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Návrh na uznesenie 
 
 
 Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja  v súlade s § 11 ods. 2  zákona NR 
SR č. 302/2001  Z.z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  
 
                                                                     
A: schvaľuje  
vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja zo záujmového združenia právnických osôb 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier ( CRT VT)  
 
 
B: poveruje  
Predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia PSK o vystúpení zo 
záujmového združenia právnických osôb CRT VT združeniu a vykonávať všetky právne 
úkony spojené s ukončením členstva PSK v združení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Založenie záujmového  združenia právnických osôb pod názvom Centrum rozvoja 

turizmu pre oblasť Vysokých Tatier   ( ďalej ako CRT VT alebo združenie ) bolo schválené 
uznesením zastupiteľstva PSK č. 24/2010 zo dňa 2.3.2010. 
Zakladajúcimi členmi združenia  sú:  Prešovský samosprávny kraj, Mesto Vysoké Tatry 
a Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.  

Cieľom CRTVT  je najmä: prispievať k udržateľnému sociálno – ekonomickému 
rozvoju, k zvyšovaniu výkonnosti a efektívnosti sektora turizmu a súvisiacich odvetví 
v PSK, špecificky v prioritnom regióne rozvoja turizmu – v oblasti Vysokých a Belianskych 
Tatier a ich podhoria, podpora malého a stredného podnikania v turizme a pod.. 
 
Orgánmi združenia sú: správna rada, riaditeľ a dozorná rada.  
Riaditeľom je od založenia združenia JUDr. Milan Hagovský. 
Správna rada (SR) má 5 členov, z toho troch zástupcov PSK.  
Na základe uznesenia Z PSK 101/2018 zo dňa 27.8.2018 sa členmi Správnej rady za PSK  
stali Pavel Hudáček (poslanec PSK), Mgr. Igor Wzoš (poslanec PSK) a Mgr. Mária Biľová 
(Úrad PSK), ktorá skončením pracovného pomeru na PSK sa funkcie vzdala.  
Dozorná rada ( DR) je kontrolným orgánom združenia,  má 3 členov po jednom zástupcovi 
z radov zakladajúcich členov. Za PSK je nominovaný  Ing. Jozef Janiga ( poslanec PSK).  

Mená členov a predsedu SR a členov a predsedu DR za mesto Vysoké Tatry 
a Regionálne  združenie tatranských a podtatranských obcí nie sú známe a to ani po 
viacnásobnom urgovaní riaditeľa CRT VT zo strany Ú PSK.   V zmysle uznesenia číslo 
24/2010 zo dňa 2.3.2010 a uznesenia č. 191/2011 zo dňa 21.6.2011 Správna rada  CRT VT 
každoročne predkladá Zastupiteľstvu PSK informatívnu správu o činnosti CRTVT za 
predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2019 Správna rada združenia túto povinnosť 
nesplnila.  

CRT VT sídli na adrese Dolný Smokovec I.6. Je to budova Penziónu Devín Dolný 
Smokovec, ktorá je vo vlastníctve  mesta Vysoké Tatry. PSK má predmetnú budovu v nájme  
na dobu určitú do 31.7.2020 a to na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 
30.7.2010.  Výška nájmu je 1 875,- € mesačne.  

PSK bola poskytnutá  dotácia vo výške 225 000,-  na základe uznesenia vlády SR 
z roku 2009, pričom v zmluve o nájme bolo dohodnuté, že nájomné sa  započíta 
s predmetnou výškou investície poskytnutou na účel zriadenia CRT VT.   

PSK na základe Zmluvy o dielo vykonal v roku 2011 rekonštrukciu predmetnej 
budovy. Na základe podkladov z odboru financií bola za rekonštrukciu uhradená suma vo 
výške 220 468,71 € a za vypracovanie  projektovej dokumentácie na  účel rekonštrukcie 
suma vo výške 11 960,- €. 

Na zriadenie a rekonštrukciu budovy sídla CRT VT  bola PSK poskytnutá z Úradu 
vlády SR dotácia vo výške 225 000,-€, z ktorej bola vrátená suma vo výške  223,08 €.    

 
Prenajaté priestory PSK poskytol  následne do podnájmu CRT VT na základe 

Zmluvy o podnájme uzavretej medzi  PSK ako nájomcom a CRT VT ako podnájomcom  



a to na dobu určitú  od 1.5.2012 do 30.7.2020. Výška podnájmu je 1 Euro ročne. 
Prevádzkové náklady si CRT VT hradí na vlastné náklady. Podľa odboru financií PSK  
neeviduje žiadnu platbu za podnájom. 

CRT VT je na základe  živnostenského oprávnenia číslo  registra 740-28166, vydané 
Okresným úradom Poprad oprávnené vykonávať okrem iného  Ubytovacie služby v 
ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a 
v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.   

V súčasnosti v budove sídli Centrum pod lesom (centrumpodlesom.sk), ktoré 
prevádzkuje CRT VT . Podľa vyjadrenia  oddelenia CR sa jedná  o penzión, ktorý má 
kapacitu 32 lôžok.  

Riaditeľ CRT VT JUDr. Hagovský bol od septembra 2018 niekoľkokrát telefonicky 
aj osobne vyzvaný na spoluprácu pri príprave zasadnutí Správnej rady, následne mu bola 
doručená oficiálna žiadosť, ktorú prevzal 12.12.2018.  Do polovice júla 2019 nebolo 
rokovanie Správnej rady zrealizované. Správnu radu zvoláva predseda správnej rady. 
Oddelenie cestovného ruchu odboru RR PSK sa snažilo monitorovať aktivity Centra rozvoja 
turizmu PSK pre oblasť Vysoké Tatry a predložilo možnosti spolupráce.  Vzhľadom na 
vágnu a teoretickú Informatívnu správu CRTVT z roku 2017 a absenciu správy za rok 2018,  
PSK ako zakladajúci člen združenia neeviduje žiadne  aktivity združenia, ktoré by napĺňali 
pôvodné ciele jeho vzniku a   nemá žiadne informácie o hospodárení združenia CRT VT.   

Preto po  vyhodnotení doterajšej spolupráce v rámci členstva PSK  boli prijaté závery 
vedenia o dobrovoľnom vystúpení  PSK zo združenia.  Podľa  Stanov združenia  sa členstvo 
v združení pozastavuje dňom doručenia prejavu vôle združeniu a zaniká rozhodnutím 
správnej rady.  

V zmysle vyššie uvedeného  PSK za predpokladu, že vystúpenie zo združenia schváli  
zastupiteľstvo PSK, oznámi združeniu vôľu PSK zo združenia vystúpiť a podnikne ďalšie 
kroky, aby došlo k zasadnutiu správnej rady združenia, ktorá rozhodne o zániku členstva 
PSK v združení. 

PSK následne môže pristúpiť  k ukončeniu Zmluvy o nájme  nehnuteľností 
uzatvorenej medzi mestom Vysoké Tatry ako prenajímateľom a PSK ako nájomcom. 
Ukončeniu  zmluvy o nájme bude predchádzať ukončenie   Zmluvy o podnájme  
s podnájomcom CRTVT a to buď odstúpením od zmluvy z dôvodu neplatenia  splátky 
podnájomného  resp. dohodou alebo výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote. Zároveň 
sa po dohode s mestom Vysoké Tatry vysporiada  s investíciou , ktorú vynaložil do 
rekonštrukcie budovy vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry a to v súlade so Zmluvou o nájme.     
 
Na základe vyššie uvedeného a z dôvodu, že    PSK má informácie o tom,  že 

1. CRT VT pri svojej činnosti nekoná v súlade s predmetom činnosti vymedzenom 
v zakladateľskej zmluve a v súlade s prijatými Stanovami pri napĺňaní cieľov 
združenia 

2. orgány CRT VT – riaditeľ, správna rada ani dozorná rada  sú pri výkone svojich 
funkcií nečinné – predseda SR nezvoláva zasadnutie správnej rady, dozorná rada 
nevykonáva kontrolnú činnosť  v súlade so Stanovami, riaditeľ je pasívny vo vzťahu 
k zakladajúcim členom a k SR 



3. PSK nemá vedomosť  o výkone hospodárskej činnosti CRT VT a nemá informácie  
o výsledkoch hospodárenia združenia ani o tom, či združenie vykonáva 
podnikateľskú činnosť  v zmysle živnostenského oprávnenia, 

 
komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK, ktorá zasadala dňa 
19.11.2019 uznesením číslo 12/2019  odporúča  zastupiteľstvu   PSK  
 

1. schváliť vystúpenie  PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum 
rozvoja turizmu pre oblasť Vysoké Tatry a 

2. poveriť predsedu PSK  doručením oznámenia PSK o vystúpení zo  záujmového 
združenia právnických osôb  CRT VT a vykonávať všetky právne úkony spojené 
s ukončením členstva PSK v združení 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 
 
 

UZNESENIE č. 12 /2019 
 

 
z 12. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 19. 11. 2019 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
       Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  
 

A. B e r i e  n a   v e d o m i e 

1.  Informatívnu správu o cykloaktivitách v PSK na rok 2020. 

2.  Informatívnu správu o novej organizačnej štruktúre Odboru strategického rozvoja a 
projektového riadenia Úradu PSK. 

3.  Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK. 

4.  Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK. 

5.  Informatívnu správu o príprave projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (pred podaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu uvedeného v bode bude 
predložená na schválenie presná výška spolufinancovania národného projektu, vrátane 
záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou 
národného projektu).  

 
 

B. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu PSK schváliť 
 
1.  prípravu projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
     školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako podkladu pre prípravu vyzvania pre 
     národný projekt financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  
2. predpokladané spolufinancovanie národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
     školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ s predpokladanou výškou spolufinancovania 
     vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 
     239 462,83 EUR (typ výdavkov: bežné výdavky). 



 

3.  vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu 
PSK pre oblasť Vysoké Tatry. 

4.  v rozpočte PSK cca 100 000 € na projektovú dokumentáciu cykloaktivít v roku 2020. 
5.  účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v rozšírení projektu, ktorý je 

pripravovaný Úradom podpredsedu vlády SR (Centrálny koordinačný orgán) v rámci 
zmeny č.8 vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ za účelom rozšírenia Informačno-poradenského centra na Úrade 
Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-
poradenských centier“. 

6.  pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú vytvorené a podporené ďalšie dve pracovné 
miesta v Informačno-poradenskom centre na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 
s miestom výkonu práce Humenné; 

7.  spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t.j. vo výške 6 858,60 € a jeho predfinancovanie vo výške 142 000 € 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

 
 

C. O d p o r ú č a   Zastupiteľstvu  PSK poveriť 
 

       1. predsedu PSK  doručením oznámenia PSK o vystúpení zo  záujmového združenia  
           právnických osôb  CRT VT a vykonávať všetky právne úkony spojené s ukončením 
           členstva PSK v združení. 

 
 
  

 
 
sekretár Komisie RR a CR   
                  v.r.                                                                          podpredseda Komisie RR a CR  
                                                                                                                           v.r. 
        
 
 

     Overovateľ:  v.r. 
                                                                                                                                       
V Prešove dňa ,19. novembra  2019                                                               


