnerstva alebo inej osoby, ktorá vedie 
rokovanie, o návrhu uznesenia, ktoré predkladá 
predseda Rady Partnerstva alebo iný člen Rady 
Partnerstva. 

 
(12) Hlasovanie podľa tohto Štatútu a roko-

vacieho poriadku prebieha dvoma spôsobmi, 
a to: 
a. rovným hlasovaním, pri ktorom má každý 

člen Rady Partnerstva s hlasovacím právom 
jeden rovný hlas; pokiaľ nie je ustanovené 
inak v tomto Štatúte a rokovacom poriadku, 
na schválenie návrhu uznesenia alebo časti 
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny hlasov prítomných zástupcov čle-
nov Rady Partnerstva s hlasovacím právom  
alebo 

b. váženým hlasovaním špecifikovaným v ods.             
13 až 15 tohto článku.  

Rovné hlasovanie sa použije pri schvaľovaní 
záležitostí týkajúcich sa činnosti a fungovania 
Rady Partnerstva (voľba a odvolanie predsedu 
a podpredsedu Rady Partnerstva, schválenie 
programu rokovania Rady Partnerstva a iné 
procedurálne veci) a keď tak výslovne ustanoví 
tento Štatút a rokovací poriadok. Vážené hla-

sovanie sa použije pri všetkých ostatných 
záležitostiach, pokiaľ nie je ustanovené rovné 
hlasovanie. Pokiaľ nie je jednoznačné, akým 
spôsobom sa má hlasovať, o spôsobe hlaso-
vania rozhoduje predseda Rady Partnerstva. 

 
(13) Pre účely váženého hlasovania sú čle-
novia Rady Partnerstva rozdelení do 4 komôr 
v zmysle čl. 3 ods. 1  tohto Štatútu a roko-
vacieho poriadku, pričom 
a. komoru regionálnej územnej samosprávy 

tvorí člen Prešovského samosprávneho kra-
ja, 

b. komoru miestnej územnej samosprávy 
tvoria členovia reprezentujúci miestnu 
územnú samosprávu vrátane funkčnej 
mestskej oblasti mesta Prešov podľa čl. 3 
ods. 2 tohto Štatútu a rokovacieho poriad-
ku, 

c. komoru sektora sociálno – ekonomických 
partnerov tvoria členovia reprezentujúci 
sociálno – ekonomických partnerov a 

d. komoru štátnej správy tvoria členovia 
reprezentujúci štátnu správu. 

 
(14) Na schválenie predloženého návrhu 

uznesenia alebo časti uznesenia vo váženom 
hlasovaní je potrebný 
a. súhlas s návrhom uznesenia alebo časti 

uznesenia, ktorý je dosiahnutý v najmenej 
dvoch komorách hlasovaním podľa ods. 15 
tohto článku a súčasne 

b. súhlas nadpolovičnej väčšiny vážených hla-
sov všetkých členov Rady Partnerstva s hla-
sovacím právom; veľkosť váženého hlasu 
každého člena Rady Partnerstva v danej 
komore vyplýva z ods. 15 tohto článku (po-
dľa komôr) pri súčasnom zohľadnení exis-
tencie štyroch komôr s rovnocenným posta-
vením, t. j. veľkosť hlasu člena Rady Part-
nerstva v danej komore sa delí číslom 4. 

 
(15) Pre účely hlasovania podľa ods. 14 

tohto článku 
a. v komore regionálnej územnej samosprávy 

hlasuje len člen Prešovského samospráv-
neho kraja a na schválenie predloženého 
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návrhu uznesenia alebo časti uznesenia 
v tejto komore je potrebný jeho súhlas; 
veľkosť jeho hlasu sa rovná číslu 100 a pre 
účely hlasovania podľa ods. 14 písm. b) 
tohto článku  sa rovná číslu 25; 

b. v komore miestnej územnej samosprávy má 
každý člen vážený hlas, pričom veľkosť 
jeho hlasu zodpovedá podielu počtu 
obyvateľov, ktorých reprezentuje daný člen 
(každá obec môže byť zastúpená iba 
jedným členom, a teda počet obyvateľov 
obce môže byť započítaný len jednému 
členovi a jeden krát) na celkovom počte 
obyvateľov, ktorých reprezentujú všetci 
členovia tejto komory k 31. 12. 2013 
násobenom číslom 100 a na schválenie 
predloženého návrhu uznesenia alebo časti 
uznesenia v tejto komore je potrebná 
nadpolovičná väčšina vážených hlasov 
všetkých členov tejto komory; vážený hlas 
každého člena v tejto komore sa pre účely 
hlasovania podľa ods. 14 písm. b) delí 
číslom 4, 

c. v komore sektora sociálno – ekonomických 
partnerov má každý člen Rady Partnerstva 
jeden hlas a na schválenie predloženého 
návrhu uznesenia alebo časti uznesenia 
v tejto komore je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov všetkých členov tejto ko-
mory; veľkosť hlasu každého člena v tejto 
komore sa rovná podielu čísla 1 na cel-
kovom počte členov tejto komory ná-
sobenom číslom 100 a pre účely hlaso-
vania podľa ods. 14 písm. b) sa delí číslom 
4, 

d. v komore štátnej správy má každý člen 
Rady Partnerstva jeden hlas a na schválenie 
predloženého návrhu uznesenia alebo časti 
uznesenia v tejto komore je potrebná nad-
polovičná väčšina hlasov všetkých členov 
tejto komory; veľkosť hlasu každého člena 
v tejto komore sa rovná podielu čísla 1 
na celkovom počte členov tejto komory 
násobenom číslom 100 a pre účely hlaso-
vania podľa ods. 14 písm. b) sa delí číslom 
4. 

 

(16) Vo veciach UMR sa hlasuje osobitne 
nasledovným spôsobom: 
a. Hlasovania sa môžu zúčastniť iba zástup-

covia tých členov Rady Partnerstva, ktorí sú 
územne príslušní k mestskej funkčnej ob-
lasti mesta Prešov a zároveň vecne prí-
slušní4) k prerokovávanému bodu uznese-
nia. Rozdelenie do komôr podľa ods. 13 
tohto článku sa neuplatňuje. 

b. Hlasuje sa rovným hlasovaním podľa ods. 
12 písm. a) tohto článku. 

c. Na schválenie predloženého návrhu uzne-
senia alebo časti uznesenia vo veciach 
UMR je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých členov Rady Partnerstva 
oprávnených hlasovať vo vzťahu k danému 
bodu a zároveň súhlas zástupcu mesta 
Prešov.  

Vo veciach UMR Rada Partnerstva berie na 
vedomie materiály, a to v ich plnom rozsahu 
ako boli schválené podľa písm. c) tohto 
odseku. Ustanovenia ods. 17 a 18 tohto článku 
týmto nie sú dotknuté. 

 
(17) Pre účely hlasovania vo veciach štátnej 

politiky v oblasti zdravotníctva, kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu, sociálnoprávnej o-
chrany detí a sociálnej kurately sa dodržujú 
náležitosti hlasovania podľa ods. 13 až 15 
tohto článku, vo veciach UMR ods. 16 tohto 
článku, pričom na schválenie predloženého 
návrhu uznesenia alebo časti uznesenia je 
potrebný súhlas vecne príslušného rezortu.  

(18)  
 

                                                           
4) Vecná príslušnosť jednotlivých ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy v SR je upravená 
zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov. V prípade, že sú prenesené niektoré úlohy 
miestnej štátnej správy na samosprávny kraj v súlade so 
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch), je vecne príslušný 
aj samosprávny kraj. 
Vecná príslušnosť sa posudzuje podľa predmetu činnosti 
subjektu uvedeného v jeho štatutárnych dokumentoch 
(stanovách, zakladateľských a zriaďovateľských listinách, 
štatútoch a podobne) a podľa skutočne vykonávanej 
činnosti. Vecná príslušnosť člena Rady Partnerstva sa 
zatriedi pre účely hlasovania v Rade Partnerstva postupom 
podľa metodického usmernenia RO pre IROP. 
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(19) Člen Rady Partnerstva reprezentujúci 
štátnu správu môže uplatniť pri hlasovaní 
podľa ods. 14 písm. b) tohto článku a ods. 16 
písm. c) tohto článku právo veta. V prípade, že 
sa uplatní právo veta podľa tohto odseku, na 
schválenie predloženého návrhu uznesenia 
alebo časti uznesenia je potrebná 2/3 väčšina 
hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať 
vo vzťahu k danému bodu. Uvedené sa 
nevzťahuje na právo veta pre člena podľa čl.3 
bod.1 písm. d bod iv., ktoré je definitívne.  

 
(20) Predseda Rady Partnerstva môže roz-

hodnúť aj o hlasovaní mimo rokovania spô-
sobom „per rollam“. Členovia sa k ma-
teriálom zaslaným „per rollam“ vyjadria pí-
somne elektronickou formou do 7 pracovných 
dní odo dňa elektronického odoslania výzvy na 
hlasovanie sekretariátom Rady Partnerstva.           
V odôvodnených prípadoch môže byť táto 
lehota skrátená, prípadne predĺžená rozhod-
nutím predsedu Rady Partnerstva. Člen Rady 
Partnerstva predkladá svoje stanovisko v pí-
somnej forme alebo elektronickou poštou 
sekretariátu Rady Partnerstva do termínu 
uvedenom vo výzve na hlasovanie. V prípade 
nepredloženia žiadneho stanoviska od člena 
Rady partnerstva sa toto považuje za prejav 
súhlasu s návrhom materiálu. Na hlasovanie 
„per rollam“ sa vzťahujú pravidlá stanovené 
pre hlasovanie na riadnych rokovaniach Rady 
Partnerstva. 

 
(21) Predseda Rady Partnerstva môže 

prerušiť rokovanie Rady Partnerstva z dôvodu 
potreby vyžiadať si odborný podklad alebo 
metodické usmernenie RO pre IROP 
nevyhnutné pre riadne plnenie funkcií Rady 
Partnerstva vo vzťahu k aktuálne prerokúvanej 
záležitosti. Predseda RP môže prerušiť roko-
vanie RP z uvedeného dôvodu aj na základe 
podnetu členov Rady partnerstva. Prerušenie 
môže trvať len po nevyhnutne potrebný čas, 
najdlhšie 15 pracovných dní. Prerušiť ro-
kovanie Rady Partnerstva o tej istej veci mož-
no len raz. 
 

(22) V prípade, že Rada Partnerstva nebude 
trikrát po sebe uznášaniaschopná, o programe 
rokovania rozhodne RO pre IROP. 

 
(23) Z každého rokovania Rady Partnerstva 

sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej sú-
časťou je prezenčná listina. Kópia zápisnice, 
po jej predchádzajúcom pripomienkovaní zo 
strany členov, sa v elektronickej podobe za-
siela všetkým členom Rady Partnerstva do 10 
pracovných dní po konaní predmetného zasad-
nutia. Zápisnica obsahuje najmä:  

i. dátum, miesto a čas rokovania,  
ii. program rokovania,  

iii. stručný záznam priebehu rokovania, 
iv. výsledky hlasovania o predložených 

návrhoch spolu s údajom o hlasovaní 
jednotlivých členov, osobitné zázna-
my, ak o ich zaznamenanie do zápis-
nice výslovne počas rokovania po-
žiadal zástupca člena Rady Part-
nerstva ,  

v. dátum vyhotovenia zápisnice,  
vi. podpisy predsedu Rady Partnerstva 

alebo osoby, ktorá viedla rokovanie, 
zástupcu jedného člena ako overo-
vateľa a za správnosť člena sek-
retariátu Rady Partnerstva, 

vii. uznesenia5), 
viii. prezenčná listina. 

 
ČL. 9 

ZÁNIK RADY PARTNERSTVA 
 

(1) Rada Partnerstva zaniká rozhod-nutím 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky ako RO pre IROP, 
najneskôr ukončením programového obdobia 
2014 - 2020. 
 
 
 
 
 

                                                           
5) forma uznesenia tvorí príloha štatútu 
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ČL. 10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Zmeny tohto Štatútu a rokovacieho 

poriadku navrhuje predseda Rady Partnerstva, 
na základe návrhu schváleného rovným hlaso-
vaním podľa čl. 8 ods. 12 písm. a) tohto Šta-
tútu a rokovacieho poriadku 2/3 väčšinou všet-
kých členov Rady Partnerstva, a schvaľuje ich 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky ako RO pre IROP. 

 
(2) Zmeny tohto Štatútu a rokovacieho po-

riadku môže navrhnúť aj Ministerstvo pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky ako RO pre IROP. Na schválenie 

 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 16. 10. 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 takéhoto návrhu si vyžiada RO pre IROP 
stanovisko Rady partnerstva. Rada partnerstva 
postupuje podľa bodu (1) čl. 10. 

 
(3) Štatút a rokovací poriadok Rady Par-

tnerstva nadobúda platnosť dňom podpisu 
štatutárnym orgánom RO pre IROP a účinnosť 
zverejnením vo vestníku Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky. 
 
 
 
 

Ľubomír Jahnátek, v. r. 
Minister 
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Príloha č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú 
územnú stratégiu Prešovského kraja na roku 2014 - 2020 

 

 

 

 

UZNESENIE 

Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja  
na roky 2014-2020 

 

č. /rok 

z DD.MM.RRRR 

 

Rada Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014-2020 
(ďalej iba „Rada Partnerstva“) 

 

A. Berie na vedomie / schvaľuje / vydáva (pozitívne/negatívne) stanovisko 

 

 

B. Ukladá 

 

 

 

 

 

 

Podpis 
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Poznámky
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Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR,
Dobrovičova 12,  812  66  Bratislava  v  GLASS TRADING,  spol. s r. o. -  Vydavateľstvo  NOI,  Stará  Vajnorská  17,  832 53 Bratislava. Vychádza
Vychádza podľa potreby. Tel.: 0910 239 677,  e-mail: vestnik@glasstrading.sk. 
Predplatné Vestníka MPRV SR sa vyberá formou preddavkov. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čiastky. 
Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie
novinových zásielok povolené RPP Bratislava - poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993.
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