
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 
 
 

UZNESENIE č. 10/2019 
 

 
z 10. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 06. 08. 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 realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského 
samosprávneho kraja v rámci I. etapy Iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji.  
 
B. O d p o r ú č a  

1. navrhnúť možnosti financovania publikácie venujúcej sa cestovnému ruchu vo Vysokých 
Tatrách ,, Architektúra Vysokých Tatier 1871 - 1918“. 

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

1. schváliť vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických 
osôb Košice IT Valley z.p.o. formou pridelenia štatútu riadneho člena. 

2. schváliť základný členský poplatok pre záujmové združenie právnických osôb Košice IT 
Valley z.p.o k pre kalendárny rok vo výške 500 EUR. 

3. poveriť predsedu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle Stanov záujmového 
združenia právnických osôb Košice IT Valley z.p.o. o pridelenie štatútu riadneho člena. 

4. schváliť vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja z občianskeho združenia 
Východoslovenská investičná agentúra Košice. 

5. poveriť predsedu Prešovského samosprávneho kraja na doručenie oznámenia člena 
o vystúpení z agentúry jej predstavenstvu. 

6. schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 
„Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny 
kraj, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP 
EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1, s maximálnou žiadanou výškou oprávnených výdavkov 
3 500 000,- Eur. 



 

7. schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku. 

8. schváliť spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, 
čo predstavuje maximálne 175 000,- Eur pre roky 2020 – 2022. 

9. schváliť predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 
000 Eur pre roky 2020 – 2022.  

10. schváliť Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  

11. schváliť Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

12. schváliť všeobecne  záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č...../2019, 
ktorým sa  vyhlasuje  Záväzná  časť  „Územného  plánu Prešovského samosprávneho 
kraja. 

 
D. O d p o r ú č a  Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie 

1. stanovy záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z.p.o.  

2. správu o obstaraní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 

 
 
sekretár Komisie RR a CR 
RNDr. Rudolf Bauer, PhD.                                  Ing. Andrea Tur čanová 
                                                                                 Predseda Komisie RR a CR  
        
 
 

             Overovateľ: 
                                                                                                         Jozef Kanuščák 
V Prešove dňa 06.08.2019                                                               


