
 
 
 

  

 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Vydanie: 

 

 

 

U Z N E S E N I E 
 

zo 6. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

     
 

  dňa: 14.06.2016                    číslo:24/2016 
 
 

k Vyhodnoteniu koncepcie školstva, kultúry a športu 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
 

po prerokovaní vyššie uvedeného materiálu zaujíma toto 

 

STANOVISKO 

 
 

žiada 
odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu predložiť priebežné vyhodnotenie Programu rozvoja mesta 

Prešov na roky 2015 - 2020, konkrétne Akčného plánu v rámci prioritných oblastí vzdelávanie, kultúra 

a šport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ....................................................... 

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

..........................................  

Ing. Magdaléna Artimová 

       sekretár komisie                         

 

                                                     overovatelia zápisnice:  ..................................................... 

 Štefan Hermanovský 

 

 

  

 ..................................................... 

                                                                    Andrej Hriciga  
 

 

 



 
 
 

  

 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Vydanie: 

 

 

U Z N E S E N I E 
 

zo 6. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

     
 

  dňa: 14.06.2016                    číslo: 25/2016 
 
 

k Návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
 

po prerokovaní vyššie uvedeného materiálu zaujíma toto 

 

STANOVISKO 

 
berie na vedomie 

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 
 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
 

s ch v á l i ť  
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s názvom projektu  

„Stratégia udržateľného rozvoja dopravy v meste Prešov“ na Riadiaci orgán pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (RO OPII) v rámci Vyzvania OPII-

2016/3.1-3.2/MPO-17-NP;  
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

                                                                                               ....................................................... 

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

..........................................  

Ing. Magdaléna Artimová 

      sekretár komisie                          overovatelia zápisnice:  ..................................................... 

 Štefan Hermanovský 

 

 

 ..................................................... 

 Andrej Hriciga 
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