
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 
 
 

UZNESENIE č. 12 /2019 
 

 
z 12. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 19. 11. 2019 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
       Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  
 

A. B e r i e  n a   v e d o m i e 

1.  Informatívnu správu o cykloaktivitách v PSK na rok 2020. 

2.  Informatívnu správu o novej organizačnej štruktúre Odboru strategického rozvoja a 
projektového riadenia Úradu PSK. 

3.  Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK. 

4.  Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK. 

5.  Informatívnu správu o príprave projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (pred podaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu uvedeného v bode bude 
predložená na schválenie presná výška spolufinancovania národného projektu, vrátane 
záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou 
národného projektu).  

 
 

B. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
1.  prípravu projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
     školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako podkladu pre prípravu vyzvania pre 
     národný projekt financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  
2. predpokladané spolufinancovanie národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
     školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ s predpokladanou výškou spolufinancovania 
     vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
     239 462,83 EUR (typ výdavkov: bežné výdavky). 



 

3.  vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu 
PSK pre oblasť Vysoké Tatry. 

4.  v rozpočte PSK cca 100 000 € na projektovú dokumentáciu cykloaktivít v roku 2020. 
5.  účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v rozšírení projektu, ktorý je 

pripravovaný Úradom podpredsedu vlády SR (Centrálny koordinačný orgán) v rámci 
zmeny č.8 vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ za účelom rozšírenia Informačno-poradenského centra na Úrade 
Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-
poradenských centier“. 

6.  pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú vytvorené a podporené ďalšie dve pracovné 
miesta v Informačno-poradenskom centre na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 
s miestom výkonu práce Humenné; 

7.  spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t.j. vo výške 6 858,60 € a jeho predfinancovanie vo výške 142 000 € 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 
 

C. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu  PSK poveriť 
 

       1. predsedu PSK  doručením oznámenia PSK o vystúpení zo  záujmového združenia  
           právnických osôb  CRT VT a vykonávať všetky právne úkony spojené s ukončením 
           členstva PSK v združení. 

 
 
  

 
 
sekretár Komisie RR a CR   
                  v.r.                                                                          podpredseda Komisie RR a CR  
                                                                                                                           v.r. 
        
 
 

     Overovateľ:  v.r. 
                                                                                                                                       
V Prešove dňa ,19. novembra  2019                                                               


