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ZÁPISNICA č. 23/2021

z 23. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
konaného dňa 08. 03.2021 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 

prostredníctvom pripojenia cez Microsoft Teams

Prítomní : podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná.
Neprítomný: Ján Baňas, ospravedlnený z dôvodu PN

Program:

1. Otvorenie a potvrdenie overovateľa, uznesení a zápisnice.

2. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK.

3. Informácie o aktivitách v oblasti cyklodopravy a cykloturizmu v Prešovskom

samosprávnom kraji na rok 2021 a o návrhu na navýšenie rozpočtu na rok 2021

s výhľadom na ďalšie roky.

4. Prezentácia projektu Poloniny trail a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne Prešovského

samosprávneho kraja.

5. Rôzne – Harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK

súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov.

6. Záver.
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K bodu 1 

 

23. 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. 

Program 23. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a CR prijatý 

jednomyseľne. Za overovateľa Zápisnice č.23 /2021 a Uznesenia č.23/2021 bol predsedníčkou 

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

 

Hlasovanie:  

Komisia RR a CR pri Zastupiteľstve PSK potvrdila 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 2 

 

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

a CR pri Zastupiteľstve PSK s dodatkom č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve 

PSK. 

 

Hlasovanie:  

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

o Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK.  

Za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0.  
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K bodu 3 

Prof. Paľa v úvode k bodu 3 - Informácie o aktivitách v oblasti cyklodopravy a cykloturizmu 

v Prešovskom samosprávnom kraji na rok 2021 a o návrhu na navýšenie rozpočtu na rok 2021 

s výhľadom na ďalšie roky navrhol tento bod posunúť až za bod č.4 - Prezentácia projektu 

Poloniny trail a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Predsedníčka komisie Ing. Andrea Turčanová dala hlasovať o návrhu zmeny poradia bodov, 

ktorá bola jednomyseľne odsúhlasená. 

 

Po zmene v bode 3 bol predstavený materiál s názvom: Prezentácia projektu Poloniny trail 

a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne Prešovského samosprávneho kraja. 

 

P. Martina Slivková predstavila materiál s názvom: „Prezentácia projektu Poloniny trail 

a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne Prešovského samosprávneho kraja.“  

PSK už tretí rok realizuje v spolupráci so svetovou bankou a Európskou komisiou Iniciatívu 

Catching-up Regions. V súčasnosti prebieha realizačná fáza komponentu Poloniny trail 

v pilotnom regióne – okrese Snina. Okrem výstavby mäkkej infraštruktúry, realizačný tím PSK 

rozvíja ďalšie súvisiace aktivity, ktoré by mali napomôcť rozvoju zaostávajúceho regiónu.  

P. Cipár poskytol k prezentácii úvodné slovo. Ide o jeden z prvých projektov riešených 

integrovane. Cieľom aktivít je budovanie cyklotrás, kanalizácie (Voda-Kanál) a stimulácia 

malých a stredných podnikateľov. Pani Silvia Slivková predstavila prezentáciu Catching up 

regions, uviedla, že je dostupná na stránke PSK, ide najmä o podporu zaostávajúcich regiónov. 

Vyzdvihla tiež význam starostov. 

 

Diskusia: 

 

P. Kaliňák pochválil spracovanie materiálu – prezentácie. Zároveň sa informoval, na koľko 

percent sa odhaduje reálnosť projektu. P. Bieľak konštatoval, že investorom je PSK, vlastníkom 

bude PSK a aj budúcim prevádzkovateľom. P. Paľa mal otázku k prezentácii na strane č.14 – 

rozpočet podľa etapyzácie,  čo ktoré čiastky znamenajú, či do toho vstupuje aj Európska svetová 
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banka. P. S. Slivková konštatovala, že ide o predbežný finančný rozpočet. P. Lichman zhodnotil, 

že týmto bude mať PSK v rukách obrovské know-how. 

 

Hlasovanie:  

 

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

prezentáciu projektu Poloniny trail a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 4 

V bode 4 bol po zmene predstavený materiál s názvom : Informácie o aktivitách v oblasti 

cyklodopravy a cykloturizmu v Prešovskom samosprávnom kraji na rok 2021 a o návrhu na 

navýšenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky. 

 

P. Martina Slivková informovala o skutočnosti, že cyklistická doprava a cykloturistika sú vo 

vyspelých krajinách vnímané , ako súčasť regionálneho rozvoja a sú považované za nástroj, 

ktorým možno prispieť k dosiahnutiu širších cieľov.  

P. Cipár poskytol k materiálu bližšie informácie. Uviedol, že materiál je rozdelený na tri časti. Ide 

o čerpanie schválených finančných prostriedkov v roku 2021, návrh na rozšírenie aktivít v roku 

2021 vrátane návrhu na navýšenie rozpočtu v roku 2021 a zdôvodnenie rozpočtu. 

P. Goga uviedol, že napĺňanie cieľov v materiáli je potrebné. P. Štupáková uviedla, že navýšenie 

rozpočtu znamená aj navýšenie iných aktivít. 

P. Kanuščák pochválil predmetný materiál. Podotkol, že je potrebné sa viacej venovať 

EUROVELU 11 a pomoci starostom pri vysporiadaní. P. Štupáková reagovala, že EUROVELO 

11 je absolútna priorita. 

P. Bieľak mal otázku k navýšeniu zdrojov a žiadal vysvetlenie k predloženému rozpočtu. P. M. 

Slivková reagovala, že prioritou je EUROVELO 11. Od januára 2019 sa na Odbore regionálneho 
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rozvoja PSK vytvorili dve pozície pre externých pracovníkov, ktorí majú pomáhať samosprávam 

implementovať dokument Kostrovej siete cyklistických komunikácií a pomáhať so zviditeľnením 

Prešovského kraja ako destinácie pre cykloturistov. Zdôvodnila tiež čerpanie schválených 

finančných prostriedkov v roku 2021 v súlade so schváleným rozpočtom pre odbor strategického 

rozvoja.  

P. Švagerko vyjadril svoju podporu starostom. P. Bieľak navrhol Komisii RR a RR prijať 

Uznesenie s nasledovným znením : A. berie na vedomie, B. schvaľuje realizáciu aktivít a C. 

odporúča dopracovať materiál v časti navýšenia rozpočtu .  

P. Kanuščák podporil návrh pána Bieľaka – schválenie balíka za PSK. Zdôraznil tiež nutnú 

konštruktívnu komunikáciu so starostami. 

P. Kočiš poďakoval za spracovaný materiál, upriamil pozornosť na prepojenie cyklotrasy na trase 

Prešov – Košice. Je potrebné zvážiť aj cyklotrasu okolo Domaše. P. Kaliňák vyjadril názor, že 

uvedené je potrebné dokončiť ako celok,  aby sa to v budúcnosti dalo zhodnotiť. 

P. Makatúra odporučil do budúcnosti pripraviť projekt cyklotrasy okolo Domaše. P. Martina 

Slivková zhrnula na záver bodu 4, že projektové dokumentácie budú prioritne podporované a 

majú zelenú. Návrh na uznesenie A. berie na vedomie, B. schvaľuje realizáciu cykloaktivít 

uvedených v  tabuľke č.1, C. odporúča dopracovať materiál v časti navýšenia rozpočtu a v apríli 

ho opätovne predložiť Komisii RR a CR na odsúhlasenie. 

Hlasovanie:  

 

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

Informácie o aktivitách v oblasti cyklodopravy a cykloturizmu v Prešovskom samosprávnom 

kraji na rok 2021 a o návrhu na navýšenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky, 

B. schvaľuje realizáciu cykloaktivít uvedených v tabuľke č.1 v materiáli informácie o aktivitách 

v oblasti cyklodopravy a cykloturizmu v Prešovskom samosprávnom kraji na rok 2021 

a o návrhu na navýšenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky,  

C. odporúča dopracovať materiál v časti navýšenia rozpočtu a v apríli ho opätovne predložiť 

Komisii RR a CR na odsúhlasenie. 
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Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

K bodu  Rôzne 

Predsedníčka komisie odovzdala slovo p. Martine Slivkovej, ktorá predstavila materiál s názvom 

„Harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich 

s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov.“ Uviedla,  že uvedené 

termíny sú zatiaľ len predikciou. P. predsedníčka sa informovala či dokument PHRSR na roky 

2021 – 2030 by nemal byť schválený do konca roka 2021. P. Martina Slivková upresnila časový 

rámec platnosti dokumentu PHRSR. 

 

Hlasovanie: 

 

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

harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich s prípravou 

dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov.  

 

Za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0.  

Prehľad hlasovania členov komisie je prílohou tohto záznamu. 

Prítomní nemali žiadne doplňujúce otázky, návrhy. 
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Záver

Predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK ukončila

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

poďakovala prítomným za účasť.

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

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

Zapísala: Mgr. Ľudmila Wišniovská
odbor Strategického rozvoja,
odd. regionálneho rozvoja

V  Prešove, 10. marca 2021


