
 
 
 
 
 

 
Záznam z hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 12.marca 

2020 do 19. marca 2020. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         V Prešove, dňa 24.3.2020 
 
 
 

 
      V súlade s „Príkazným listom predsedu PSK č.5, zo dňa 9.3.2020“, s písmenom D ) sa rušia 

všetky verejné zasadnutia na Úrade PSK do odvolania,  sa z vyššie uvedeného dôvodu 

dohodlo, že komisia RR a CR pri zastupiteľstve PSK bude o predložených materiáloch na svoje 

plánované zasadnutie dňa 18.3.2020, hlasovať per rollam. Pre platné prijatie uznesení bude 

potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov Komisie RR a CR. 

 

Hlasovania per rollam k prvým 8 bodom programu sa zúčastnilo  12 hlasujúcich. 

Z doručených hlasovacích lístkov bolo 12 platných a preto boli všetky predložené uznesenia 

per rollam schválené. 

 

 

Hlasovanie per rollam : 

 

Počet členov Komisie RR a CR pri zastupiteľstve PSK : 13 

Počet členov oprávnených hlasovať: 13 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 12 

Nehlasovali : 1 

Počet platných hlasovacích lístkov: 12 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Za: 12 



Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Bod č. 9 - Informatívna správa o stave realizácie projektu Poloniny trail iniciatívy: Catching-

up Regions Initiative (CuRI), bola na hlasovanie zaslaná dodatočne a k nej sa hlasovania 

zúčastnilo:  

Počet členov Komisie RR a CR pri zastupiteľstve PSK : 13 

Počet členov oprávnených hlasovať: 13 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 11 

Nehlasovali : 2 

Počet platných hlasovacích lístkov: 11 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

V celkovom hlasovaní per rollam boli prijaté nasledovné uznesenia:   

 

Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
pri  Zastupiteľstve PSK 

 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
o d p o r ú č a  Zastupiteľstvu PSK  
 

A.  schváliť  
 
     A.1. zmenu Výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
     rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
     Prešovského samosprávneho kraja: 
 
IV. Predkladanie, posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie 
              

Predkladanie a doručovanie žiadostí 
 

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať (v jednom vyhotovení): 
• elektronicky podľa zákona o e-Governmente, a to použitím elektronických služieb 

PSK, 
• do podateľne úradu PSK, 
• alebo poštou na adresu:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2 



080 01 Prešov  
 

2. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 
30.6.2020. 
 

3. Na obálku je potrebné uviesť: 
• Program 1 „ŠPORT“ 
• Program 2 „KULTÚRA“ 
• Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“. 

 

 Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  Zastupiteľstve PSK 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
A. odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  

 
A.1. schváliť 

 
              návratnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu 
              Severovýchod Slovenska vo výške 100 000,- Eur. 
 
 

  Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  Zastupiteľstve PSK 
 
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
A. berie na vedomie  
 
A.1 . Informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019 
 

           Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  
                                                        Zastupiteľstve PSK 
 
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
A.  berie na vedomie  
A.1.  informáciu o „Integrovanej  sieti  regionálnych rozvojových centier Prešovského 
         samosprávneho kraja“ . 
 

B. odporúča Zastupiteľstvu PSK 
 

B.1.  zobrať na vedomie  informáciu o „Integrovanej  sieti regionálnych rozvojových centier 
         Prešovského  samosprávneho kraja“ . 
 



          Uznesenie  Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  
                                                        Zastupiteľstve PSK 
 
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
A. berie na vedomie  
A.1 informáciu o  „ Klastri sociálnej ekonomiky Prešovského samosprávneho kraja“ , 

 
 B.  odporúča Zastupiteľstvu PSK 

 
 B.1.  zobrať na vedomie informáciu o „ Klastri sociálnej ekonomiky Prešovského 
    samosprávneho kraja“ , 
 

          Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  
                                                        Zastupiteľstve PSK 
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
A.  berie na vedomie  
 
A.1.  Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 
 
 

          Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  
                                                        Zastupiteľstve PSK 
 

 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
  
 
A . berie na vedomie:  
 
A.1. správu o  „ Zaradení  politiky MRK do kompetenčného rámca PSK “. 
 
 
B . odporúča zastupiteľstvu PSK  
 
 
B.1. zaradiť politiku MRK do kompetenčného rámca PSK. 
 
    

          
 
 
 



Uznesenie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri 
Zastupiteľstve PSK 

 
 

 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK  
  

A. navrhuje zastupiteľstvu PSK v Inovačné partnerské centrum (IPC) 
 
 
     A.1 Odvolať zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Správnej rady     
        
            Inovačného partnerského centra 
 

- RNDr. Rudolfa Bauera, PhD. (vedúceho odboru regionálneho rozvoja ÚPSK) 
 
 
     A.2 Menovať zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady 
      
            Inovačného partnerského centra 
 
       - PaedDr. Martinu Slivkovú, PhD. (vedúcu odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia  ÚPSK) 
 

A. navrhuje zastupiteľstvu PSK v Agentúre regionálneho rozvoja  Prešovského 
samosprávneho kraja 
 

 
A.1 Odvolať zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Dozornej  rady v Agentúre 
regionálneho rozvoja PSK 
 

- PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu  (riaditeľa Úradu PSK) 
 
 
A.2 Menovať zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – za člena Dozornej  rady 
v Agentúre regionálneho rozvoja PSK 
 

- Ing. Bystríka Muchu  (riaditeľa Úradu PSK) 
 

                      Uznesenie  Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  
                                                        Zastupiteľstve PSK  
 
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK  
  
navrhuje zastupiteľstvu PSK 
 
A. Zobrať na vedomie:  
 
A1. Informatívnu správu o stave realizácie projektu Poloniny trail iniciatívy: Catching-up 
Regions Initiative (CuRI).  



 
B. Schváliť 
 
B1. Vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v rámci pripravovanej 
Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: 
Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi Iniciatív Catching Up Regions 
II implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
  
B2. Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky 
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000,- €, ktorý bude 
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi Iniciatív Catching Up Regions II implementovanej 
na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou.  
 
 
 
B3.  Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B2, s predpokladanou 
výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 
sumu 15 000,- EUR (typ výdavkov: kapitálové). 
 
 

Informácie o hlasovaní per rollam potvrdzuje tajomník Komisie RR a CR PaedDr. Martina 

Slivková PhD. 

 

Zapísala : 

PhDr.Mgr.Štefánia Migašová 

v.r. 

 

 

PhDr. Jaroslav Makatúra 

podpredseda komisie RR a CR 

v.r. 

 

 

 


