
 

Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO 

RUCHU 
 zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 
 

UZNESENIE č. 25/2021 

 z 25. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, konaného dňa 2.6.2021 

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu prostredníctvom Microsoft Teams 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja: 
 

A. Berie na vedomie 

 

A.1  Výročnú  správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2020. 

A.2   Informatívna správa o  činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020. 

A.3 "Quo vadis, Romale?" - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území 

PSK 

 

B. O d p o r ú č a  ZPSK schváliť 

B.1 zmenu Výzvy pre región 2021, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 592/2020 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 14. decembra 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Vo Výzve pre región 2021 sa mení celková suma na program v článku I. nasledovne: 

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 

Celková suma na program: 710 032,29 EUR 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 

 

 

Celková suma na program: 487 480,74 EUR 



 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Celková suma na program: 1 112 243,08 EUR 

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 

Celková suma na program: 90 243,89 EUR 

 

B.2 rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy pre región Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v objeme 
2 400 000,00 EUR, z toho: 

Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 
710 032,29 EUR 

z toho: 

kapitálové výdavky:    710 032,29 EUR 

(príloha č. 1) 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok: 
487 480,74 EUR 

v tom: 

podprogram 2.1     76 101,17 EUR 

podprogram 2.2   411 379,57 EUR 

z toho:  

bežné výdavky   411 379,57 EUR 

kapitálové výdavky     76 101,17 EUR  

(príloha č. 2) 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 1 112 243,08 EUR 

z toho: 

kapitálové výdavky: 1 112 243,08 EUR 

(príloha č. 3)  

 

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti: 90 243,89 EUR 

 



 

v tom: 

podprogram 4.1   69 092,89 EUR 

podprogram 4.2   21 151,00 EUR 

 

z toho:  

bežné výdavky   21 151,00 EUR 

kapitálové výdavky   69 092,89 EUR 

(príloha č. 4) 

 

B.3 spolufinancovanie žiadosti o NFP a spolufinancovania pre ŽoNFP  v rámci výzvy „Ochrana 
verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej 
úrovni“, projektu „Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“, 
pripravovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, č. 
výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, vo výške 61 764,71€, čo predstavuje 5% celkového 
rozpočtu projektu. 
 

B.4 "Quo vadis, Romale?" - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území 

PSK 

 

B.5 predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zriadenie environmentálneho centra v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok a realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie 
na zmenu klímy“, na základe zverejnenej výzvy OPKZP-PO2-SC211-2021-67 zo dňa 
20.05.2021.  

B.6 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 16 150 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky, bežné 
výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

B.7 predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zriadenie environmentálneho centra v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  a  

 

realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy“, na základe 
zverejnenej výzvy OPKZP-PO2-SC211-2021-67 zo dňa 20.05.2021.  



 

B.8 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 13 750 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky, bežné 
výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

B.9 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom 
v bode A1  a A3 z rozpočtu kraja. 

 

 

 
 

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD.                                           Ing. Andrea Turčanová  

sekretár Komisie RR a CR                                                        predsedníčka Komisie RR a CR  

                      

                      

 

                                                                                                                      Overovateľ: 

                                                                Prof. Doc.ThDr. PaedDr. Ing.   Gabriel Paľa, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 2. júna 2021 


