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NAJVÄčší BALíK PEŇAZí ŽUPA INVESTUJE DO REGIONÁLNYCH CIEST
Opravovať sa budú mosty a nebezpečné zosuvy

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku inves-
tuje do regionálnych ciest vel'ký balík peňazí.
Zo svojich zdrojov použije vyše 20 miliónov eur,
ďalších viac ako 3,2 milióna eur z Európskej inves-
tičnej banky. Okrem rekonštrukcie a modernizácie
ciest sa budú opravovať aj mosty a sanovať via-
ceré nebezpečné zosuvy.

.,pre Prešovský samosprávny
Jaaj je modernizácia cestného
spojenia.prioritou čfslo jeden.
odroku 2004, kedysme zdedili
cesty IL am. triedyz toho viac
ako polovicu v dezolátDomD-
ve, sme urobili kus roboty. no
stále máme čo vylepšoval.·
povedal predseda PSK Peter
Chudík. Ako uvíedol, v tomto
roku krajská samospráva rozde-
ľuje do všetkých oblastí 63 mili-
ónov eur, cesty sú ale kľúčové.
lOVrámci investícií do dopravy
sme ešte v máji VĎaka priBzDi-
vým výsledkom hospodárenia
upravili rozpočet na vyše 24
mili6noveur. Verime, že tone-
bude konečné &10. V rámci
cezhraničnej spolupráce pred-
kladáme tri velJcé dopravné
projekty za takmer 10,3 mili6-
na eur a spoHehame aj na ús-
pelnostvrámci Integrovaného
operačného prosramu, • dodal
P. Chudík. V regióne by sa mali
opravovať nielen cesty, ale aj
víaceré mosty, ktoré sú v hava-
rijnom stave a rovnako sanovať
nebezpečné zosuvy a iné bo-
dové závady, ktoré môžu ohro-
zovať dopravu." viaCErécestné

mosty sa dočkajú rekonšttuk-
cie. Počftsme so sumou takmer
2.5 mili6na eur na opravu
most:nýr:hobjektov. Z viičšfch
investícií nad 500 tisíc eur spo-
meniem naprfklad Komárov.
Podolfnec a Jezexsko. ĎalšÍch
1,9 mili6na by malo ist do
sanácie zosuvov, najväčšou
akciou sú Kokošovr:e- Sigord,
Varechovre, .Pavlova! a Jarabi-
na. Ide o pomerne náročné
opravy s dlhlou dobou reali-
zácie, preto ich musíme dlJ-
kladne pripravil.· dodal P.chu-
dík.
S finančnou podporou PSK sa
bude rekonštruovať 6 mostov a
sanovať zosuvy na 9-tich
najproblematickejších úsekoch
v kraji. "lIfbnmé mostné objek-
ty sú v havarijnom stave. Vo
viičšine prípadov je to sp6so-
bené povodňami, ktoré odpla-
vili opevneme, opory apodmy-
Hkonštrukciu. TBkýjeprípad v
Jezemlrualebo ajPodolfnci.Po-
dobne je to aj so zosuvmi, ktoré
sp6sobujú komplikácie a ohro-
zujú bezpečnost cestnej pre-
mády.· konkretizoval Jozef
Havrila, poverený vedením Sp-

Kraj eviduje na svojom území 1248 mostov, z nich jedna tretina má viac
ako 50 rokov. V zlom stave je aj most v obci J ezersko (okres Kežmarok).

Jeho rekonštrukcia bude stáť viac ako 600 tisíc eur.--~-
rávy a údržby ciest PSK.Ako do-
dal, tieto akcie sú v prevažnej
miere projekčne pripravené,
priebežne sa dopracovávajú
nové projektové dokumentácie.
,.Momentálne sme u finančne
najnáročnejších akcif v štádiu
verejného obstarávania na do-
dávate1a. Ak všetko dobre do-
padne, začiatok Dvebnýr:h
prác odhadujeme na august až
september tohto roka s tým, že
ukončovacie práce prebehnú
pravdepodobne až v jamýr:h
mesiacoch budúcehoroka,• po-
vedal J. Havrila. Ako dodal,
opravy mostných konštrukcií
ako aj sanačné práce na zosu-
voch by mali byť zabezpečené
bez vážnejších dopravných ob-
medzení a komplikácií.
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Aj most v obci Komárov v okrese Bardejov je v havarijnom stave.
Náklady na jeho opravu presahujú 600 tisíc eur.

Rekonštrukcie
mostov
(havarijný stav):

Kokošovce - Sigord, Vare-
chovce, Pavlovce, Jarabina -
Litmanová, Tokajík, šarišské
čierne, Gregorovce - Terňa,
Košarovce,Jezersko

--~~~ -~~------------,~ ~
Odhadované náklady na sanáciu zosuvu vo varechovciach (oblasť Svidník)

predstavujú čiastku 400 tisíc eur. -

15 tisíc eur. O pridelených dotačných peniazoch
rozhodovali poslanci krajského parlamentu.
Každý z nich mal k dispozícii 7 000 eur. Dotácie
pre jednotlivých žiadateľov museli prejsť komi-
siami za jednotlivé volebné obvody, respektíve
okresy kraja.

Najviac peňazí v oblasti kultúry smeruje do
podpory festivalov, slávností a iných kultúr-
nych podujatí. Zastúpená v menšej miere je aj
edičná a publikačná činnosť či obnova a oprava
kultúrnych domov a pamiatok. Najvyššou su-
mou boli podporené II. etapa rekonštrukcie
Uličky remesiel v Bardejove (5 000 €), výstavba
pódia pri Obecnom úrade v Štrbe (5 000 €), mul-
tifunkčný mestský park neziskovej organizácie
(Fjltcubator (5 000 €) a monografia obce Malá
Domaša (5 000 €).
V oblasti športu sa grantové peniaze využijú
najmä na rekonštrukcie a modernizácie špor-
tovísk, technické a tréningové vybavenie, vý-
stavbu areálov, ale aj na organizovanie športo-
vých podujatí a turnajov. Maximálnou výškou
dotácie bolo podporené mesto Svít, konkrétne
UEC majstrovstvá Európy XCM (5 000 €), nasle-
dujú aktivita OZ Cyklomaratón Prešov (4900

KRAJSKí POSLANCI SCHVÁLILI PROJEK1Y GRANTOVEJ SCHÉMY
NapodpoRi kultúry a športu pôjde takmer 500 tisic eur

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní
19. júna dotácie z vlastných prijmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kul-
túry a športu pôjde 467 tisíc eur. Prijímatel'mi grantov sú mestá, obce, nezis-
kové organizácie, občianske združenia, fyzické a právnické osoby z celého
regiónu.

Na úrad bolo do stanovej lehoty 13.apríla celko-
vo doručených 482 žiadostí, z ktorých 9 ne-
splňalo kritériá a štyri boli žiadateľmi stiahnu-
té. Procesom posudzovania prešlo 469 žiadostí,
z ktorých napokon poslanci podporili 324 žia-
dateľov, čo predstavuje takmer 70 % - tný podiel
úspešnosti.

Pridelené dotácie do športu
a kultúry podľa okresov:
Bardejov 42000€
Humenné 3s000€
Kežmarok 3s000€
Levoča 21000 €
Medzilaborce 7000€
Poprad 56000 €
Prešov 84000€
Sabinov 28000€
Snina 21000 €
Stará Ľubovňa 28000€
Stropkov 14000€
Svidník 21000€
Vranov nad Topľou 42000€

Tradične najviac projektov reagovalo na pro-
gram kultúry, kde bolo uspokojených 220 žia-
dateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme
288550 eur. V oblasti športu v rámci troch pod-
programov bolo úspešných 95 žiadateľov a všet-
kých deväť žiadateľov v podprograme medzi-
národnej účasti na športových súťažiach. Spolu
do športu smeruje 178 450 eur.
Minimálny objem podpory pritom predstavo-
val čiastku l 000 eur, maximálny 5 000 eur, pri
športových reprezentantoch bola horná hranica

Komárov, Jezersko, Podo-
línec, Bardejov (nad traťou
ŽSR,horná stavba), Pritula-
ny, Prešov (Zlatobanská ul.,
potok selanka)

Sanácie zosuvov
na cestách:
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€), projekt obnovy atletickej dráhy a športového
areálu Spojenej školy v Lendaku (4000 €) a Me-
moriálJána Stilla 2017v Novej Lesnej (4000 €).
Čo sa týka medzinárodnej reprezentácie, maxi-
málna možná dotácia bola pridelená len hádza-
nárom Tatrana Prešov (15000 €). Sumou 5 tisíc
eur bol podporený Matej Falat, úspešný repre-
zentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní a škol-
ský športový klub pri Strednej lesníckej škole
v Prešove, ktorý robí dobré meno ženskej há-
dzanej.
Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný
s finančnou spoluúčasťou žiadateľa Kraj mohol
prideliť najvíac 80 percent sumy z celkových
nákladov. Podmienkou je aj realizácia projekto-
vých zámerov do 30. novembra 2017.

Grantovú výzvu schválili krajskí poslanci
pôvodne so sumou 330 tisíc eur, konečnú sumu
zmenou rozpočtu napokon zvýšili o 137 tisíc
eur. Dôvodom bol veľký počet žiadateľovo do-
tácie vrátane žiadostí na podporu medzinárod-
nej reprezentácie. I

IZoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na
www.po-kraj.sk.

I

http://www.po-kraj.sk.
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I PREŠOVSKÝ KRAJ PREDSTAVIL V LURDOCH SVOJE NAJKRAJŠiE DESTINÁCIE I PÚTNICKÉ MIESTA

Nový rozmer spolupráce s regiónom Hamé Pyreneje
Prešovský samosprávny kraj. Generálna rada Horných Pyrenejí a mesto Lurdy
podpísali začiatkom júna v meste Tarbes vo Francúzsku Memorandum o spo-
lupráci. Trojstranná dohoda má pomôcť cestovnému ruchu. najmä rozvoju
duchovného turizmu a prehlbovaniu kontaktov pútnických miest Prešovského
kraja s francúzskymi partnermi.

I
I

Prešovský kraj a región Horné
Pyreneje oficiálne spolupracu-
jú od roku 2005. Výsledkom sú
viaceré bilaterálne návštevy,
ekonomické fóra i kultúrne po-
dujatia. V posledných rokoch
sa zintenzívnili vzťahy najmä
s mestom Lurdy. Partneri majú
za sebou recipročnú účasť na
výstavách cestovného ruchu
ITF Slovakiatour v Bratislave
i veľtrhu Duchovné Francúz-
sko a prezentácie francúzskej
strany k novej leteckej linke
Lurdy - Krakov v januári a mar-
ci tohto roku na slovensku,
pri otvorení ktorej sa angažoval
aj Prešovský samosprávny kraj.
"Nesmieme nás teši. že spo-
lupráca s regi6nom Homé Py-

I

reneje a predovšet1cým s mes-
tom Lurdy nie je formálna, ale
velmi vniena. priate1sJcáa pri-
náša konkrétne výsledky. zis-
tili sme, že s francúzslcymi
partnermi máme vela spoloč-
ného. Motivuje nás bIadal
sp8sob, ako mal k sebe ešte
bližšie,· povedal k rozvíja-
júcim sa kontaktom predseda
PSK Peter Chudík.
Podpis Memoranda o spolu-
práci vnímajú ako novú etapu
zbližovania priateľských a kon-
štruktívnych vzťahov aj fran-
cúzski partneri. .zá]clady našej
spolupráce sú pevné, trvajú u�
15 rokova dnes nevyhnutné
pre naplňanie našich ambícii.
chceme zdynamizoval azefelc-

Letohrad 2017
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tlvnil naše partnemtvo a spo-
ločne vytváral vhodné pod-
mienky najmä pre rozvíjanie
c:estovrrehoruchu ap~
našich destinácii. • povedal vo
svojom príhovore prezident
Generálnej rady Horných Pyre-
nejí Michel Peli eu.
Pre mesto Lurdy je spolupráca
s Prešovským samosprávnym
krajom prirodzeným vyúste-
ním jeho zahraničnej politiky.
.,Máme dJhoroénýwtah s mes-
tom čenstochová v .Polsku,
s mestom Fátima v.Portugal-
sku či s Betlehemom na pales-
tfnsJcom územi Toto je naša
filozofia - spolupracoval na zá-
klade spoločných čit, Ictore na-
še mestá a územné celky ma-

jú. Som presvedčená, že spolo-
čný osud máme aj s Prešov-
ským krajom,· uviedla pri-
mátorka Lúrd Josette Bourdeu,
ktorú teší predovšetkým konk-
rétna a už existujúca spolu-
práca v oblasti pútnického tu-
rizmu s mestom Levoča.
Súčasťou slávnostného podpi-
su Memoranda o spolupráci bo-
la aj prezentácia Prešovského
kraja pred novinármi a zástup-
cami cestovných kancelárií
z regiónu. Najľudnatejší kraj
Slovenska bol predstavený ako
región s veľkou koncentráciou
kultúrnych, architektonických
a prírodných pamiatok, z kto-
rých viaceré sú zapísané do
zoznamu UNESCO. Francúzom
imponovali aj informácie o ak-
tuálnom slovensko-poľskom
projekte Svätomariánska púť,
ktorého lídrom je Prešovský sa-
mosprávny kraj a ktorý má pri-
tiahnuť návštevníkov na pút-
nické miesta v Levoči, Litma-
novej, Ľutine a v Gaboltove.

Predseda PSKPeter Chudík s francúzskymi partnermi.
ZľavaMichel Pelieu, Josette Bourdeu, Bernard Verdier a Bruno Vinuales.

•súťaž o králiovskú korunu a žezlo
DEVÄŤ OBNOVENÝCH HRADOV V KRAJI SPOJILO SILY

Obnovené hrady v Prešovskom kraji pripravili pre verejnosť súťaž o unikátnu
kráľovskú korunu a král'ovské žezlo. Návštevníci môžu zbierať súťažné pečiatky
na podujatiach a tiež súťažiť s mobilnou aplikáciou. v ktorej nájdu súťažné úlohy
a rozmanité informácie o hradných pamiatkach.

Krajská organizácia cestovné- šie ceny s hradnou tematikou.
ho ruchu (KOCR)Severovýchod od 15. júna je spustená mobil-
Slovenska a občianske združe- ná hra Letohrad 2017 v apli-
nie Rákociho cesta v spolu- kácii Objavujme, v ktorej hráči
práci so správcami jednotli- nájdu tipy na hradné výlety,
vých hradov pripravili letnú informácie o hradoch a zá-
kampaň Letohrad 2017. Ide o bavné súťažné úlohy. Jednotli-
spoločnú prezentáciu devia- ví zástupcovia hradov pre ve-
tich hradov, na ktoré sa vďaka rejnosť pripravili aj kvízové
postupujúcej obnove vracia ži- úlohy, na ktoré návštevníci zis-
vot. K hradom prezentovaným tia odpovede práve na hradoch.
v kampani patria Brekov, Še- Za navštívenie hradov a podu-
beš, Kamenica, Čičva, Šarišský jatí a za splnenie úloh v apli-
a Kapušianskyhrad,Plaveč,So- kácii budú turisti zbierať sú-
Inohrad, Obišovský hrad (na ťažné body. Najlepší hradný ob-
pomedzí Prešovského a Ko- javiteľ s najvyšším počtom bo-
šického kraja). Do kampane sa dov získa kráľovské žezlo.
zapojilo aj hradisko Lipany. Unikátnu kráľovskú korunu

s deviatimi ušľachtilými ka-
Súťaží sa o unikátnu kráľovskú meňmi z jednotlivých hradov
korunu s deviatimi ušľachti- si odnesie vyžrebovaný výher-
lými kameňmi z jednotlivých ca súťaže v zbieraní pečiatok,
hradov a o kráľovské žezlo ktoré bude môcť získať na
ozdobené deviatimi hradnými hradných podujatiach. Na kaž-
kameňmi. Pripravené sú aj ďal- dom podujatí nájdu návštev-

níci miesto s pečiatkou a leták.
Po získaní minimálne troch
pečiatok sa môžu zaregistrovať
do žrebovania o hradnú koru-
nu a ďalšie ceny. Do osudia bu-
de vložených tolko lístkov, koľ-
ko súťažiaci získa pečiatok.
"Je to po prvý raz. čo obno-
vené hrady v .Prešovs1comkraji
spojili sily. Termíny podujati
sme zosúladili mk, aby sme si
navzájom nelconkurovali. Ka�-
dýhrad mkrobí reldamu ajpre
susedné hrady. Len vd"alcatejto
spolupráci mMeme pre náv-
števnf1cov pripravil velhi sú-
6iž. Udržatelnost obnovy a hlav-
ne údržby hradov je vnávitev-
nosti, • uviedol Martin Sárossy
z OZ Rákociho cesta. Podujatia
sa uskutočnia sa od 16. júla do
24. septembra Obe súťaže budú
vyhodnotené 30. septembra na
Jesennom kultúrnom festivale
v Sabinove.

Ako dodal Sárossy, vďaka obno-
ve sa na hrady vracia život,
zvyšujú sa počty návštevníkov.
Dôkazom toho je napríklad
sčítanie návštevníkov, ktoré sa
uskutočnilo pred obnovou a po
obnove Kapušianskeho hradu.
Pred obnovou hrad navštívilo
počas sčítania 160 návštev-
níkov za deň, po obnove to bolo
520 návštevníkov. Sčítavanie sa
uskutočnilo počas slnečných
jarných nedelí, teda v podob-
nomčase.
"KOCR Severovýchod Sloven-
ska sa rozhodla aktivity hra-
dov podporil spoločnou kam-
paĎou, sú6ižou v mobilnej hre
a tiež umiestnením informač-
ných tabú! s kalendárom po-
dujatl v areáli hradov. Všetky
tieto miesta majú čo ukázal a
návšteva každého z nich je
zážitkom. • uviedol Martin Ja-
noško, riaditeľ KOCR Severo-
východ Slovenska

Všetky informácie nájde
verejnosť na stránke
www.severovychod.sk a
www.zachranmehrady.sk.

o titul Dedina roka 2017 zabojuje aj 6 obcí Prešovského kraja
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súťaž Dedina roka vstúpila do
svojho 9. ročnfka s 20 prihláse-
nými obcami, ktoré si zmerajú si-
ly v prezentácii výsledkov dosiah-
nutých pri ich obnove a rozvoji.
Do sútaže sa prihlásili obce zo
siedmich krajov Slovenska, me-
dzi ktorými je aj šest obd z pre-
šovského samosprávneho kraja.
SÚ medzi nimi Brežany, Miklu-
šovce, Župčany (okres Prešov),
~ (stará tubovňa), Nižná Vola
(Bardejov) a Nižný Hrušov (Vra-
nov nad Toplou).
Súťažiace obce predstavia úspe-

I

šné postupy pri obnove vidieka,
zlepšovaní kvality životného
prostredia a rozvoji našich dedín
na národnej aj medzinárodnej
úrovni. Súperiť budú o prestížny
titul Dedina roka 2017, ocenenia
v siedmich zaujímavých kategó-
riách a právo reprezentovať slo-
venskú republiku v súťaži o Európ-
sku cenu obnovy dediny, ktorú vy.
hlasuje Európske pracovné spolo-
čenstvo pre rozvoj vidieka a ob-
novu dediny so sídlom voViedni.
,.Národná hodnotiacakomisia už
začala s návšrevamipriblásenýc:h

obd. Hodnoti{ich budepodla jed-
notlivfcb ohuhov súfažnýc:h Ď-
reg6rifa zameriasana ich h0spo-
dárenie, plánovanie, vytváranie
podmienok pre rozvoj podnih-
nia, racionálne využívanie
prfrodnýc:h zdrojov, vzblad obd,
starostlivost o hmotné aj ne-
bmotDé dedičstvo,scbopnostvy-
tvárania partnerstiev, využitie
možnosti cestovného ruchu,
at:rdt:ivft,ale aj na dtivity sta-
rostlivosti o životné prostredie
a mjmo. oficiálne vyhlásenie
výsledJmvsauskutočnfv auguste

2017", informoval Andrej Švec,
manažér súťaže Dedina roka 2017

zo Slovenskej agentúry životného
prostredia, ktorá súťaž vyhlasuje
spolu s Ministerstvom životného
prostredia SR,Spolkom pre obno-
vu dediny a združením miest
a obcí slovenska.
Súčasťou súťaže je internetové
hlasovanie verejnosti na webovej
stránke www.e-obce.sk. ktoré
trvá do 31. júla 2017. Priaznivci
súťažiacich obcí ich tak môžu
podporiť a zapojiť sa do rozhodo-
vania v národnej súťaži.

z Prešovského kraja v súťaži na-
posledy zabodoval Spišský Hrhov.
Obec s titulom Dedina roka 2015

prezentovala príkladný rozvoj
miestneho hospodárstva s využi-
tím inovatívnych foriem podpory
zamestnanosti, vzorovú starostli-
vosť o dedinu, krajinu a životné
prostredie či racionálne využíva-
nie lokálnych zdrojov.

podrobnejšie informácie o De-
dine roka 2017 sú zverejnené na
webovej stránke
www.obnovadediny.sk.

Dedina roka
2017
Prihlásené obce
z Prešovského kraja

okres Prešov - Brežany,
Miklušovce, Župčany
okres Stará Ľubovňa - Čirč
okres Bardejov - Nižná
vola
Vranov nad Topľou - Nižný
Hrušov

http://www.severovychod.sk
http://www.zachranmehrady.sk.
http://www.e-obce.sk.
http://www.obnovadediny.sk.
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