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Návrh na uznesenie 
 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov, 
 
 
A.   berie na vedomie 
 
A.1. odstúpenie z funkcie člena Dozornej  rady zo dňa 3.6.2020 v Agentúre regionálneho 
rozvoja PSK 
 

- Ing. Bystríka Muchu  
 

A.2.  odstúpenie  z funkcie  člena Dozornej  rady zo dňa 26.5.2020 v Agentúre regionálneho 
rozvoja PSK 
 

- JUDr. Štefana Bieľaka 
 

 
B.   menuje do  orgánov ARR PSK  
 
 
B.1.  dvoch zástupcov  Prešovského samosprávneho kraja – za členov Dozornej  rady 
v Agentúre regionálneho rozvoja PSK 
 
 

- ...................................................... 
 

 
- ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa 
 
 
V súlade s § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov samosprávny kraj je 
oprávnený založiť právnické osoby podľa osobitných predpisov. 
 
 
ARR PSK 
Združenie je založené na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko so zreteľom na štátnu 
štrukturálnu, regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku. 
Združenie koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej úrovni pre 
podporu a rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko. 
ARR PSK je záujmové združenie právnických osôb založené Prešovským samosprávnym 
krajom a Prešovskou univerzitou v Prešove podľa § 20f a násl. Občianským Zákonníkom 
zakladateľskou listinou zo dňa 03.01. 2005 a zapísané 19.01.2005 do registra Krajského Úradu 
v Prešove, odbor všeobecnej správy a živnostenského podnikania pod reg. č. č.j. 
2005/02600/Pa-001. Združenie je subjektom neziskového charakteru. Je otvoreným subjektom. 
Z okruhu potencionálnych členov sú zákonom vylúčené všetky fyzické osoby, t.j. i fyzické 
osoby podnikatelia. Činnosť ARR PSK priamo nadväzuje na aktivity a pôsobenie Rozvojovej 
agentúry PSK (RAPSK) - príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorej 
zamestnanci, kompetencie a činnosti prešli pod ARR PSK ku dňu 01.03.2005. V zmysle 
STANOV orgánmi združenia sú:  

a) Zbor zástupcov členov združenia, 
Zbor zástupcov členov združenia je najvyšším orgánom združenia a je tvorený jedenástimi členmi 
predstaviteľmi členov združenia, pričom šesť členov nominuje Prešovský samosprávny kraj, troch 
Prešovská univerzita, jedného mesto Prešov, jedného mesto Lipany.   

b) Správna rada 
Správna rada je výkonným orgánom združenia a je tvorená deviatimi členmi, predstaviteľmi 
členov združenia, pričom päť členov nominuje Prešovský samosprávny kraj, jedného člena 
Prešovská univerzita, jedného člena mesto Prešov, jedného člena mesto Vranov nad Topľou a 
jedného člena mesto Svit.  
      c) Dozorná rada,  
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a je tvorená siedmimi členmi, predstaviteľmi 
členov združenia, pričom troch členov nominuje Prešovský samosprávny kraj, jedného člena 
Prešovská univerzita, jedného člena mesto Svidník, jedného člena mesto Sabinov a jedného člena 
mesto Levoča  

d) Generálny riaditeľ, 
Generálny riaditeľ je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho 
mene. Generálny riaditeľ zastupuje združenie navonok a je jeho štatutárnym zástupcom. Za výkon 
svojej činnosti sa zodpovedá Správnej rade. 
V súčasnosti je generálnym riaditeľom ARR PSK - Ing. Artúr Benes. 
 
 


