PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
_____________________________________________________________________________

ZÁPISNICA č. 19/2020
z 19. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
konaného dňa 4. 8. 2020 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná.
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
3. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2020.
4. Zmena Výzvy pre región 2020.
5. Návrh na zmenu uznesenia 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
č. 440/2020 zo dňa 27. 04. 2020.
K návrhu na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie
potrebnej pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.
6. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja za obdobie 2014-2020.
7. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované
projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57
8. Rokovací poriadok Komisií pri Z PSK.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu 1
19. riadne zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
otvorila a viedla predsedníčka Komisie RR a CR Ing. Andrea Turčanová.
K bodu 2
Program 19. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a CR prijatý bez
zmien. Za overovateľa Zápisnice č.19/2020 a Uznesenia č.19/2020 bol zvolený prof. Gabriel
Paľa.
K bodu 3 a k bodu 4
p. Imrich Krajňák - odprezentoval materiály týkajúce sa predmetných bodov. Predmetom
predkladaného materiálu je návrh rozdelenia dotácií žiadateľom, ktorí splnili kritériá Výzvy pre
región pre Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a
rekonštrukcie športovísk v PSK a pre Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách
a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja bolo v lehote
uzávierky výzvy doručených 85 žiadostí o poskytnutie dotácie v týchto programoch v zmysle
Výzvy pre región pre rok 2020 v celkovej hodnote 11 338 218,22 Eur, pričom čiastka
požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške 4 753 936,63 Eur.
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti,
má po formálnom a odbornom hodnotení možnosť podporiť 7 žiadostí v celkovej výške
poskytnutej dotácie 104 894,88 Eur. Na základe tejto skutočnosti v rámci celkovej nezmenenej
alokovanej čiastky na výzvu pre región je možné znížiť celkovú sumu programu 4. t.j. 200 000 €
na 105 000,- Eur a presunúť ostávajúcich 95 000,- Eur na Program 3: Podpora výstavby a
rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej čiastky vo výzve.
Návrhy na rozdelenie dotácií k jednotlivým programom sú spracované v predmetných
materiáloch formou tabuliek.
Diskusia :
p. I. Krajňák konštatuje, že sú problémy so žiadateľmi v rámci vyúčtovania dotácie,
p. L.Hotáry – navrhuje, aby poskytovateľ dotácie, organizoval informačné semináre s témou, ako
vyúčtovať dotáciu.
p. prof. Paľa – navrhuje, aby v budúcom období bola jednou z podmienok pred podpisom zmluvy
účasť na informačnom seminári.
Za uznesenia k týmto bodu programu (jednotlivo) hlasovalo 8 členov komisie, z toho 8 bolo za,
0 sa zdržalo a 0 bolo proti. Obe boli prijaté v danom znení.

K bodu 5
Návrh na zmenu uznesenia 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.
440/2020 zo dňa 27. 04. 2020.
K návrhu na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie
potrebnej pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.
Tento bod programu bol odprezentovaný Ing. Mgr. Silviou Slivkovou PhD.,
Pre potreby odborného posúdenia technického, cyklistického, ekonomického,environmentálneho,
majetko-právneho riešenia je nutné vypracovanie štúdie, ktorá má určiť najvýhodnejšie riešenie
návrhu trasy s ohľadom na podmienky, ktoré sú podrobne uvedené v predloženom materiály. Po
odsúhlasení najvýhodnejšieho variantného riešenia budú dopracované vyššie stupne
dokumentácie - Dokumentácia pre územné konanie a Dokumentácia pre realizáciu stavieb.
Diskusia:
p. vedúca odboru SR a PR PaedDr. M. Slivková PhD., podala informácie o fungovaní Programu
Interreg a tiež o tom, ako boli zhodnotené získané financie,
p. L.Hotáry sa pýtal, či bol urobený geologický prieskum týkajúci sa „ objemu vody“, v danom
území,
ved. odboru SR a PR, PaedDr. M. Slivková PhD, odpovedala, že bude realizovaný jeden úplne
nový vrt.
p. primátorka Ing. A.Turčanová, navrhuje doplniť v materiály informácie o vypracovaní
projektovej dokumentácie potrebnej pre realizáciu aktivít v predmetnom projekte.
Za uznesenie k tomuto bodu programu hlasovalo 8 členov komisie, z toho 8 bolo za, 0 sa zdržalo
a 0 bolo proti.
K bodu 6
Materiál odprezentovala ved. Inštitútu rozvoja PSK – RNDr. B. Miščíková PhD.,
Začatiu prípravných prác na príprave nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 bránia viaceré dôvody, konkrétne:
-

-

zmluva o poskytnutí NFP pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť bola zo
strany Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu na podpis štatutárovi PSK doručená
17. júla 2020. Žiadosť o NFP podal Úrad PSK úspešne 15. novembra 2019,
nová metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov

udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020 (nová
metodika tvorby PHRSR) bola Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (ÚPVII) zverejnená vo februári 2020,
-

metodika tvorby integrovanej územnej stratégie (IUS). Jej definitívna verzia bola
predstavená 27. júla 2020,
stále nie je schválený Štatút, ani rokovací poriadok Rady partnerstva pre územnú stratégiu
na nové programové obdobie,
doteraz nie je z národnej úrovne identifikovaný definitívny počet UMR v PSK,
Strategicko-plánovacie regióny (SPR), ktorých hranice zadefinuje VÚC a schváli Rada
partnerstva PSK, sú ďalším medzistupňom pri vypracovávaní PHRSR.

Diskusia:
Vedúca odboru SR a PR PaedDr. M. Slivková podrobne všetky vyššie uvedené dôvody vysvetlila
a potvrdila že skutočne výrazným spôsobom ovplyvňujú začatie procesu tvorby PHRSR PSK na
roky 2021-2030.
Za uznesenie k tomuto bodu programu hlasovalo 8 členov komisie, z toho 8 bolo za, 0 sa zdržalo
a 0 bolo proti.
K bodu 7
Informácie k tomuto bodu programu podala p. Ing. I. Kirkov a to následovne:
Projekt pre investície (materiálno-technické vybavenie poľnohospodárskou technikou a
gastrozariadením) v rámci I. etapy pre SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána
349/2, Kežmarok bol predložený v COV 1 229 995,20 EUR dňa 13.07.2020.
V súlade s navrhovaným uznesením – ide o zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu s výškou spolufinancovania 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 268 163,76 EUR
(typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových
výdavkov). Ďalej Ing. I. Kirkov v svojej prezentácii predniesla prítomným reálnu informáciu
o stave aktivít potrebných pre stavebné povolenie a tiež o realizácii druhej etapy.
Diskusia:
p. L. Hotáry poukazuje nato, že „vyššie školstvo“ v Kežmarku je potrebné udržať, ďalej
konštatuje, že sú potrebné pre žiakov modernejšie priestory týkajúce sa dielní pre technické
odbory,
p. prof. Paľa – podrobne informoval prítomných o jeho skúsenostiach pri kontrole na mieste na
Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

Za uznesenie k tomuto bodu programu hlasovalo 8 členov komisie, z toho 8 bolo za, 0 sa zdržalo
a 0 bolo proti.
K bodu 8
Rokovací poriadok komisií pri Z PSK.
Komisia RR a CR pri Z PSK navrhuje upraviť/doplniť vyznačené:
v článku VII.
Uznesenia a zápisnice z rokovania
Uznesenie obsahuje najčastejšie výroky:
- schvaľuje/neschvaľuje napr. program rokovania
- berie na vedomie,
- vracia predložený návrh na prepracovanie,
- odporúča/neodporúča zastupiteľstvu, predsedovi,
- navrhuje zastupiteľstvu, predsedovi, podľa čl.VI. bod 3
- ukladá úlohu/y členovi/om komisie a sekretárovi komisie, podľa čl.VI. bod 3
- konštatuje určité skutočnosti a pod.
Ďalej v tom istom článku v bodoch:
3. Podpísané uznesenia zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú
emailovú adresu najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie, alebo najneskôr v deň
konania najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva, pred jeho zasadaním.
6. Zápisnica a ostatné dokumenty z rokovania komisie sú uložené u sekretára komisie. Na
žiadosť člena komisie mu môže byť zápisnica zaslaná elektronicky na úradnú emailovú adresu.
Zápisnicu zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú emailovú adresu
najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie, alebo najneskôr v deň konania najbližšieho
zasadnutia zastupiteľstva, pred jeho zasadaním. Ostatné dokumenty z rokovania komisie sú
uložené u sekretára komisie. Na žiadosť člena komisie mu môžu byť zaslané elektronicky na
úradnú emailovú adresu.
v článku VIII.
Hlasovanie per rollam
v bodoch
2. Sekretár komisie doručí najmenej 24 hodín, vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú odklad
aj v kratšej lehote, nie menej ako 12 hodín pred určeným dňom hlasovania per rollam, všetkým
členom komisie pozvánku so všetkými potrebnými materiálmi a podkladmi, o ktorých bude
komisia rokovať a ktoré sú nevyhnutné k objektívnemu rozhodnutiu vo veci, spolu s návrhom
uznesenia komisie. Sekretár komisie zároveň uvedie deň a hodinu, dokedy bude prebiehať
diskusia o prerokovávaných materiáloch a dokedy najneskôr môže člen komisie predložiť nový
návrh alebo námietku k prerokovávanému materiálu; zároveň uvedie deň a hodinu, do ktorej
môže člen komisie najneskôr platne doručiť elektronicky emailom svoje hlasovanie
o jednotlivých návrhoch.

3. Komisia pri hlasovaní per rollam rozhoduje formou uznesenia. Hlasuje sa o zaslanom návrhu
uznesenia, ktorý sformuloval predseda komisie v súčinnosti so sekretárom komisie s vyznačením
spôsobu hlasovania za/proti/zdržal sa.
Samostatné uznesenie sa prijíma ku každému
predkladanému materiálu, o ktorom sa rokuje.
... čo v prípade tajného hlasovania?
Komisia RR a CR sa v tomto s pripomienkami p. prof. G. Paľu stotožnila a v hlasovaní kde
hlasovalo 8 členov komisie, z toho 8 bolo za a tým to potvrdila.
K bodu Rôzne
Komisia RR a CR navrhuje:
-

zaslanie materiálov „Zmena výzvy pre región 2020“ a „Návrh rozdelenia dotácií Výzvy
pre región pre rok 2020“ predsedom poslaneckých klubov na prerokovanie,
v auguste sa pripravuje jedno hlasovanie Per rollam, v súvislosti so štatútom Rady
partnerstva, ktoré bude včas všetkým členom Komisie RR a CR oznámené/potvrdené,
posielať podpísané finálne zápisnice zo zasadnutia komisie na e-mailové adresy
poslancov, tiež uviesť link na webovú stránku, kde si to môžu nájsť.

K bodu Záver – p. primátorka Ing. A. Turčanová poďakovala prítomným za účasť a ukončila
19. riadne zasadnutie Komisie RR a CR pri Zastupiteľstve PSK. Termín najbližšieho riadneho
zasadnutia Komisie RR a CR pri Zastupiteľstve PSK je stanovený v Návrhu harmonogramu
zasadnutí komisie na 1.10.2020 a ostáva v platnosti.
v.r.
v.r.
PaedDr. Martina Slivková, PhD.
sekretár Komisie RR a CR

Overovateľ:
v.r.
prof. Gabriel Paľa, PhD.
člen Komisie RR a CR

V Prešove, 06. august 2020

Ing. Andrea Turčanová
predseda Komisie RR a CR

