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Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov== do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja I Vydanie:EJ 
Prešovského s(lmosprávnellO kraja (ARR PSK) 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 8. riadneho zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 07.09.2015 čísto: ...12015 

k Návrhu podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

Mestská rada v Prešove 
po prerokovaní materiálu 

1. berie na vedomie 

návrh podmienok pre vstup Mesta Prešov do združenia právnickych osôb - Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja; 

2. od por ú Č a 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť vstup Mesta Prešov do združenia 
právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja s 
účinnost'ou od 1.1.2016 s ročnym členskym príspevkom vo výške 35 000,- €. 
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Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 1;°;1 Vydanie:
pre podnikatel'skú činnosť a strategick)' rozvoj 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo 7. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 

dňa: 23.07.2015 číslo: 39/2015 

k Návrhu podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osľ\b - ARR PSK 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

berie na vedomie 
infonnáciu o prijatí Uznesenia č.4/1/2015 zo 6. zasadnutia Zboru zástupcov Agentúry regionálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.6.2015 

a doporučuje 
vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - ARR PSK (vrátane spôsobu implementácie 
projektov) prehodnotiť po dodaní Stanov združenia ARR PSK a schválení strategických dokumentov 
,.Stratégia udržateľného rozvoja mesta Prešov" a "Program rozvoja mesta Prešov na rok 2015 - 2020 
s výhl'adom do roku 2025". 

..............tf.~~:~~;~.:.?:: ..Ô 


ing. Marta Kollárová, PhD. ~. predsedníčka komisie ...........:............!................... 

Ing. Magdaléna Artimová s 


sekretár komisie overovalelia zápisnice: ............ /?éí.{t.:l2............. . 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 


1 .'~í 
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Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov : Vydanie: 1 ';00
1 do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho 

-"~/ Strana 1/1 
Mesto Prešov rozvoja Prešovského samosprávne/to kraja (ARR PSK) 

Dôvodová správa 

Materiál je predkladaný na rokovanie Mestskej rady na základe doručenej žiadosti 
na prerokovanie podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len ARR PSK), 

Dňa 2),7,2015 bol predmetný návrh prerokovaný na Komisii MsZ pre podnikateľskú 
činnosť a strategický rozvoj a dňa 24,8.2015 na Komisii MsZ finančnej plánovacej a správy 
mestských organizácií. Následne bude materiál zaraden)' na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, 

Materiál obsahuje: 
- Žiadost' o prerokovanie podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnický'ch 

osôb - Agentúry ARR PSK 
- Stanovy ARR PSK 

Dodatok Č. 1 k Stanovám ARR PSK 
Uznesenie č, 4/2015 zo 6, zasadnutia ZBORU ZASTUPCOV ARR PSK konaného dňa 
23,06.2015 

- Uznesenie č, 5/2015 zo 6, zasadnutia ZBORU ZASTUPCOV ARR PSK konaného dňa 
23,06,2015 
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IJ 

tjJ age('lcura Agentúra regionálneho roll/oja Prešovského samosprÍlvneho kroja 
regionálneho 

rOZVOJa 

PSK Prostéjovskó 117/A, 080 ol Pre~ov, SlOvenská republika 

Tel: +42151 7465381, fax: +421 51 7465386 

Ing. Andrea Turčanová 
Primátorka mesta Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

v á~ Ijs{ tisic/ro dňa NakCLS!O vybavuje/linka ľrdtľv 

a"leSi051·i465J81 16.62015 

Vážená pani primátorka, 

V prilohe nášho listu si Vám dovoľujeme zaslať uznesenie Zboru zástupcov Agentúry regionálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.6.20\5, v ktorom sa určili podmienky vstupu 
mesta Prešov do združenia právnických osôb - ARR PSK. 

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o prerokovanie uvedených podmienok vo vecne príslušných 
komisiách mesta Prešova v zastupiteľstve mesta Prclov. 

Zároven si Vás dovoľujeme požiadať o našu osobnú účasť pri prerokovaní tohto materiálu v komisiách 
a zastupiteľstve za účelom detailnejšieho priblíženia danej problematiky všetkým zainteresovaným 
osobám. 

Tešíme sa našu budúcu, vzájomne týhodnu spoluprácu pri čerpaní londov EÚ, ktoré budú slúžiť na 
ďalši rozvoj regiónu a mesta Prešov . 

. . , I 
S uCIIVym pOZdravom:(J", . 

Ing. Benes Artur . \r\? 
generálny riaditel' ~", J 

I 

Príloha: Uweseníe Č. 4/2015 

IČO: 37885341 Registrované: Krajský úrad v Pre!ove. t.j.2005/02600/Pa·oOl www.arrpsk.sk 

DiČ: 2021946564 1 benes@arrp,k.5k 



STANOVY 

AGENTÚRY REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

PRV..\. ČASŤ 

Článok l 
Názov, sídlo a doba trvania združeuia 

I. 	Názov združenia: "Agentúra regionálneho rozvoja Prešo\'ského 

samosprávneho kraja". 


2. 	 Namiesto názvu môže združenie používať i skratku názvu: "ARR PSK". 
3. 	 Názov združenia v cudzom jazyku: 

anglicky: Regional Development Agency of the Prešov Sdf- Governíng Region 
nemecky: Entwicklungs Agentur der Selbstverwaltungsregíon Prešov 
francúzsky: Agence du développement regional du Prešov region autogestíonnaire I. 

4. Sídlo združenia: Prostejovská 117/A, Prešov. 

~ S. Združenie je záujmovým združením právnických osôb v zmysle § 20f a následne 

I Občianskeho zákonníka. 
6. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. ~ 7. Zakladajúcimi členmi združenía sú: 

~ 	 Prešovský samosprávny kraj 
IČO: 37870475 
Adresa: Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov~ Štatutárny zástupca: MUDr. Peter Chudík predseda PSK 

~ Prešovská univerzita v Prešove 


~ rč:o: 17070775 

Adresa: Námestie legionárov 3, 080 O l Prešov 


~ Štatutárny zástupca: prof. PhDr. František Mihina, CSc. - rektor PU 


DRUHÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA 

Článok 2 

Základné poslanie združenia 


l. 	 Združenie je založené na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského kraia 
a regiónu NlTTS II - V)'chodné Slovensko so zreteľom na štátnu štrukturálnu. regionálnu, 
sociálnu, priemyselnú a techuid.:ú politiku. 

2, 	 Združenie je subjektom neziskového charakteru. 



Článok 3 

Predmet činnosti združenia 


!. 	 Združenie koordiriuje všetky aktivity, vrátane finančnych, na regionálnej a mies:nej 

úrovni pre podporu a rozvoj Prešovského kraja a regiónu h'VTS II Východné 

Slovensko. V tejto suvislosti vykonáva: 

a) prípravu a koordináciu prác na príprave strategických dokumento\' regionáineho 


rozvoja v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II - Východné Slovensko, 
h) prípravu programov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými 

dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja, 
c) poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s pripravou a realizáciou programov 

a projektov, 
d) koordináciu prác na príprave programov, projehov a ďalších dolo.:mentov a udáva 

tieto e>.1:emým firmám a konzultantom, 
e) všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch 

budovania spoločnej Európy, 
f) 	 aktívne prispieva k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podrúkania. 

k rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udržateľného 
rozvoja, 

g) realizáciu a podporu implementácie už schválených projektov a programov, 

h) aktívnu podporu, vyhodnocovanie projektov regionálneho rozvoja, 

i) a1.1ivne vyhľadávacie a podporu finančne, techrúcky, materiálne, odborne. ekologicky 


trvalo udržateľných projektov, ~ 
j) informovanosť prislušnych subjeJ...1ov rámci kraja o dostupnosti jednotliv),ch. 

programov a projektov, 
k) 	 organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej 

politike, o možnostiach podpory regionálneho rozvoja a na zvýšenieadministratívn)'ch 
kapacít na prípravu a čerpacie fondov EÚ v rámci regiónu, 

I) propagáciu regiónu doma a v zahraničí azískava pre región investorov, 
m) zhromažďovanie, spracovacie, sprostredkovanie, rozširovanie informácií, teoretických 

a praktických vedomostí a skúseností, realizáciu edičnej činnosti, 
D) sprostredkovateľskú, vydavateJ'skú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu 

a v súlade so svojim poslaním regionálneho osvetového zariadenia, 

o) prípravu, koordinaeiu a realizáciu aktíVÍt cez hraničnej spolupráce, 

p) realizáciu praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj. podporu 


zamestnanosti, 
rl spoluprácu so všetk:ými slovenskými a zahrarúčnými orgarúzácíami a ínštitúciumi, 

ktoré majú záujem pomôc!' naplniť jej poslarúe II ciele. 

TRETIA ČASŤ 

l\lUETKOVÉ POMERY ZDRUŽENIA 


Článok 4 

Zdroje združenia 


Zdrojmi združenia sú najmä: 
o) 	 finančné a materiálové vklacy zakladateľoy víožené do združenia pri jeho založenÍ: 

aa) Prešovský samosprávny kraj: 500 000,- SKK + hnuteľný majetok RA PSK, 
ab) Prešovská univerzita: 1,- SKK 
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b) ročn}' príspevok PSK schválený lastupitel'stvom PSK na príslušný kalendárny rok, 

c) ročné príspevky členov združerua, 

d) ďalsie vklady členov združenia, 

ej finančné prostriedky poskytované príslušnými orgánmi Európskej únie, 

f) dary poskytované inýml právnickými osobami a fyzickým: osobami, 

g) finančné prostriedky získané vlastnou činnosťou združenia, 

hl úroky plynúce z uloženia finančných prostriedkov vo finančných uS!avocr., 


Článok 5 

Použitie prostriedkov združenia 


1, 	 Finančné prostriedky združenia možno použiť iba v súlade so základným poslaním 

a predmetom činnosti združenia, upraveným v druhej časti ~tanov a na krytie \'1'davkov 

súvisiacich so z,abezpečovaním činnosti združenia, 


2, 	 Združenie môže použiť finančné prostriedky v súlade s právnymi predpismi a vnú!om)'111i 
pravidlami schválen}'IDi Správnou radou, 

}, 	 Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo, zostavuje účtovnú ávierku 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Účtovná ávierka musi byť overená 

audítorom, 


4, Združenie vedie účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy, 

5, Združenie zostavuje každoročne výročnú správu o činností a O vi'sledkoch hospodárenia 


za uplynulý kalendárny rok, a lO vždy do 30, apríla nasledujúceho kalendárnebo roka 


ŠTVRT.Á ČASŤ 

ÚPR4..VA Vľ\'ÚTORNÝCH POMEROV ZDRUZEl\iA 

Článok 6 

Vznik a zánik členstva v združení 


l, 	Členstvo zakladateľov v združeni vzniká podpísaním Zakladateľskej zmluvy, 
2. 	 Ďalšie osoby sa môžu stat' členmi združenia na základe písomnej žiadosti, O ich členstve 

rozhodne Zbor zástupcov členov združenia. V rozhodnutí o členstve člena zároveň stanov: 
podmienk)' prijatia, V prípade ldadného rozhodnutia Zbor zástupcov členov združenia 
rozhodne súčasne i o príslušných zmenách stanov, ktorými upraví zastúpenie nového 
člena v organoch združenia a jeho hlasovacie práva, Rozhodnutie o prijatí za člena 
obsahuje i schválenie vldadu nového člena do združenia a jeho ocenenie v peniazoch, 
v prípade ak ide o nepeňažný vklad, 

3, 	 Členstvo v združeni zaniká: 
a) vylúčením člena, 

h) vystúpením člena, 
c) zánikom člena bez právneho nástupcu, 

~ 	 Majetkové vysporiadanie členov, kto;:"m členstvo zaniklo, sa vykoná naineskur do 30 
júna za rok predchadzajúci, v ktorom došlo k zánib členstva..tVz licIO Slanovy urculu 
povinnosť združenia pri zániku členstva vráriI' členovi jeho nepeňažní' v!Jad a ak tentl' 
vklad nemôže b~f vráter.ý \' stave, \' ktorom bol prevzatý, s prihliadnutim na obvyklé 
opotrebenie, patrí členovi primeraná peňažná náhrada, Združenie S2 môže s členen: 



dohodnú!, že namiesto vrátenia peňažn)'ch vkladov, sa vydajú veci alebo iné majetkové 

hodnoty. ktorých obvyklá cena určená s prihliadnutím na ich opotrebenie zodpovedá 

hodnote peňažného vkladu. 


Článok 7 
Zánik členstva ''YlúčenÍm člena 

l. 	 Ak člen porušil ustanovenia zakladateľskej zmluvy alebo stanoVI' združenia. može b"ť zo 

združenia vylúčený. O vylučení člena rozhodne Zbor zástupco\' členov zdl-denia, 

V rozhodnutí Zboru zástupcov členov združenia sa uvedie deň, ku ktorému je člen zo 

združenia VYlúčený. 


Článok 8 
Zánik členstva vystúpením člena 

l, 	Členstvo, aj v prípade vystúpenia člena, zaniká uplynutím výpovednej lehoty. V)'povedná , 

lehota je 90 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci. kedy 

bolo doručené písomné oznámenie o vys,úpení člena 7.0 združenÍa predsedovi Správnej 

rady. 


Článok 9 
Zánik členstva zánikom člena bez; právneho nástupcu 

Členstvo zaniká zánikom člena vtedv, ak práva a povinnosti člena neprechádzajú na právneho 
1 

nástupcu. 

Článok 10 
Práva a povinnosti členov združeIÚa 

4 

l, Každ); z členov združenia je povinny najmä: 
a) všestranne sa usilovať o napíňanÍe cieľov a poslauia združenia 

5,b) dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a Slanov združenia, 

c) podporovať činnosti združenia v rámci vlastnej pôsobnosti, 

d) platiť členské príspevky, ak o tom rozhodne Zbor zástupcov, 


2. 	 Každý z členov má právo najmä: 
a) byť informovaný o činnosti združenia a o jeho hospodárení, 
b) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch 

združenia v súlade s týmito stano\'ami, 

c) spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostrednícrvon: svojich zástupcov 


v orgánoch združenia I' súlade s tymito stanovami. 


4 
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PLUA ČASŤ 


ORGANY ZDRUŽEJ\IA A ICH PÔSOBNOSŤ 


Článok 11 
Orgány združenia 

Orgánmi združenÍa sú: 

a) Zbor zásrupcov členov združenia (ZZ), 

b) Správna rada (SR), 

c) Dozorná rada (DR), 

d) Generálny riaditeľ (GR). 


Článok 12 

Zbor zástupco\' členov združenia 


l. 	Zbor zástupcov členov združenia (ďalej len "ZZ") je najvyšším orgánom zd!1lŽenia a je 
tvorený ôsmymi predstaviternú členov združenia, pričom päť členov nominuje PSK 
a troch členov PU. Na rokovaniach Zboru zástupcov sa zúčastňujú zástupcovia členov 
združenia voleni na dobu určitú na päť ročné funkčné obdobie. 

2. 	 Zástupcov členov združenia do Zboru zástupcov za PSK vymenúva na návrh predsedu 
PSK po prerokovaní na komisií RR a CR PSK zastupiteľstvo PSK, za PU vymenúva 
rekl.Or PU. 

3, 	 Zbor zástupcov sa schádza najmenej jedenkrát za rok, Rokovanie Zboru zástupcov 
zvoláva predseda Zboru zástupcov členov združenia, ktorým je zástupca PSK, 
Ktorýkoľvek člen združenia, Správna rada alebo Dozorná rada môže požiadať o zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia Zboru zástupcov; v takom prípade predseda Zboru zástupcov 
zvolá zasadnutie Zboru zástupcov tak, aby sa uskutočnilo do 30 dni od doručenia žiadosti 
predsedovi Správnej rady_ 

4, 	 Rokovanie Zboru zástupcov vedie jeho predseda. Z každého rokovania Zboru zástupcov 
sa vyhotovi zápisnica, ktorá sa doručí každému členovi združenia, a 10 najneskôr do 
desiatich dní od rokovania Zboru zásrupcov, 

5, 	 Do pôsobnosti Zboru zástupcov patri najmä: 
a) schvaľovať a meniť stanovy združenia, 
b) rozhodovať o prijati nového člena do združenia, 
c) rozhodovať o vylúčeni člena zo združenia, 
d) riešiť majetkové otázky pri zániku členstva v prípade zániku člena bez právneho 

nástupcu, 
e) rozhodnúť O povinnosti platiť členský príspevok, o jeho výške a splatnosti, 
fi rozhodnúť o zániku združenia, 
g) navrhovať a schval'ovať vymenovanie a odvolávan.ie členo\' Správnej r'ady, Dozomeľ 

rady II Generálneho riaditeľa. 
hl schvaľovať stratégiu zamerania podpory ARR PSK, 
il schval'ovať vnútornú organizačnú šU'uktúru ARR PSK, 
ft vymenovať 1ikvidátor~ 
k) ro7.Ílodovaľ o ďalších otázkach, ktoré si Zbor zástupco\' vvmedz! do svoJeJ pôsobnosti. 

,
.' 
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6. 	 Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a IO tak. te PSK má pá hlasov a Pre~ovsbi 


un,verzita má tri hlasy. Zbor zástupcov je uznášanif.sc:hopn{'. ak s'':' najeho zasadnutí 

prilomni minimálne piati členovia. 


7. 	 "Ja piatnosť rozhodnutia Zboru zástupcov je potrebných minimálne šesť hlasov l' r}'chro 
veciach: 
al z:nena zakladateľskej zmluvy združenia, 
b) zmena stanov združenia, 
cl prijatie nového člena do združenia, 
d) vylúčenia člena zo združenia, 
e) vyriešenie majetkových otázok pri zániku člensl\'a v prípade zániku člena bez 

právne.rlO nástupcu, 

fi povinnosť platiť členský príspevok, 

g) zánik združenia. 


8. 	 Vo veciach neuvedených v ods. 7 rozhoduje Zbor zástupcov nadpolovičnou väčšinou 


hlasov prítomných členov. 


9. 	 Vo veciach uvedených \' ods.8 v prípade rovnosti hlasov. rozhoduje hlas predsedu Zboru 
zástupcov. 

IO. 	Zbor zástupcov členov združenia si vyhradzuje právo vopred zaujať síauo\'isko 

k závažnému rozhodnutiu, laoré bude prijímať Správna rada na základe podnetu 

hocilaorého člena združenia. 


l J. Členov Zboru zásrupcov za PSK odvoláva na návrh predsedu PSK po prerokovani na 

komisii RR a CR PSK zastupiteľstvo PSK Za PU môže odvolať člena Zboru 

zástupcov rebor PU. 


Článok 13 
Správna rada 

l. 	 Správna rada má päť členov,.laorí sú voleni na štvorročné funkčné obdobie. Členom 
Správnej rady môže byť iba fyzická osoba, l10ráje spôsobilá na právne úkony a je 
bezúhonná. Za bezúhonnú osobu sa pre účely týchto stanov považuje osoba, ktorá nebola 
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. 

2. 	 Funkčné obdobie Správnej rady je štvorročné. 
3. 	 Zakladatelia predkladajú Zboru zástupcov členov zdru7J:nia na schválenie svoje návrhy na 

členov Správnej rady. 
4. 	 Zbor zástupcov členov združenia schvaľuje návrhy zakladateľov združenia na členm' SR. 

Jednotliví zakladatelia budú mať v SR nasledovné zastúpenie: 
a) PSK " štyria členo\·;a Správnej rady, 
b) Prešovská univm:ita - jeden člen Správncj rady, 
pričom členov SR za PSK na návrh predsLuu PSK schvaJuje 7.astupitel'stvo PSK. člena 
správnej rady za Prešovskú univerzitu nominuje rektor PU. Funkciu predsedu SR 
a podpredsedu SR vykoná\'ajú členovia SR , pričom Zbor zástupcov určí už I ná\Tnu na 
ich vymeno\'ank, ktorý Z nich bude predsedom a i:torý podpredsedom Správnej rad\'. 
Ftmkciu Predsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcQ\' vykonáva člen SR 
nominovan)' za PSK. , 
Funkciu podpredsedu Správnej rady na návrh Zboru zástupcov vykor,áva člen SIl. 
nominovanS' za PF 

5. 	 Predseda Správnej rady zvoláva. pripmvuje a nadi schôdze SR. !'ocas ieho nenr(tom:Josri 
ho zastupuje podpredseda. 

6. 

7 
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6. 	 Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát štvrťročne. Zasadr.utie SR 
musi byť zvoláné do siedmich dní od doručenia žiadosti Dozornej rady alebo jednej 
tretiny členov Správn<.:j rady. 

7. 	 Delegácia Európskej komisie móže nominovai svojho zástupcu v SR so štatútom 
pozorovateľa. 

S. 	 Správna rada je uz:nášaniaschopná, akje prítomná najej zasadnutí nadpolovičná väčšina 
všetkých členov, pričom sa vyžaduje priiomnosť zástupcu Prešov$ej univerlÍl}' . Na 
platnosť rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej 
členov. ZO zasadnutia Správnej rady sa vyhotovi zápisnica, ktorá sa doručí všetkým jej 
členom najneskôr do desiatich dni po zasadnutí SR. 

9. 	 Členstvo v Správnej Rade zaniká členovi SR: 

a) uplynutím funkčného obdobia správnej rady, 

b} odstúpením, 

c) odvolaním, 

d) smrťou. 


IO. Členov Správnej rady za PSK odvoláva na návrh predsedu PSK zastupiteľstvo PSK Za 
PU môže odvola:' člena Správnej rady rektor PU. 

ll. Ak niektorému z členov Správnej rady zanikne členstvo v SR v priebehu jej funkčného 
obdobia, zakladateľ, za ktorého bol člen Správnej rady nominovaný navrime na uvoľnené 
nliesto nového člena Správnej rady podľa zásad uvedených v bode 3 a 4. No\'» člen 
Správnej rady vykonáva svoju funkciu do konca funkčného obdobia Správnej rady. 

12. Do pôsobnosti Správnej rady patri najmä: 
a} schvaľovať plán činnosti a rozpočet združenia, 
b) určovať pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami združenia a rozhodovať o použití 

prostriedkov združenia v súlade s predmetom činnosti podľa stanov združenia, 
c) 	 prerokúvať a schvaľoval' vždy najneskôr do 30. apríla výročnú správu o činnosti 

a hospodáreni združenia za predchádzajúci kalendárny rok. vrátane ročnej účtovnej 
závierky združeni a, 

d) 	 prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti a hospodáreni 
združenia, 

e) informovať členov a iné oprávnené osoby o činnosti a hospodáreni združer.ia, 
f) plniť ďalšie úlohy, ktor)'tni ju poverí zbor zástupcov, 
g) prerokúvať pripomienky, návrhy a podnety členov združenia, 
hl menovať a odvolať Generálneho riaditeľa na zálcIade návrhu Zboru zástupcova 

ukladať Generálnemu riaditeľovi úlohy a kontrolovať ich plnenie. 

Článok 14 
Dozorná I"dda 

I. 	 Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. DR doWiada :J.a hospodárenie združenia 
a použitie prostriedkov združenia \' súlade s ustanoveniami všeobecne závazných 
právnych predpisov a týchto stanov. 

~ 	 Clenovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa iSinnosti združenia a kontrolovať vedenie účtovných· záznamov. 

:l. 	 Zakladatelia predkladajú Zboru zástupcov členov združenia na schválenie svoje návrhy na 
členov Dozornej rady. Po schválení Zborom zástupcov členov združenia zakladatelia 
vymenujú svojich zasiupcov za členov Dozornej rady. Členov DR za PSK. na návrh 
predsedu PSK schvaľuje zastupiteľstvo PSK. člena DR za Prešovskú ur-,jverzitu nommuje 
rektor PU.Členom DR môže b yf Jen fyzická osoba. ktorá je spôsobilá na právne úkony 
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aje bezúhonná Za bezúhonnú osobu sa pre účely t)'Chto stanov j)()važuje osoba. ktorá 

nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. 


4. 	 Dozorná rada má troch členov volenýcn na štyri roky a jej zloženie je nasledome: 

PSK . dvaja členovia, 


Prešovská univerzita - jeden člen, 


Činnosť Dozornej rady riadi predseda Dozornej rady, k1.orého volia členovia spomedzi 

seba a ktorý zvoláva jej zasadnutia najmenej raz za šesť mesiacov. Funkciu predsedu 

Dozornej rady vykonáva člen Dozornej rady. 


5. 	 Dozorná rada je oprávnená najmä: 

a) kontrolovať činnosť a správno~'ť bospodárenia združenia, 

b) kontrolovať vedenie účtovn}'ch kníh a iných záznamovadokladov, 

e) preskúmavať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činno;1:i a hospodárení 


a predkladať svoje vyjadrenie Správnej rade, 
d) 	 upozorňovať Správnu radu na zistené nedostatky a navrhovať Správne] rade úlohy 


smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov v činnosti a hospodáren: združenia 

a kontrolovať ich plnenie, 


e) 	 ak si to vyžadujú záujmy združenia, navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania 

Správnej rady alebo Zboru zástupcov. 
 tr.

6. 	 Členovia Dozornej rady sa môžu zúčastniť na rokovani Sprá\'l1ej rady. r 

7. 	 Ustanovenia čL 13 bod 2,8,9 a lOsa primerane použijú aj na Dozornú radu. 
8. 	 Ak niektorému z členov Dozornej rady zanikne čleI15LVO v tejto rade v priebehu Jeho 

funkčného obdobia, zakladatel' vymenuje na jeho miesto nového člena. 
9. 	 Členov DR za PSK odvoláva na návrh predsedu PSK zastupiteľstvo PSK, člena DR za 

Prešovskú univerzitu odvoláva rektor PU. 

Článok 15 
Generálny riaditeľ 

l. 	 Generálny riaditeľ je výkonným orgánom združenia, ktor)' riadi činnosť združenia a koná 
v jeho mene. Generálny riadite!' zastupuje združenie navonok a je jeho štatutárnym 
zástupcom.Za výkon svojej činnosti zodpovedá Správnej rade . 

., 	 Generálneho riadíteľa vymenúva a odvoláva Správna rada na návrh Zboru z.ástupcov 
členov združenia 

3. 	 Generálny riaditeľ najmä; f 
a) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Správnej rady a Dozornej 

rady, 

bJ vykonáva rozhodnmía Správnej rady, 

c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, vrátane pôSObr.OS1Í v oblasI; pracovno 

právnych vzťahov, zasmpuje združenie navonok a koná v jeho mer.e: pri wm je 

viazan}' rozhodnutiami Zboru zástupcova Správnej rady, 


d) pripravuje návrhy výročnej správy o činnosti II hospodárení združenia pre rokovanie 

a rozhodovanie Správnej rady, 


e) pripravuje plán a rozpočet združenia pre rokovanie a rozhodovanie Správnej rad), 

fl zúčastňuje sa rokovania Zboru zásrupcov združenia bez Wasovacieho práva. Zbor 


zástupcov môže rozhodnúť o tom, že bude z jej rokovania vylúčený, 
g) zúčastňuje sa rokovania Správnej rady bez hlasovacieho práva: Správna roda í:Jôže 

rozhodnúť (1 tom, že bude zjej rokovania vyJÚČen~. Pre. 

g 
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ŠfESTA ČASŤ 

Článok 16 
Zrušenie li zánik združenia 

Združenie možno zrušiť rozhodnutím Zboru zástupcovo zániku združenia. 
2. 	 /\k má združenie dvoch členov, zrušuje sa vystúpením ktoréhokoľvek z nich zo zdmženi". 

V takom pripade zostávajúci člen združenia roLl:!odne o jeho premene na inú právnu 
fonnu alebo o likvidácii. 

3. 	 Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu. vykoná sa pred 
jeho zánikom likvidácia. 

4. 	 Likvidáciu vykonáva likvidátor, ktorého vymenll;e Zbor zástupcov. 
5. 	 V pripade zrušenia združenia s likvidáciou podľa ods. 2 likvidátora vymenuje zostávajúci 

člen združenia. 
6. 	 Li1:vidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia tak'to: 

a) 	 každý člen združenia má právo na pomernú časť z likvidačného zostatku, podľa 
pomeru výšky jeho vkladov do združenia ku vkladom všetk}'ch členov,'te b) každý člen má povinnosť podieľať sa pomernou čiastkou na úhrade straty podľa ''i'šky 
jeho vkladov do združenia ku vkladom všetkých členov. 

7, Združenie zaniká výmazom z registra združení právnických osôb. 

SIEDMA ČASŤ 

Článok 17 
Záverečné ustanovenia 

I. 	 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymÍ zástupcami 
zakladajúcich členov, 

') Zmeny stanov možno vykonať len uznesením Zboru zástupcov. 

i 3, Každý člen združenia dostane jedno vyhotovenie stanov. 
,i 4, 	 Súčasťou Stanov je priloha č. 1- Organizačná štruktúra združenia. 

V Prešove dňa t'J.[!: .2.t'~' ,....... h····· ... ·_····· 
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L{.ť-.l LG L.-"'---"J 
r Chudík prof. PhDr. František Mihina CSc. 

I
predseda rek10r 

Prešovského samospräVnehjaJa Prešovskej lIníverzity \' Prešove 
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agentúra 
regionálneho 
rozvoJa 
PSK 

Dodatok Č. 1 k Stanovám ARR PSK 

v súlade s bodom 5, písm. a) týchto Stanov. 


Aktualizácia 
Rok 2015 



Dodatok Č. 1 k Stanovám ARR PSK 

v súlade s bodom 5, písm. a) týchto Stanov. 


Na základe uznesenie Č;-'S1l15015 zo 6. zasadnutia Zboru zástupcov ARR PSK sa 

členovia Zboru zástupcov ARR PSK uzníeslí na zmene Stanov ARR PSK 

v nasledovnom znení: 

1. 	 ,.TRETIA ČAsf Stanov - Majetkové pomery združenia. Článok 4, Zdroje združenia 

bod bi a bod ef sa dopiňa. 

Bod bI dopÍňa .... ročný členský príspevok PSK schválený Zastupitel'stvom PSK na 

prísluSný kalendárny rok a bod cl texl sa dopÍňa .. , ročné členské príspevky členov 

združenia," 

Ostatné ustallovellia StUllOv ARR PSK Ilie sú týmto dodatkolll dotknuté. 

Tento dodatok k smernici lIadobúda lÍčinnosť Ol .07. 7.014 

V Prešove dňa 23.06.2015 

Ing. Artúr Benes Ing. Ján Ragan 

generálny riaditeľ ARR PSK predseda Zboru zástupcov ARR PSK 
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Agentúra regionálnebo rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
Prostejovská 117/A, 080 Ol Prešov ..__.._-~-

UZNESENIE Č. 412015 

zo 6. zasadnutia ZBORU ZÁSTUPCOV ARR PSK 
konaného dňa 23.06.2015 

Prerokovanie II schválenie podmienok na vstup riadneho .Iena združenia právnických 
osôb ARR PSK pre mesta Prešov, Vranov nad Topl'ou a Svidník na úklade ich 
písomnej žiadosti. 

UZNESENIE <. 4/1/2015 

Zbor zástupcov združenia schvaľuje vstup mesta Prešov do združenia právnických 
osôb - Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja ako riadneho člena 
za nasledovných podmienok: 

a) vstup mesta Prešov za riadneho člena Agentúry regionálneho rozvoja PSK je 
platný od 1.7.20J5 a úeinný dňom schválenia Zastupitel'stvom mesta Prešov, 

b) Zbor zástupcov združenia stanovil ročný členský prispcvok pre mesto Prešov 
splatný ku dňu 15.l.každého kalendárneho roka vo výške 35.000,- EUR 

e) 	 Zbor zaslupcov združenia stanovil ročný členský príspevok na rok 2015 pre mesto 
Prešov vo výške 17.5QO EUR, splatný do 7 dni odo dňa prijatia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva mesIa Prešov o vstupe mesta Prešov do združenia 
právnických osôb - Agen!úra regionálneho rozvoja PSK za riadneho člena, 

d) 	Zbor zástupcov združenia stanovil pre mesto Prešov zastúpenie v Zbore zástupcov 
ARR PSK - I zastupca mesta Prešov s hlasovacím právom nominovaný 
primátoromJkou mesta Prešov, 

e) 	 Zbor zástupcov združenia stanovil pre mesto Prešov zastúpenie v Správnej rade 
ARR PSK - 1 zástupc; mesta Prešov s funkciou podpredseda Správnej rady ARR 
PSK s hlasovacím právom nominovaný primátoromJkou mesta Prešov. 

f) 	 výška vkladu nového člena združenia právnických osôh - mesto Prešov sa 
slllnovuje vo výške I,-EUR a je splatný spolu s prvým ročným členským 
príspevkom na rok 2015. 

Výška stanoveného členského príspevku vychádza z rozdelenia miest Prešovského 
samosprávneho kraja podľa počtu obyvateľov do nasledovných kategórií: 

Mestá s počtom obyvateľov do 15000 - ročný členský príspevok 10.000,- EUR 
Mestá s počtom Obyvátcľov od 15.001 do 25.000 . ročný členský príspevok 15.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvateľov od 25.001 do 50.000 - ročný člensky príspevok 25.000.,EUR 
Mestá s počtom obyvateľov nad 50.000 . ročný členský príspevok 35000,· EUR 

Zároveň Zbor zástupcov prehlasuje ie po odsúhlasení vstupu mesta Preliov do zdruienia 
právnických osôb Agentúra regionálneho rozvoja PreJovského samOSprávneho kraja 
mestským zastupileľstvom mesIa Prdov, vykoná polre/mé úpra,y slanQV v lehote 3Q dní odo 
dňa dorul!enia súhlasného stanoviska. 



UZNESENIE l. 412/2015 

Zoor zástupcov združenia schvaľuje vstup mesta Vranov nad Topl'ou do združenia 
právnických osôb - Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja ako 
riadneho člena za nasledovných podmienok: 

a) 	 vstup mesta Vranov nad Topľou za riadneho člena Agentúry regionálneho rozvoja 
PSK je platný od 1.7.2015 a účinný dňom schválenia Zastupiteľstvom mesta 
Vranov nad Topľou, 

b} 	 Zoor zástupcov združenia stanovi! ročný členský príspevok pre mesto Vranov nad 
Topľou splatný ku dňu J5.I.každého kalendárneho roka vo výške 15.000,- EUR, 

e) 	 Zoor zástupcov združenia stanovil ročný členský príspevok na rok 2015 pre mesto 
Vranov nad Topľou vo výške 7.500 EUR, sp!atný do 7 dní odo dňa prijatia 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Vranov nad Topľou o vstupe mesta 
Vranov nad Toprou do združenia právnických osôb - Agentúra regionálneho 
rozvoja PSK za riadneho člena, 

d) 	Zbor zástupcov združenía stanovil pre mesto Vranov nad Toprou zastúpenie 
v Správnej rade ARR PSK - 1 zástupca mesta Vranov nad Topľou s hlasovacím 
právom nominovaný primátoromlkou mesta Vranov nad Topľou, 

e) 	 Výška vkladu nového člena zdru1enia právnických osôb - mesto Vranov nad 
Topľou sa SlaI10vuje vo vý~ke I,-EUR aje splatný spolu s ročným členským 
príspevkom na fOk 2015. 

Výška stanoveného členského príspevku vychádza z rozdelenia miest Prdovského 
samosprávneho kraja podl'a počtu obyvateľov do nasledovných kategórií: 

Mestä s počtom obyvaleľov do 15.000 - ročný členský prispevak 10.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvateľov od 15.001 do 25.000 - ročný členský príspevok J5.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvaleľov od 25.001 do 50.000 - ročný členSký prispevok 25.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvateľov nad 50.000 - ročný členský príspevok 35.000,- EUR 

Zároveň Zbor zástupco" prehlas""je te po odsúhlasení vstupu mestQ VranOV nad Topľou do 
zdrufenia právnických osôb Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja mestským zastupiteľstvom mesta Vranov nad Topľou, vykoná potrebné úpravy 
stanov v lehote 30 dni odo dňo dorutenia súhlasného stanoviska. 



UZNESENIE Č. 41312015 

Zbor zástupcov združenia schvaľuje vstup mesta Svidník do združenia právnických 
osôb - Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja ako riadneho člena 
za nasledovných podmienok: 

a) vstup mesta Svidník za riadneho člena Agentúry regionálneho rozvoja PSK je 

platný od 1.7.2015 a účinný dňom schválenia zastupiteľstvom mesta Svidník, 


b) Zbor zástupcov zdrut~nia stanovil ročný členský príspevok pre mesto Svidník 

splatný ku dňu 15.J.každého kalendárneho roka vo výške 10.000,- EUR, 

e) 	 Zbor zástupcov združenia stanovil ročný členský prispevok na rok 2015 pre mesto 
Svidník vo výške 5.000 EUR, splatný do 7 dni odo dňa prijalía uznesenia 
Mestského zastupiteľstva mesta Svidník O vstupe mesta Svidník do združenia 
právnických osôb - Agentúra regionálneho rozvoja PSK za riadneho člena, 

d) 	Zbor zástupcov združenia stanovil pre mesto Svidník zastUpenie v Dozornej rade 
ARR PSK - l zástupca mesta SvidlÚk s hlasovacím Plávom nominovaným 
primátoromlkou mesta Svidník, 

e) 	 Výška vkladu nového člena združenia právnických osôb - mesto Svidník sa 
stanovuje vO výške I,-EUR a je splatný spolu s ročným členským príspevkom na 
rok 2015. 

Výška stanoveného členského príspevku vychádza z rozdelenia miest Prešovského 
samosprávneho kraja podl'a počtu obyvateľov do nasledovných kategórií: 

Mestá s poetom obyvatel'ov do 15.000 - ročný členský príspevok IO.OOO,-EUR· 
Mestá s počtom obyvateľov od 15.001 do 25.000 . ročný členský príspevok 15.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvateľov od 25.001 do 50.000 - ročný členský príspevok 25.000,- EUR 
Mestá s počtom obyvateľov nad 50.000 - ročný členský príspevok 35.000,- EUR 

Zároveň Zbor wlupcov prehlasuje te po odsúhlasen[ vslupu mesIa Svidník do ,drulenia 
právnických osôb Agenlúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
mestským l.aSlupilel'stvom mesta~ Svidnlk, vykoná potrebné úpravy stanov v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia sú/rlasného stanoviska. 

UZNESENIE Č. 418/2015 

Zbor zástupcov ARR PSK splnomocňuje generálneho riaditeľa ARR PSK na zaslanie 
ponúk všetkým obciam, ktoré majú štatút mesta v Pre~ovskom samosprávnom kraji na možný 
vstup Za člena ARR PSK v zmysle prepočtovej tabuľky schválenej v uznesení č . 411/2015, 
4/2/2015 a 4/)/2015". 
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--
V PreŠQve 23.06.2016 

Zap!sala: Mgr. J Ing. Ján Ragan 
predseda Zboru zástupcov 

A!fÝ 
doc. PhDr. Vladislav Dudinský, PhD. 

overovateľ 
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Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

Prostčjovská 1l7/A, 0110 Ol Prešov 


UZNESENIE Č. 5/2015 

zo 6. zasadnutia ZBORU ZÁSTUPCOV ARR PSK . 
konaného dňa 23.06.2015 

Prerokovanie II schválenie zmien stanov a Organizačnej štruktúry združenia 
právnických osôb ARR PSK. 

UZNESENIE Č. 5/1/2015 

Zbor zástupcov odsúhlasilo zmenu stanov podra návrhu na uznesenie Č. 5/1 
v nasledovnom znení: 

"TRETIA CASt Stanov - Majetkové pomery združenia, Clánok 4. Zdroje združenia 
bod bia bod cl. 
Bod bi text sa dopiňa.....ročný čle/lský prispevok PSK schválený Zastupiteľstvom PSK na 
príslušný kalendárny rok a bod CI text sa dopíňa.....ročné členské príspevky členov 
združenia," 

UZNESENIE Č. 5/2/2015 

Zbor zástupcov prerokoval a odsúhlasil novo navrhovanú Organizačn.ú štruktúru 
združenia, nakoľko uvedená štruktúra je súčasťou Stano\'. 
Novo navrhovaná Organizačná štruktúra sa nachádza v prílohe tohto uznesenia. Uvedená 
Organ.izačná štruktúra ARR PSK vstúpi do platnosti od J. 7.2015. 

V Prešove 23.06.2016 , 
/ / ,, ,

-/ ,:' }/ l 1\ 
. .'...:::e'/._~-.
/í (>' [' c/ G /~/~ \ 

Zapísala: Mgr. Jannila Fabianová Ing. Ján Ragan ,\ \ 
predseda Zboru Zá,Stupcov A~J PSK \ 

/" ',' 
'/.1"7/''/-1"/

doc. PhDr:~ditlav Dudinský, PhD. 
overovater 


