
 

Prešovský samosprávny kraj 
KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO 

RUCHU 
 zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 
 

UZNESENIE č. 24/2021 

 z 24. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, konaného dňa 12.4.2021 

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  Quo Vadis, Romale? Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja 

A.2 informatívnu správu o rozvoji sociálnej ekonomiky v roku 2021 na území Prešovského 

samosprávneho kraja 

 

B.  S ch v a ľ u j e    

B.1 Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART § HOLOCAUST   

v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie 

v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 Slovenská 

republika“ 

B.2 navýšenie členského príspevku pre Inovačné partnerské centrum o 20 000 EUR. 

B.3 návrh na zmenu rozpočtu PSK na rok 2021 formou navýšenie výdavkov na realizáciu projektov 

a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v celkovej výške 500 000,- €  

B.4 Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK v platnom znení - Mikroprogram PSK 



 

 

C. O d p o r ú č a ZPSK schváliť 

C.1  zámer vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART § HOLOCAUST   v rámci 

„Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, 

kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 Slovenská republika“ 

C.2 navýšenie členského príspevku pre Inovačné partnerské centrum o 20 000 EUR. 

C.3 návrh projektov a aktivít PSK pre realizáciu Stratégie rozvoja cyklodopravy a 

cykloturistiky v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume 820 000,-EUR (zoznam týchto 

projektov a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia). 

C.4 Návrh na zmenu rozpočtu PSK na rok 2021 formou navýšenie výdavkov na realizáciu 

projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v celkovej výške 500 000,- €  

 

D. Žiada Ú PSK (odbor strategického rozvoja) 

D.1 zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás v Prešovskom kraji vo všetkých okresoch 

aj s navrhnutím konkrétnych opatrení na riešenie zistených nedostatkov v termíne do 

31.12.2022 a predložiť to na rokovanie Komisie RRaCR. 

 

 
 

v.r. 

  Ing. Andrea Turčanová  

predsedníčka Komisie RR a CR  

                      

 

                                                                                                                      Overovateľ: 

                                                                                                  Jozef Kanuščák 

v.r. 

V Prešove dňa 12. apríla 2021 


