
UZNESENIE č. 22/2021 

 z 22. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, konaného dňa 25.1.2021 

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu prostredníctvom Microsoft Teams 

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  

 

A.  B e r i e  na  vedomie  

A1. Informatívnu správa o Stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK 

A2. Informatívnu správu „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji“ 

A3. Informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 

A4. Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 

 

B.  S ch v a ľ u j e    

B1. Zmenu Výzvy MIKROPROGRAM PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 

rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 

Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 594/2020 dňa 14. decembra 2020 

B2. Zmenu Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja uznesením č. 593/2020 dňa 14. decembra 2020. 

 

C. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu PSK  s ch v á l i ť  

C1. Vstupnú správu k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2027 

C2. Financovanie majetkovo-právneho vysporiadania v predpokladanej výške 200 000 € 

takto: 



• kúpa pozemkov 120 000 €,  

• zhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov 40 000 €, 

• iné výdavky spojené s MPV 40 000 €. 

 

Tieto výdavky sú oprávnenými výdavkami v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej 

výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 

rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching-up Regions II. realizovanej na 

úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 

C3. Spolufinancovanie týchto výdavkov zo zdrojov PSK v celkovej výše 15%, t. j. 30 000 €. 

C4. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji pre tretiu 

etapu  iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021. 

 

C 5.  Zmenu Uznesenia Z PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020 k schváleniu predloženia žiadostí 

o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-

SC223-2020-57 nasledovne: 

 

v bode A.1. sa mení text:   

 

A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok – II. etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 

15.04.2020.  

 

a nahrádza sa textom v znení:  

predloženie žiadostí o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok – II. etapa“  a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a 

technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa“ a prípadných následných časových 

etáp na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 



v bode A.2. sa mení text: 

A.2. 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 268 163,76 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 

a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

a nahrádza sa textom v znení: 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 

projektov uvedených v bode A.1., s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektov v sume maximálne 268 163,76 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky 

a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

C 6. Zmenu Výzvy MIKROPROGRAM PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 

Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 594/2020 dňa 14. decembra 2020 

C 7. Zmenu Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja uznesením č. 593/2020 dňa 14. decembra 2020. 

C 8. Doplnenie Uznesenia z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 02. 

2020, k  návrhu na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a 

mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko - Slovensko – 

Ukrajinsko – Rumunského cezhraničného programu ENI CBC 2014 – 2020. 

         o text v bode 6: 

zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaného projektu vo výške cca 

21 120,12 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 



NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Táto suma zodpovedá rozhodnutiu

riadiaceho orgánu o krátení rozpočtov všetkých predkladaných projektov o 15%. Danú sumu

v prípade potreby musí dofinancovať partner projektu.

PaedDr. Martina Slivková, PhD.                                           Ing. Andrea Turčanová

sekretár Komisie RR a CR                                                        predsedníčka Komisie RR a CR

Overovateľ:

prof. Gabriel Paľa, PhD.

V Prešove dňa 26. januára 2021

v.r.                                                                                     v.r.

v.r.


