
                         Prešovský samosprávny kraj 

 
                                  Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia  

                                 zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
                                _____________________________________________________________________________         
 

 

 

UZNESENIE č. 14/2020 
 

zo 14. zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia  

dňa 23.11.2020 spôsobom per rollam. 
 
 

 
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve 

PSK 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e: 

 
Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapísala: 
PaedDr. Martina Slivková, PhD., v.r.   PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r. 
sekretár komisie ÚPaŽP                             predseda komisie ÚPaŽP  
 
 
     

Overovateľ: 
Bc. Róbert Mačej, v.r.  

 

                                                                                                                                                   



                         Prešovský samosprávny kraj 

 
                                  Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia  

                                 zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
                                _____________________________________________________________________________         
 

 

 

UZNESENIE č. 15/2020 
 

zo 14. zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia  

dňa 23.11.2020 spôsobom per rollam. 
 
 

 
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve 

PSK 

 

 

o d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 
1. Zmenu a doplnenie VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 345/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 9. decembra 2019. 

2. Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle 
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

3. Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

4. Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

 
 
 

 
Zapísala: 
PaedDr. Martina Slivková, PhD., v.r.   PaedDr.Miroslav Benko, MBA, v.r. 
sekretár komisie ÚPaŽP                             predseda komisie ÚPaŽP  
 
 
     

Overovateľ: 
Bc. Róbert Mačej. v.r. 

 

                                                                                                                                                   


