
Komisia  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja zriadená pri 
OZ obce Červený Kláštor  (Pre volebné obdobie 2014-18) 

Predseda komisie: Drahomír Kuc 

Členovia komisie: Branko Michlík, Ján Hubcej 

______________________________________________________ 

Komisia bude zasadať podľa potreby najmenej však 1 krát za 3 mesiace.  

Činnosť komisie podľa prílohy č. 1 k zápisnici ustanovujúceho OZ obce Červený 
Kláštor zo dňa 12.12.2014 náplne komisií zriadených pri OZ Červený Kláštor pre 
volebné obdobie 2014-18 písmeno D, komisia cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja. 

Návrh rámcového plánu činnosti pre volebné obdobie 2014-18 

Komisia  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja zriadená pri OZ obce Červený 
Kláštor , vychádzajúc zo skúsenosti z uplynulého obdobia a z potrieb obce Červený 
Kláštor navrhuje pre volebné obdobie 2014-18  zamerať svoju činnosť na realizáciu 
týchto aktivít: 

1) Všemožne podporovať výstavbu infraštruktúry CR - cyklotrás, peších 
chodníkov, informačných a oddychových zariadení,   

2) Napomôcť vytváraniu podmienok pre investorov a propagácie obce a regiónu, 

3) Zreálniť víziu zimného využitia územia obce formou štúdie, z hľadiska 
cestovného ruchu - rešpektovaním podmienok ochrany prírody a zachovaním 
prírodných hodnôt územia v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom a 
štátnou správou a za týmto účelom vstupovať do projektov súkromno - 
verejného partnerstva (PPP) pri výstavbe lyžiarskych vlekov, športových 
rybníkov, bobových dráh, vyhliadkových miest a iných atrakcii..., 
 
4) Spolupracovať s občianskymi združeniami so sídlom na území obce (napr. o.z. 
Zamagurie, Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria), 

5) Zreálniť víziu výstavby "Outdoorového parku - lezeckej steny", ako atrakcie pre 
návštevnícku klientelu obce, 

6) Úzko spolupracovať s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR)  Tatry 
- Spiš - Pieniny (resp. "Severný Spiš - Pieniny") na  jej aktivitách - účasť 
na výstavách CR, vydávaní propagačných materiálov a iných aktivitách 
prospešných pre rozvoj cestovného ruchu, 
 

7) Podporiť zabezpečenie INFO BOXU pre verejnosť, podávajúci informácie o obci a 



subjektoch cestovného ruchu, 

 

8)Podpora udržiavania a rozvoj bežeckých stôp v regióne pre obyvateľov 
a návštevníkov Pienin.  

Permanentne v platnosti: Podporovať podujatia konajúce sa na území obce 
Červený Kláštor: napr. Zimný splav Dunajca, Otvorenie turistickej sezóny, Pieninský 
pochod dobrej nálady, Malý Pieninský maratón, Zamykanie vôd Dunajca, a iných 
podujatí, propagujúcich dobré meno obce. 

 
 

 

V Červenom Kláštore 01.02.2015           Drahomír Kuc 
       predseda komisie 


