Aktivity Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
(predsedu PSK a poslancov za okres KK)
v okrese Kežmarok za obdobie 2009-2013
(stav k 30.9.2013)
V oblasti dopravy
Oprava havarijných úsekov ciest 2. a 3. triedy vo vlastníctve PSK
- modernizácia (oprava) ciest v Zamagurí - Lysá nad Dunajcom – Sp. St. Ves - Sp. Hanušovce –
Osturňa (projekt financovaný z EÚ z programu cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce)
- modernizácia (oprava) ciest v smere na Zamagurie medzi Spišskou Belou a Reľovom (projekt
financovaný z EÚ z programu cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce)
- rekonštrukcia cesty medzi Toporcom a Veľkou Lesnou (projekt financovaný z EÚ z programu
cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce)
- rekonštrukcia cesty do obce Mlynčeky
- rekonštrukcia mostov a cesty po povodni medzi obcami Jurské a Ihľany
- presadila sa rekonštrukciu cesty Ľubica – Zaľubica (realizácia v najbližšom období)
- presadilo sa pokračovanie modernizácie cesty v smere na Zamagurie medzi Spišskou Belou
a Reľovom - cesta cez Maguru - (realizácia v najbližšom období)
- účasť na rokovaniach ohľadne koordinácia autobusovej a železničnej dopravy v našom regióne (trať
Poprad - Plaveč)
- výstavba dvoch nových cestných mostov v Matiašovciach a v Osturni s finančnou pomocou PSK
- aktivity smerujúce k vybudovaniu nového hraničného prechodu na slovensko-poľskej hranici pre
nákladnú dopravu (rokovania prebiehajú na úrovni medzivládnej slovensko poľskej komisie)
- dofinacovanie verejnej autobusovej dopravy (Popradskej SAD) z rozpočtu PSK tak, aby sa
zachovalo čo najviac autobusových spojov.
- postupná modernizácia a nákup novej techniky (nové vozidlá) na zimnú údržbu ciest PSK
- intenzívne aktivity smerujúce k začatiu prípravných prác na výstavbe diaľničného privádzača Veľká
Lomnica – Kežmarok (súvisiace aj s cestami 2. a 3. triedy vo vlastníctve PSK) a presadenie potrebnej
aktualizácie územného plánu PSK

V sociálnej oblasti
- opätovné obnovenie činnosti bývalého Detského stacionára Korytnačka v Kežmarku, ktoré prešlo
pod PSK ako vysunuté pracovisko DSS Ľubica a modernizácia priestorov tohto stacionára
- modernizácia priestorov a vybavenia Domova sociálnych služieb v Ľubici
- modernizácia priestorov a vybavenia Domova sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi

V oblasti školstva
- aktívne pôsobenie poslancov v radách stredných škôl v okrese Kežmarok
- modernizácia budov stredných škôl (gymnázium Kežmarok, SOŠ Garbiarska, SOŠ Kušnierska
brána, Hotelová akadémia, Stredná umelecká školy v Kežmarku)
- aktívne riešenie priestorových problémov kežmarského gymnázia
- riešenie havarijného stavu telocvične SOS na ul. Garbiarskej v Kežmarku
- záchrana existencie Gymnázia v Spišskej Starej Vsi (ako združenej školy)

V oblasti kultúry
- kompletná rekonštrukcia strechy a oprava balkónov (ochodze) na kežmarskom hrade
- čiastočné sanácia (odvlhčenie) murív kežmarského hradu
- finančná podpora niektorých kultúrnych podujatí konaných v okrese Kežmarok z rozpočtu PSK
- podpora slovensko-poľskej spolupráce v oblasti živej kultúry

V oblasti cestovného ruchu
- zriadenie Krajskej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Prešove (za účasti PSK) – ako nástroj
na finančnú podporu cestovného ruchu aj podtatranskom regióne – na podnet poslancov za okres KK

- budovanie a značenie cyklotrás – na značenie cyklotrás sa na podnet poslancov za okres KK
zaviedol systém podpory oblastných organizácii cestovného ruchu z rozpočtu PSK cez Krajskú
organizáciu cestovného ruchu
- podpora mikroprojektov na budovanie cyklotrás v okolí Kežmarku, Spišskej Belej a Zamaguria
- zriadenie Centra podpory turizmu pre oblasť Vysokých Tatier – zakladateľom je PSK
- účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu prostredníctvom PSK
- vytváranie kulturno-informačných-turistických centier s podporu PSK v našom regióne
- spracovanie urbanistických štúdii na využitie bývalého vojenského priestor JAVORINA na aktivity
v oblasti cestovného ruchu a prípravy zmeny územného plánu PSK z tohto dôvodu

V oblasti cezhraničnej spolupráce
- podpora spoločných slovensko-poľských mikroprojektov
- pravidelná účasť na spoločných rokovaniach slovensko-poľských komisií
- rozvoj spolupráce s poľskými samosprávnymi a štátnymi organmi v rôznych oblastiach
- aktivity zamerané na riešenie dopravných koridorov na slovensko-poľskej hranici

