
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 
 

 
ZÁPISNICA č. 22/2021 

 
 

z 22. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,  
konaného dňa 25. 1. 2021 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. Informácie o organizačných zmenách na Úrade PSK platných od 1.1.2021. 

4. Informatívna správa o „Stratégia rozvoja  cyklodopravy a cykloturistiky v PSK.“  

5. Informatívna správa o „ Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji.“ 

6. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021-2027. 

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

8. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním Poloniny trail.  

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 393/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 10. 

02. 2020 

10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020. 

11. Informatívna správa o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK 

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

etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021 

13. Zmena 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. 



 

14. Zmena 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. 

15. Rôzne 

16. Záver 

 
 
K bodu 1 

 

22. riadne zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

otvorila a viedla predsedníčka Komisie RR a CR Ing. Andrea Turčanová, ktorá všetkých 

privítala. 

 

K bodu 2 

 

Program 22. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a CR prijatý 

jednomyseľne. Za overovateľa Zápisnice č.22 /2021 a Uznesenia č.22/2021 bol predsedníčkou 

komisie navrhnutý Prof. doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., 

 

Hlasovanie:  

Komisia RR a CR pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje za overovateľa zápisnice a uznesenia zo 

zasadnutia komisie Prof. doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 3  

 

Vedúca Odboru Strategického rozvoja PaedDr. Martina Slivková, PhD. oboznámila Komisiu RR 

a CR so zmenami v organizačnej  štruktúre Ú PSK, týkajúcimi sa Odboru Strategického rozvoja. 

Pôvodný Odbor Strategického rozvoja a projektového riadenia bol po zmene organizačnej 

štruktúry platnej od 1.1.2021 rozdelený  na 2 samostatné odbory: Odbor Strategického rozvoja 

a Odbor projektového riadenia. 



 

Odbor strategického rozvoja pod vedením PaedDr. Martiny Slivkovej, PhD. má tri nové 

oddelenia:  

1. oddelenie inštitút rozvoja – vedúca oddelenia:  RNDr. Bibiána Miščíková, PhD., 

2. oddelenie regionálneho rozvoja - poverený vedením oddelenia : PaedDr. Marián Cipár, 

PhD. 

3. oddelenie územného plánovania a životného prostredia - vedúci oddelenia: Ing. Peter 

Máthé 

Riadením Odboru projektového riadenia bol poverený Mgr. Vladimír Dufala a je rozdelený na 2 

oddelenia: 

1. oddelenie dotácií – poverená vedením oddelenia:  Ing. Adriána Pasok 

2. oddelenie projektov – poverený vedením Mgr. Vladimír Dufala 

 

Hlasovanie:  

Komisia RR a CR pri Zastupiteľstve PSK pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie Informácie 

o organizačných zmenách na Úrade PSK platných od 1.1.2021. 

K bodu 4 

P. Štupáková  v krátkosti informovala o predloženom materiály „Stratégia rozvoja  cyklodopravy 

a cykloturistiky v PSK“, ktorý pojednáva o aktivitách, víziách, cieľoch a následne o plnení 

ukazovateľov v Akčnom  pláne rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji  

na roky 2020 – 2023, ktorý je jeho súčasťou. Zároveň účastníkov informovala aj o monitoringu 

plnenia Akčného plánu, ktorý sa má uskutočniť raz ročne k 30.04. v danom roku, ktorý je 

povinný a je potrebné ho dodržať a spracovať. Monitoring poskytuje informácie o realizácii 

čiastkových aktivít a opatrení. Výsledkom monitorovania a hodnotenia Akčného plánu má byť 

správa, ktorá podáva komplexnú informáciu o jeho plnení. Monitorovanie plnenia má byť stálym 

procesom zameraným na sledovanie zmien prostredníctvom navrhnutých merateľných 

ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na predmetný dokument, ukazujú stav implementácie výstupov, 

výsledkov a dopadov, poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k akčnému plánu a financiám. 

Hodnotenie plnenia dokumentu je činnosť, ktorá na základe monitorovania vymenuje vplyvy 

jednotlivých častí akčného plánu pre ďalší rozvoj kraja, vyhodnotia sa dosiahnuté výsledky  

a dosahy realizovaných opatrení. Všetky investičné aktivity v rámci kraja sú realizované 



 

žiadateľmi a to samosprávami, tretím sektorom, súkromným sektorom s finančnou spoluúčasťou 

PSK a  prostredníctvom výziev. 

 

Diskusia: 

JUDr. Bieľak sa poďakoval za spracovanie predloženého materiálu. 

Podotkol nasledovné: 

• je potrebné si uvedomiť, či ukazovatele, ktoré sú vysoko nastavené bude možné fyzicky 

zrealizovať. Zároveň súhlasí s návrhom o presunutí realizácie pod  PSK. Odporučil 

pripraviť návrh možnej stratégie Eurovela 11 na ďalšie zasadnutie Komisie RR a CR. 

Požiadal o spracovanie prehľadu  objemu finančných prostriedkov a ich využití v danej 

oblasti  

P. Goga v reakcii  na otázky p. JUDr. Bieľaka konštatoval nasledovné skutočnosti: 

• za minulý rok sa na cyklo aktivity preinvestovalo cca  35000, - Eur. V rámci plnenia 

stanovených cieľov je potrebné ich plniť priebežne, avšak prijaté opatrenie súvisiace so 

zabránením šírenia pandémie COVID -19 ich napĺňanie spomalili. Taktiež uviedol fakt, 

že práve v tomto čase je dopyt po zážitkovej cykloturistike  veľmi veľký. 

Prof. Paľa sa taktiež poďakoval za spracovanie predloženého materiálu, podotkol, že ukazovateľ 

v Akčnom pláne (ďalej len AP) je reálny. Zároveň vyzdvihol podporu vedenia ÚPSK pre cyklo 

aktivity. 

Poslanec Kanuščák vyjadril súhlas so svojimi predrečníkmi. Konštatoval, že ukazovateľ 800 km 

nie je vysoký, avšak zároveň apeloval na pomoc pre samosprávy v administratívnych úkonoch, 

ktoré ich sťažujú. Navrhol personálnu posilu v oblasti cyklo agendy. 

Pani primátorka Ing. Turčanová navrhla, aby pri majetkovo - právnom vysporiadaní pozemkov 

v rámci cyklo dopravy bolo PSK nápomocné. 

Ing. Švagerko navrhol, aby na začiatku každého zasadnutia Komisie RR a CR boli vyhodnotené 

uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 



 

Vedúca Odboru PaedDr. Martina Slivková, PhD. sa vyjadrila a zdôvodnila krátenie pracovných 

úväzkov, ku ktorým došlo v dôsledku prijatých opatrení v rámci  Covid – 19. Zároveň 

informovala o novom schválenom rozpočte na rok 2021 pre cyklo agendu v objeme 300 000, - 

Eur. 

P. Goga podal návrh, aby sa v budúcnosti pri plánovaní výziev pamätalo na 3. aspekty v rámci 

cyklodopravy: - oblasť zabezpečenia projektovej dokumentácie, oblasť trasovania a oblasť 

cykloturistiky. Zároveň zdôraznil, že je potrebné určiť správcov cyklotrás. Ako príklad dobrej 

praxe uviedol skúsenosti z KSK.  

Primátorka Ing. Turčanová navrhla zastrešenie EUROVELA 11 pod PSK. 

Vedúca Odboru PaedDr. Martina Slivková, PhD. odporúča stanoviť úlohu lídra v EUROVELO 

11 na PSK, a s tým je potrebné hľadanie vhodných zdrojov na realizáciu vyššie spomínaných 

návrhov. 

 

JUDr. Bieľak súhlasí s návrhom p. primátorky Ing. A. Turčanovej ako aj s vedúcou Odboru 

PaedDr. Martinou Slivkovou, PhD. Je potrebné zapojiť PSK do realizácie konkrétnych aktivít. 

Navrhuje pripraviť stratégiu budovania cyklotrás s presným zadefinovaním úloh a financovaním 

PSK. Zároveň navrhuje pripraviť prehľad zrealizovaných úsekov, koľko finančných prostriedkov 

bolo vyčerpaných a na aké aktivity boli ešte použité finančné prostriedky. Zároveň uviedol, že 

nakoľko z predkladaného materiálu vyvstáva mnoho ďalších opodstatnených otázok, navrhuje 

uvedený materiál dopracovať. 

 

Vedúca Odboru PaedDr. Martina Slivková, PhD. súhlasí s dopracovaním materiálu a jeho 

predložením na najbližšie zasadnutie Komisie RR a CR. 

 

P. Kočiš v reakcii na p. Gogu súhlasí s určením zodpovednosti za cyklotrasy, resp. s určením 

správcu daného cyklochodníka. 

 

P. Goga konštatoval, že značenie cyklotrás sa realizovalo bez rozpočtu PSK. Uviedol, že stratégia 

navrhuje riešenie, ale je nevyhnutné zadefinovať zodpovedných. Zároveň spomenul fakt, že 



 

koncept je jasný z EŠIF-u, je však potrebné zamerať sa na obce na trati prepojenia ( napr. Vysoké 

Tatry so Slovenským Rajom)- logické rozdelenie. 

 

Ing. Hotary konštatoval, že uvedená téma cyklodopravy je neskutočne obsiahla a preto navrhuje 

predsedníčke Komisie o začatí hlasovania k uvedenému bodu 4. 

 

Predsedníčka Komisie RR a CR Ing. A. Turčanová požiadala prítomných o hlasovanie. 

 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 

Informatívnu správu o Stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 5 

P. Štupáková predstavila materiál s názvom: „Informatívna správa Pasportizácia 

cykloturistických trás v Prešovskom kraji.“ Dokument Pasportizácia cykoturistických trás 

v Prešovskom kraji bol spracovaný a odovzdaný v decembri roku 2020. Hodnotené 

cykloturistické značenie v dotknutom území bolo posudzované  v zmysle STN 01 8028 – 

Cykloturistické značenie pri dodržaní návrhových parametrov pozemných komunikácií 

stanovených v prílohe zmluvy o dielo. Požadované parametre boli definované podľa  parametrov 

bicyklov kategórií cestný a horský bicykel a fyzických možností cyklistov. V cykloturistickom 

značení je uvedené triedenie založené na kritériách, ktoré je možné presne odmerať a vyhodnotiť. 

Výsledkom je celkové zhodnotenie predmetných trás. Cykloturistické trasy boli posudzované 

podľa kritérií uvedených v Stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky Prešovského kraja, 

cykloturistické  značenie v zmysle STN 01 8028 – Cykloturistické značenie. Požadované 

parametre pritom vychádzajú z parametrov bicyklov kategórií cestný a horský bicykel 

a fyzických možností cyklistov. Na rozdiel od triedenia podľa STN 01 8028 – Cykloturistické 

značenie je uvedené triedenie založené na kritériách, ktoré je možné presne odmerať 

a vyhodnotiť. Uviedla, že je potrebné určiť stanovenie území a koncepčný rozsah. Spomenula, že 



 

všetky dostupné informácie sú zverejnené na Geoportáli. Zároveň je nevyhnutné dať do poriadku 

zdroje financovania. Tu vidí priestor na oslovenie KOCR cez OOCR, ktoré budú súčinné pri 

zbieraní potrebných údajov potrebných k ďalšiemu spracovaniu.  

 

Diskusia: 

Primátorka Ing. Turčanová uviedla, že len 136 km je vo vyhovujúcom stave. Preto otázka 

správcovstva je veľmi dôležitá a opodstatnená. V súčasnosti aj mesto Prešov hľadá optimálne 

riešenie prostredníctvom vytvorenia správcovskej spoločnosti „Sigordská spoločnosť“, ktorej 

bude poskytnutý istý balík peňazí a ktorá sa bude podieľať na správe zahrnutých úsekov.  

 

P. Kočiš uviedol, že opravy cyklotrás sú financované z rôznych zdrojov. 

Ing. Švagerko informoval, že za jednotlivé okresy sú cyklo koordinátori ochotní spolupracovať, 

taktiež aj OOCR , SCK – PP je členom a je oprávnený spravovať jednotlivé úseky. KOCR má 

jasný vplyv, treba právne vysporiadať cyklotrasy. 

JUDr. Bieľak navrhuje dať do úloh do budúcej komisie nasledovné: 

- čo s výsledkami a s výstupmi, kto bude za čo zodpovedný,  

- doplniť správcu alebo vlastníka cyklotrasy, 

- komunikácia s miestnymi aktérmi k zadefinovaniu cyklotrasy/cyklochodníka 

P. Štupáková uviedla, že všetky dostupné informácie sú umiestnené v už spomenutom 

Geoportáli. 

Poslanec Kanuščák žiada k údržbe cyklotrás pomoc pre samosprávy, ktoré sa musia popasovať 

s týmto ďalším bremenom. Zároveň sa opýtal ako to je s prepojením Levoče s EUROVELOM 

11. 

P. Štupáková uviedla, že toto prepojenie je v rámci kostrovej siete po existujúcich cestách 

3.triedy. 



 

Vedúca Odboru PaedDr. Martina Slivková, PhD. v reakcii na p. Kočiša uviedla, že v novom 

programovom období sa s tým počíta komplexne, vo forme uceleného balíka. Avšak 

cyklodoprava môže byť riešená samostatne, alebo v rámci existujúceho komponentu.  

PhDr. Makatúra uvádza, že PSK má prevziať personálnu zodpovednosť v danej téme cyklotrás. 

JUDr. Bieľak navrhuje dopracovať materiál a doplniť ho o prednesené návrhy. 

Primátorka Ing. Turčanová súhlasí s návrhom JUDr. Bieľaka  a odporúča materiál na 

dopracovanie a   predloženie doplneného materiálu na ďalšie zasadnutie Komisie RR a CR. 

Zároveň požiadala o hlasovanie k tomuto bodu. 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 

Informatívnu správu „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji“. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 6 

Vedúca Odboru PaedDr. Martina Slivková, PhD. informovala o tom, že predmetný materiál 

„Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii Prešovského samosprávneho kraja na roky 

2021 - 2027“ bola 16. decembra 2020 zaslaná na MIRRI. Zároveň odovzdala slovo vedúcemu 

oddelenia regionálneho rozvoja PaedDr. Cipárovi, ktorý odprezentoval prostredníctvom PP 

prezentácie uvedený bod rokovania. Na predmetnom dokumente sa podieľali a spolupracovali 

viacerí aktéri a to 3. sektor, mestá, obce ,v období  august 2020 – december 2020. Správa sa 

zameriava na vízie kraja, využíva vnútorný potenciál, vnútorné zdroje. Vníma kraj ako celok, 

integruje rozličné aktivity. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 

2027 (IUS PSK) definuje strategický rámec rozvoja VÚC a je základným podkladom pre 

rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o spracovaní IUS PSK. Vstupné správy IUS 8 VÚC na 

roky 2021 – 2027 budú ako zdroje potrebných informácií slúžiť MIRRI na prípravu Partnerskej 

dohody na roky 2021 – 2027, na negociácie medzi jednotlivými ministerstvami a následne na 

negociácie medzi Vládou SR a Európskou komisiou. Súčasťou Vstupnej správy k IUS PSK je 



 

návrh priorít, strategických a špecifických cieľov a návrh integrovaných projektový balíkov 

(IPB). Vo Vstupnej správe k IUS PSK je navrhnutých 7 IPB, ktoré majú v kraji za cieľ 

transformovať ekonomiku, zvýšiť jej výkonnosť a zároveň podporiť zamestnanosť. Údaje z nej 

majú slúžiť na vypracovanie a predloženie Oznámenia o strategickom dokumente (SEA) na účely 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. V súčasnom období sú plánované pracovné 

stretnutia. 

Diskusia: 

Ing. Lichman sa zapojil do diskusie a v úvode si dovolil zablahoželať p. poslancovi Adriánovi 

Kaliňákovi k životnému jubileu s prianím pevného zdravia a mnoho osobných a pracovných 

úspechov. Zároveň sa vyjadril, že vo Vstupnej správe mu absentuje cyklodoprava. 

PaedDr. Cipár, PhD. uviedol, že uvedené je spomenuté v téme Zelený Spiš a Poloniny. 

Primátorka Ing. Turčanová sa pripojila k blahoželaniu a v mene prítomných zaželala p. 

poslancovi Kaliňákovi hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie a mnoho osobných a pracovných 

úspechov. 

Následne vyzvala prítomných ku hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  Vstupnú správu k Integrovanej 

územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2027. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 7 

Predsedníčka Komisie RR a CR a zároveň primátorka Ing. A.Turčanová sa v úvode 

odprezentovania bodu 7 ospravedlnila z ďalšej účasti na Komisii a ďalším vedením poverila 

podpredsedu Komisie RR a CR PhDr. Jaroslava Makatúru. 



 

PhDr. Makatúra sa ujal vedenia Komisie a odovzdal slovo ďalšiemu z prezentujúcich.   

Slova sa ujala RNDr. Bibiána Miščíková, PhD., a prítomných informovala o príprave Kohéznej 

politiky po roku 2020 prostredníctvom PP prezentácie. Vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 

2019 zriadila Radu vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 (Rada vlády 

SR), ktorá koordinuje prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. 

Veľkou zmenou pri príprave Partnerskej dohody SR a programov SR na roky 2021 - 2027 je 

zmena princípu poskytovania príspevkov (z pôvodného zhora nadol) na zdola nahor, z čoho 

vyplýva väčšia zodpovednosť územnej (krajskej) samosprávy pri vytváraní Integrovaných 

územných stratégií (IÚS) a zásobníka projektov. Prenesením kompetencií zdola nahor vystala 

potreba vytvorenia pracovnej skupiny pre prípravu Partnerskej dohody SR a programov SR na 

roky 2021 – 2027 zloženej zo zástupcov CKO, SK8, ÚMS a ZMOS. Krajské samosprávy v rámci 

riešenej problematiky zastupuje Združenie SK8, konkrétne Kohézna sekcia SK 8.  

Do zberu dát z územia sa zapojilo 420 obcí, ktoré  je potrebné zanalyzovať a vyhodnotiť. 

Predmetné údaje budú vo finálnej fáze zverejnené na Geoportáli. 

 

Diskusia: 

Ing. Kaliňák sa zaujímal o dotazník, kde ho môžu nájsť. 

 

RNDr. Bibiána Miščíková, PhD. uviedla, že obce sa v súčasnosti nachádzajú v turbulentnom 

období ( celoplošné testovanie, celoplošný skríning) a preto v najbližšom období t.j. túto stredu 

27.1.2021 je plánovaná distribúcia a zasielanie spomínaného dotazníka. 

 

PhDr. Makatúra vyzval prítomných k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 

Informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  



 

K bodu 8 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo vedúcej Odboru PaedDr. Martine Slivkovej, PhD., ktorá 

následne predstavila ďalšiu prezentujúcu Ing. Mgr. Silviu Slivkovú, PhD. 

Materiál „Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním Poloniny 

trail“ pojednáva o viacúčelovej turistickej trase, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich 

cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách.  

Zároveň predstavila 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 €. 

 

Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej 

a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami 

a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.  Poloniny Trail má ambíciu 

sprístupniť alebo spojiť najvýznamnejšie prírodné a kultúrne pamiatky v rámci národného parku 

a v jeho blízkosti. Východiskovým bodom Poloniny Trail je vstup od Sniny cez Stakčín až po 

obec Jalová (tento úsek je zároveň plánovaným úsekom Kostrovej siete cyklotrás Prešovského 

kraja). Následne trasa pokračuje na sever okolo vodnej nádrže Starina smerom na bývalú obec 

Ruské (v tomto bode sa na ňu napája Porta Rusica – historická cesta v správe LPM Ulič, š.p., 

ktorej 1. etapa sa aktuálne rekonštruuje) a ďalej pokračuje na Runinu, Ruský Potok, Uličské 

Krivé a Ulič (budúce napojenie na ukrajinskú hranicu), v ktorom sa opäť stáča na západ smerom 

na Kalnú Roztoku a Stakčínsku Roztoku a v Stakčíne sa uzatvára tento zhruba 87 km okruh 

plánovanej cyklotrasy. 

V rámci uvedeného projektu je nutné spolufinancovanie výdavkov projektu zo zdrojov PSK 

v celkovej výše 15%, t. j. 30 000. 

V rámci odprezentovaného materiálu nebola potrebná diskusia. 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

 



 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 

A1. 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. 

 

A2. Spolufinancovanie týchto výdavkov zo zdrojov PSK v celkovej výše 15%, t. j. 30 000 €. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 9 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo p. Ing. Kožárovej, ktorá predstavila Návrh na zmenu 

uznesenia č. 393/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 10. 02. 2020. Na základe 

Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – 

Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020, ktorý zasadal 18.11.2020 bolo rozhodnuté, že celková výška 

príspevku projektu bude znížená na hodnotu 1 033 842 ,50 € z čoho pre PSK vyplýva zníženie 

príspevku na sumu 107 712,61 €. Pri zachovaní nezmenených rozpočtových položiek to znamená 

väčšiu mieru dofinancovania aktivít z vlastných zdrojov, čo v prípade PSK zodpovedá sume: 21 

120,12 €. Vzhľadom na uvedené je potrebná zmena už prijatého uznesenia. 

 



 

Predmetný bod bez diskusie. 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK  doplniť uznesenie 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 – Rumunsko - Ukrajina cezhraničného 

programu ENI CBC 2014 – 2020. 

 

dopĺňa sa 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. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 10 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo Ing. Kirkov, ktorá predstavila Návrh na zmenu uznesenia 

Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020. Dôvodom zmeny uznesenie č. 535/2020 zo 

dňa 24.08.2020 je zosúladenie názvov pripravovaných žiadostí o NFP. Jedná sa o formálnu 

náležitosť. Potreba fázovania jednotlivých investičných zámerov vyplynula z procesu prípravy 

a finalizovania podkladov pre projektové žiadosti  - vydanie stavebných povolení na podporené 

stavebné objekty v rôznych lokalitách v rozdielnom čase. Na základe predložených ŽoNFP v 1. 

a 2. hodnotiacom kole vyplynula z doplnenia požiadavka uvádzať toto fázovanie v rámci celej 



 

dokumentácie na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Zároveň dochádza 

k úprave typu nepriamych výdavkov – v rámci nepriamych výdavkov nebudú nárokované žiadne 

mzdové výdavky, iba výdavky na informačné tabule v súlade s pravidlami publicity. 

 

Predmetný bod bez diskusie. 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 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. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 11 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo Mgr. Szidorovej, ktorá informovala o iniciatíve 

„Catching-up Regions“ v PSK. Zámer o spolupráci v rámci iniciatívy „Catching-up Regions“ v 

Prešovskom samosprávnom kraji (iniciatíva pre dobiehajúce regióny) bol podpísaný v roku 

2018. Prešovský samosprávny kraj vypracoval Akčný plán pre podporu hospodárskeho rastu 

PSK, pričom na jeho implementáciu je zo strany Európskej komisie poskytnutá technická pomoc 

podpísaním zmluvy medzi Európskou komisiou a Svetovou bankou. Po podpise tejto zmluvy 

Svetová banka poskytuje pri riešení jednotlivých prekážok a realizácii jednotlivých aktivít PSK 

expertný tím zložený zo slovenských a zahraničných expertov. Tento pripravuje a vypracováva v 

spolupráci s dotknutými subjektami modelové riešenia daného problému. Táto iniciatíva 

pokračovala v Prešovskom samosprávnom kraji II. etapou, ktorá sa realizovala v priebehu rokov 

2019 – 2020. Predmetný materiál detailnejšie informuje o dôvodoch vybraných okresov a nie 

celého kraja, o platformách a ostatných dôležitých komponentoch, ktoré sú súčasťou tejto správy. 

 



 

Predmetný bod bez diskusie. 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na 

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

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 12 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo Mgr. Szidorovej, ktorá v krátkosti predstavila Akčný plán 

na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji pre tretiu etapu iniciatívy 

Catching-up Regions pre rok 2021.Táto iniciatíva pokračovala v Prešovskom samosprávnom 

kraji II. etapou, ktorá sa realizovala v priebehu rokov 2019 – 2020. Aktuálne pokračuje iniciatíva 

Catching-up Regions  v Prešovskom samosprávnom kraji III. etapou, pre ktorú bol vypracovaný 

nový akčný plán (Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom 

kraji) nadväzujúci na predošlé dve etapy iniciatívy. III. etapa bude prebiehať od januára 2021 do 

decembra 2021. Navrhovaný akčný plán vychádza z potrieb a kompetencií Prešovského 

samosprávneho kraja (PSK) a nadväzuje na predchádzajúce úspešné aktivity realizované v rámci 

CuRI I a II. Cieľom návrhu je podpora inkluzívneho hospodárskeho rastu, ktorý vedie k 

vytváraniu kvalitných pracovných miest v regióne prostredníctvom podpory rastu produktivity v 

týchto oblastiach: Nápady, Ľudia a Infraštruktúra. 

 

Predmetný bod bez diskusie. 

 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  



 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK odporúča schváliť Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v 

Prešovskom samosprávnom kraji pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021. 

 
Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 13 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo Ing. Pasok, ktorá prezentuje zmenu uznesenia, zmenu 

termínu schvaľovania dotácii z apríla 2021 na máj 2021, na základe schváleného plánu zasadnutí 

Zastupiteľstva PSK Uznesením č. 584/2020 zo dňa 14.12.2020. 

 

Predmetný bod bez diskusie. 

Preto podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK schvaľuje 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. 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu 14 

PhDr. Makatúra odovzdal slovo Mgr. Vladimírovi Dufalovi, vedúcemu Odboru projektového 

riadenia a ten následne odovzdal slovo Ing. Pasok, ktorá prezentuje Zmena termínu schvaľovania 

dotácii z apríla 2021 na máj 2021 na základe schváleného plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK 

Uznesením č. 584/2020 zo dňa 14.12.2020, zosúladenie podmienok spolufinancovania 

podporenej činnosti so základnými kritériami pre poskytnutie dotácie v zmysle článku III. 



 

Podmienky výzvy, a to z 20 % z celkového rozpočtu na 20 % zo schválenej dotácie ako aj zmenu 

kontaktnej osoby na poskytovanie informácií o výzve. 

Diskusia: 

Prof. Paľa žiada o možnosť predĺženia termínu realizácie cca o 1 mesiac. 

Ing. Pasok vysvetľuje komplikácie s posudzovaním žiadostí, pasujú sa s kvalitou vypracovania 

podaných žiadostí, zároveň čerpanie finančných prostriedkov viazaných na dané obdobie.  

PhDr. Makatúra vysvetľuje systém čerpania dotácií. 

Po krátkej diskusii podpredseda Komisie PhDr. Makatúra pristúpil k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK Komisia RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK o d p o r ú č a  Zastupiteľstvu PSK  schváliť 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. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu  Rôzne 

Hlasovanie bolo vykonané po dohode s predsedníčkou komisie a sekretárom komisie formou 

procedúry Per rollam, zaslaním hlasovacieho lístka prostredníctvom elektronickej pošty. 

Vyplnené, podpísané hlasovacie lístky od členov aj nečlenov Komisie RR a CR boli zaslané 

v termíne od 25.1.2021 do 26.1.2021 do 16:00 hod. na e – mailovú adresu: 

lenka.karnizova@vucpo.sk. 

Prehľad hlasovania členov komisie je prílohou tohto záznamu. 



Prítomní nemali žiadne doplňujúce otázky, návrhy.

Záver

Poverený podpredseda Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK

ukončil  22. riadne zasadnutie Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri

Zastupiteľstve PSK a poďakoval prítomným za účasť.

PaedDr. Martina Slivková, PhD.     Ing. Andrea Turčanová
sekretár Komisie                                                                          predsedníčka Komisie RR a CR

Overovateľ:
Prof. doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.,
člen, poslanec

Zapísala: PhDr. Lenka Karnižová
odbor Strategického rozvoja,

odd. regionálneho rozvoja v Prešove, 26. januára 2021

v.r.                                                                                      v.r.

v.r.


