
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 
 

 
ZÁPISNICA č. 21/2020 

 
 

z 21. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,  
konaného dňa 24. 11. 2020 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom 

pripojenia cez Microsoft Teams 
 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná. 

 
Program: 
1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.  

3. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19.10.2020 

4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020. 

5. Zmeny a doplnky Výziev Prešovského samosprávneho kraja  a VZN : 

- Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 78/2019, 

- Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie pre rok 2021, 

- Výzva mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie pre rok 2021, 

- Výzva pre región 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,  

6. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK. 
 

7. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 

8. Rôzne. 

9. Záver.      

 
 
 



 

K bodu 1 
 
21. 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 21. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a CR prijatý 
jednomyseľne. Za overovateľa Zápisnice č.1/2020 a Uznesenia č.1/2020 bol zvolený prof. 
Gabriel Paľa.  
 
K bodu 3 a k bodu 4 
 
Ing. Ivana Kirkov - odprezentovala materiály týkajúce sa predmetných bodov a začala tým, že 

ide o potrebu fázovania jednotlivých investičných zámerov vyplynula z procesu prípravy 

a finalizovania podkladov pre projektové žiadosti  - napr. vydanie stavebných povolení na 

podporené stavebné objekty v rôznych lokalitách v rozdielnom čase resp. z dôvodu veľkého 

objemu obstarávaného materiálno-technického vybavenia a administratívnej náročnosti procesu 

verejného obstarávania. 

Diskusia : neboli žiadne otázky, jeden návrh , aby sa hlasovalo za obidva body spolu. 
Hlasovanie 
Za: 11                                      proti: 0                              zdržal sa: 0 
 

K bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 78/2019, 

• Zmena percentuálneho podielu jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií. 
• Zmena spôsobu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom 

elektronického formulára a jeho podpisovania. 
• Nahradenie názvu Odboru SR a PR všeobecným pomenovaním „vecne príslušný odbor 

PSK“. 
• Upresnenie zloženia komisií pre prideľovanie dotácií a odborných hodnotiacich komisií. 
• Doplnenie definície vyššej moci ako jednej z povinných náležitostí Zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 
• Zmena spôsobu vyúčtovania dotácie prostredníctvom elektronického formulára. 

 

 

 



 

Dotačná schéma 

Kapitola Podiel na celkovej výške dotácií 

Výzva Predsedu PSK 8 % 

Mikroprogram PSK 32% 

Výzva pre región 60% 

SPOLU 100% 

 

Diskusia: 

JUDr. Š.Bieľak  

položil otázku súvisiacu s krátením finančného objemu vo Výzve mikroprogram PSK a Výzve 

pre región, prečo nie je úprava aj vo Výzve predsedu PSK (prečo tu bola ponechaná finančná 

čiastka),v minulom roku 2019 bolo k dispozícii 5,4 mil. € a teraz je suma upravená na 2,5 mil. €, 

PaedDr. M.Slivková PhD. - vedúca odboru SR a PR  vysvetlila dôvod, ktorým je schodok 

v rozpočte kraja, sumy určil finančný odbor  Ú PSK, kde percentá príspevku boli upravené podľa 

schváleného rozpočtu. 

Hlasovanie 
Za: 9                                      proti: 1                              zdržal sa: 1 
 
Výzva predsedu PSK 
 
Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 bude zameraná 

na realizáciu projektov pre program 1 „ŠPORT“, program 2 „KULTÚRA“ a program 3 

„SOCIÁLNE SLUŽBY“, v rámci ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa 

kapitálových a bežných výdavkov. 

Vyhlasovateľom výzvy bude Prešovský samosprávny kraj s alokáciou účelovo určených 

finančných prostriedkov pre Výzvu Predsedu PSK v plánovanom objeme 200.000,- Eur. 

 
Podmienky výzvy 

 
Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie pre Výzvu 
Mikroprogram spolu: 

200 000,00 € 

Termín realizácie podporenej 
činnosti 

01.01.2021 – 31.10.2021 

Termín na predloženie 15.01.2021 – 28.02.2021 



 

žiadosti 
Min. výška dotácie na jednu 
žiadosť 

1 000,00 € 

Max. výška dotácie na jednu 
žiadosť 

10 000,00 € 

Spolufinancovanie podporenej 
činnosti 

min. 20 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie apríl 2021 
 
Diskusia: 
JUDr. Š.Bieľak – návrh na účasť na školeniach pre úspešných uchádzačov v rámci výziev 

a zakomponovanie do textu  výziev, 

p. L. Hotáry – časom odsledovať predmetné školenia, či mali opodstatnenie, 

PaedDr. M.Slivková PhD., - vysvetľuje, že všetky aktivity v žiadostiach musia zrealizované, 

aby mohli byť následne refundované, 

Ing. P. Máthé – potvrdil vysvetlenie p. vedúcej odboru, 

 
Hlasovanie 
Za: 9                                      proti: 0                              zdržal sa: 2 
 

Výzva mikroprogram PSK 

Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 bude 

zameraná na realizáciu projektov pre program 1 „ŠPORT“, program 2 „KULTÚRA“ a program 3 

„SOCIÁLNE SLUŽBY“, v rámci ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa 

kapitálových a bežných výdavkov. 

 

Diskusia: 

Tu sa striedavo diskutovalo o obidvoch výzvach aj pre mikroprogram aj o výzve pre región. 

p.J.Kanuščák – navrhuje, aby školenia v rámci vyúčtovania pre úspešných  žiadateľov boli 

online, 

p. L. Hotáry – časom odsledovať predmetné školenia, či mali opodstatnenie, 

p.primátorka Ing.A. Turčanová – navrhuje následne po ukončení výzvy školenia  

odkontrolovať, 



 

PhDr. J. Makatúra – navrhuje, aby účasť na školení bola dobrovoľná, žiadosti, ktoré nespĺňajú 

kritéria z procesu hodnotenia vyradiť, 

 

Hlasovanie 
Za: 9                                      proti: 0                              zdržal sa: 2 
 

Výzva pre región  

Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 bude 

zameraná na podporu  realizácie  projektov  cyklodopravy,  infraštruktúry  

cestovného  ruchu a pútnického turizmu, na podporu obnovy kultúrnych pamiatok 

UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, na podporu výstavby a rekonštrukcie 

športovísk v PSK a tiež na podporu zvýšenia kvality v sociálnych službách a 

paliatívnej zdravotnej starostlivosti v delení do jednotlivých programov a 

podprogramov. 

Diskusia: viď vyššie. 

Hlasovanie 
Za: 9                                      proti: 0                              zdržal sa: 2 
 

K bodu 6 

Tento bod odprezentovala vedúca oddelenia – Inštitút rozvoja PSK, RNDR. B. Miščíková PhD., 

v nadväznosti na požiadavku Odboru financií Úradu PSK, ktorý zabezpečuje prípravu návrhu 

rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023, predložil Odbor strategického 

rozvoja a projektového riadenia  v materiály uvedený návrh.  

 

Diskusia: 
 
JUDr. Š.Bieľak   
má výhradu k výške naplánovaného príspevku pre K OCR, podotýka, že je nutné zvážiť krátenie 

príspevku, znova pripomenul, či navrhuje pripraviť informácie o stave cyklo aktivít na rok 2021( 

ako podporuje PSK výstavbu cyklotrás, aká je podpora pri realizácii  KS ) pre najbližšie 

zasadnutie komisie  RR a CR, 



 

p. primátorka Ing. A.Turčanová – navrhuje zaslanie rozpočtu z minulého roka na porovnanie, 

p. J. Kočiš – upozornil na preklep v návrhu rozpočtu ( 300 000 – na 30 000). 

PhDr. J. Makatúra – pripomenul, že  KOCR vypláca jednému zamestnancovi mesačnú mzdu 

v OOCR z príspevku, ktorý dostáva od PSK. 

 
Hlasovanie 
Za: 11                                      proti: 0                              zdržal sa: 0 

K bodu 7 

Vedúca oddelenia – Inštitút rozvoja PSK, RNDr. B. Miščíková PhD., predstavila posledný bod 
programu a tým bola informácia o Kohéznej politike, ktorá  slúži na znižovanie regionálnych 
rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo. 

Ďalej informovala o termíne , ktorý bude ustanovujúcim pre zasadnutie Rady partnerstva ( 
26.11.2020), že boli rozposlané dotazníky subjektom ( mestá, obce ) na rôzne témy, ako cestovný 
ruch, životné prostredie, podnikanie, veda, výskum, a tiež formulár na vyplnenie projektových 
zámerov. 

Diskusia: 

p. primátorka Ing. A.Turčanová – položila otázku, či bude/je krajské mesto zastúpené 
v koordinačnej rade, 

RNDr. B.Miščíková PhD., - odpovedala a zároveň informovala o zastúpení jednotlivých 
okresov,( v materiáloch sú uvedené kompletné zoznamy zástupcov). 

PaedDr. M.Slivková PhD., – vysvetlila, že členovia v komore UMR hlasujú o všetkých 
otázkach, 

JUDr. Š. Bieľak – vysvetlil, že mesto Prešov má právo uchádzať sa o finančné zdroje na 
výzvach, ktoré sa prelínajú, nakoľko oprávnené aktivity nie sú totožné, 

PaedDr. M. Slivková PhD - potvrdila vyjadrenie p. poslanca Bieľaka, lebo nie je však  
momentálne známe, aká bude finálna podoba a navyše to nevieme ovplyvniť. 

Hlasovanie 
Za: 11                                      proti: 0                              zdržal sa: 0 

K bodu  Rôzne 



 

p. J. Kočiš -  informoval o aktivitách výletnej lode v rekreačnej oblasti Domaša, 

prof. G. Paľa -  položil otázku týkajúcu sa finančných súm v rámci Rady partnerstva, ktoré sa 
neustále menia a načo všetko je možné ich uplatniť. 

Odpovedala ved. odboru SR a PR, PaedDr. M. Slivková PhD.,   – ako garant, že v tomto čase sa 
pracuje na tom za každú oblasť. 

Pripomienky poslancov k predloženým materiálom boli spracovateľmi materiálov zapracované. 

K bodu Záver – tu bol jednohlasne prijatý návrh Uznesenia č.21/2020. Predsedníčka Komisie p. 

primátorka Ing. A. Turčanová poďakovala  za účasť a ukončila 21. riadne zasadnutie Komisie RR 

a CR pri Zastupiteľstve PSK. Termín najbližšieho riadneho zasadnutia Komisie RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK bude stanovený v novom roku 2021.  

                                                                                               

                                                                                                Ing. Andrea Turčanová, v.r. 
                                                                                                predseda Komisie RR a CR      
PaedDr. Martina Slivková, PhD., v.r.    
sekretár Komisie 
 
Overovateľ:     
prof. Gabriel Paľa, PhD., v.r.                                              
člen, poslanec 
 
Zapísala: PhDr. Mgr. Štefánia Migašová 
odbor SR a PR, odd. podpory RR a CR V Prešove, 25. novembra 2020                       


