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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 15 / 2016 
 
 

zo 16. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 23. februára 2016 v Prešove 
 

 
 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 

              1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
            2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.  
            3. Správa o kontrolnej  činnosti  ÚHK PSK za II. polrok 2015.  
            4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015.  
            5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 
            6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
            7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle  VZN PSK  č.  15/2008  
                o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.    
            8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej  
                ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.  
            9. Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 
          10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 
          11. Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene. 
          12. Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537  
                s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK. 
          13. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava  
                v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. 
          14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových    
                dokumentácií na projektové zámery. 
          15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 
          16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
          17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 
          18. Návrh na fyzickú  likvidáciu  neupotrebiteľného  hnuteľného majetku. 
          19. Informácia o vzdaní sa  funkcie riaditeľa  Krajského múzea v Prešove. 
          20. Rôzne. 
          21. Interpelácie poslancov. 
          22. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 16. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 60 poslancov. Písomne sa ospravedlnil podpredseda PSK Čuha a poslanec 
Havrilla.  
Nikto z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu 
rokovania. 
 
Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
  

                 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
               2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.  
               3. Správa o kontrolnej  činnosti  ÚHK PSK za II. polrok 2015.  
               4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015.  
               5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 
               6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
               7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle  VZN PSK  č.  15/2008  
                   o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.    
               8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej  
                   ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.  
               9. Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 
             10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 
             11. Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene. 
             12. Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537  
                   s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK. 
             13. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava  
                   v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. 
             14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových    
                   dokumentácií na projektové zámery. 
             15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 
             16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
             17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 
             18. Návrh na fyzickú  likvidáciu  neupotrebiteľného  hnuteľného majetku. 
             19. Informácia o vzdaní sa  funkcie riaditeľa  Krajského múzea v Prešove. 
             20. Rôzne. 
             21. Interpelácie poslancov. 
             22. Záver. 
                                  

Hlasovanie:        za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka a poslancov 
Gašpára, Kandráča, Mezovského, Sokola.  
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Obrimčáka a poslanca Vokála. 
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predložil Ing. Majda, útvar hlavného kontrolóra PSK, v súlade so zákonom 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 – 293/2015 sa uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2 nevyhodnocuje, nakoľko sa 
neuskutočnili žiadne rokovania k nadlimitným výdavkom.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej  činnosti  ÚHK PSK za II. polrok 
2015: Podľa slov Ing. Majdu, útvar hlavného kontrolóra PSK, za II. polrok 2015 ÚHK 
PSK vykonal celkom 33 finančných kontrol, z toho 9 následných, 17 kontrol zameraných na 
kontrolu plnenia prijatých opatrení a 7 tematických kontrol. Pri kontrolách bolo zistených 
celkom 59 porušení  s prijatím 213 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Počet kontrol 
na jednotlivých odboroch: 15 kontrol na odbore školstva so zistením 41 nedostatkov s prijatím 
110 opatrení (45 % kontrol zo všetkých vykonaných kontrol ÚHK PSK, 69,5 % všetkých 
zistených nedostatkov); 6 kontrol na odbore sociálnom so zistením 7 nedostatkov s prijatím 39 
opatrení (18,2 % zo všetkých vykonaných kontrol ÚHK PSK); 8 kontrol na odbore kultúry so 
zistením 11 nedostatkov s prijatím 64 opatrení (24,2 % zo všetkých vykonaných kontrol ÚHK 
PSK); 3 kontroly na odbore dopravy, 1 kontrola na Úrade PSK. 18 kontrolných zistení sa 
týkalo porušenia zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 15 kontrolných zistení 
porušenia zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, 4 kontrolné 
zistenia porušenia zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme, 3 kontrolné zistenia porušenia zákona NR SR č. 311/2001 Z. 
z. Zákonníka práce a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 10 
kontrolných zistení porušenia vnútorných predpisov, noriem, smerníc, 2 kontrolné zistenia 
porušenia zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona NR SR č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 1 kontrolné zistenie porušenia zákona NR SR 
č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 
Vedúci jednotlivých odborov so štatutármi, u ktorých bolo zistených najviac nedostatkov, 
previedli ústne pohovory s napomenutím, finančným postihom ako aj uvoľnením z funkcie. 
Riaditelia škôl informujú rady škôl o záveroch z kontrol.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e   správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za II. polrok 2015. 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. 
polrok 2015: Ing. Majda, útvar hlavného kontrolóra PSK, pripomenul, že ÚHK PSK 
okrem bežnej agendy zabezpečuje aj postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, 
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v PSK. Tento postup upravujú Zásady 
vybavovania sťažností a petícií v PSK spracované v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Za 
II. polrok 2015 došlo 14 písomných podaní, čo je o 12 podaní menej ako v I. polroku 2015. 
Z toho bolo 5 sťažností odložených, 5 vecne nepríslušných, ktoré boli odstúpené na priame 
vybavenie iným príslušným orgánom a 4 podania boli vecne príslušné. Obsahovo boli sťažnosti 
zamerané podľa jednotlivých odborov nasledovne: odbor školstva 1 sťažnosť, odbor 
zdravotníctva 1 sťažnosť, odbor sociálny 2 sťažnosti. Počet sťažností poklesol na odbore 
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školstva o 4, na odbore zdravotníctva o 2, na odbore sociálnom o 3 podania. Celkový prehľad 
o vybavovaných podaniach je spracovaný v tabuľkovej časti tejto správy. Opodstatnená 
sťažnosť nebola žiadna. V II. polroku 2015 došla na ÚHK PSK 1 petícia, ktorá bola postúpená 
odboru zdravotníctva na priame vybavenie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015.        
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského 
samosprávneho kraja  pre rok 2016: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, uviedla, že táto úprava rozpočtu PSK pozostáva výlučne z úpravy 
kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií. Do dnešného dňa bola vykonaná 
ešte jedna úprava zo zákona, v ktorej išlo o úpravu finančných prostriedkov nevyčerpaných 
z roka 2015. Sú to finančné prostriedky z EÚ a zo štátneho rozpočtu za oblasť vzdelávania 
a sociálneho zabezpečenia, čo bolo základnou bázou pre úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2016. 
V predloženom návrhu na uznesenie sa upravujú kapitálové výdavky o sumu 5 959 432 €. Tá 
istá úprava sa týka aj príjmových finančných operácií. Celkové nepoužité zdroje z roka 2015 
predstavujú objem finančných prostriedkov viac ako 5,5 mil. € a pre rok 2016 ide o rozpis 
finančných prostriedkov, ktoré boli predmetom schváleného rozpočtu pre rok 2016 v objeme 
7 136 531 €. Sú tam zdroje z rezervného fondu, z aktuálneho rozpočtu kapitálových výdavkov 
roka 2016, ako aj úverové zdroje. Z roka 2015 prešli nepoužité finančné prostriedky 
z rezervného fondu a z úverových zdrojov. Úrad PSK sa upravuje o čiastku viac ako 3,9 mil. €, 
z toho viac ako 2,6 mil. € sú nevyčerpané zdroje z roka 2015 a pre rok 2016 sa rozpisuje čiastka 
viac ako 1,2 mil. €. Pri nových investičných akciách ide o projektové dokumentácie k projektom 
IROP 2014 – 2020, ktoré sú predmetom dnešného zasadnutia v bode 13. Ďalej sú to finančné 
prostriedky na dofinancovanie investičných akcií v rámci oblastí kultúry a sociálneho 
zabezpečenia. Je to dofinancovanie dotácie poskytnutej z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. V rámci samotného Úradu PSK ide o dofinancovanie projektovej 
dokumentácie, autorského dozoru a realizácie rekonštrukcie medzipodlažia v budove úradu 
a zakúpenie lokálneho dátového archívu metadát Digitalizácia kultúrneho dedičstva. V oblasti 
projektov nastáva presun finančných prostriedkov v prospech iných oblastí financovania, 
nakoľko ide prevažne o rozpis finančných prostriedkov kapitálových výdavkov. Sú tu 
evidované nevyčerpané kapitálové výdavky z roka 2015 uvedené v materiáli. Pri 
nedočerpaných výdavkoch sú zároveň uvedené aj čísla uznesení Zastupiteľstva PSK. Pre rok 
2016 sa prideľujú finančné prostriedky pre funkčnú klasifikáciu rekreácia, kultúra 
a náboženstvo ako nadlimitné výdavky Obnova objektov Šarišského múzea, ktoré už boli 
schválené uznesením v roku 2015 a pre cestnú dopravu zdroj 41 SÚC PSK. Je to 
spolufinancovanie projektu Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií 
v slovensko-ukrajinskom pohraničí v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Za oblasť 
dopravy sú evidované nevyčerpané finančné zdroje z roka 2015 a rozpis nových kapitálových 
výdavkov. Na str. 3 v kapitálových výdavkoch pridelených na investičné akcie v roku 2016 je 
suma 800 000 €, sú to zdroje z úverových finančných prostriedkov. V roku 2015 bolo 
rozpísaných 7,5 mil. €, avšak materiál pre dopravu, kde boli sypače a úseky ciest, bol schválený 
na 8,3 mil. €. Takže je to vlastne pridelenie týchto prostriedkov v súlade s uznesením 
zastupiteľstva. Potom sú to majetkové prevody, strojné investície, sanácia zosuvu na ceste 
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Pčoliné – Snina havarijný stav. Opäť je tu materiál Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
projektové dokumentácie, ktorý bude predmetom rokovania v bode 14. Na str. 4 sa nachádza 
čiastka 2 500 000 €, ktoré nie sú rozpísané podľa jednotlivých investičných akcií. Následne 
poukázala na bod B návrhu uznesenia, kde sa ukladá riaditeľovi SÚC PSK po prerokovaniach 
s poslancami PSK do najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva PSK pripraviť rozpis kapitálových 
výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií v predmetnom objeme 2,5 mil. €. V rámci 
kultúrnych služieb je rozpísaných  96 500 € prevažne na motorové vozidlá a nákup zbierkových 
predmetov pre Tatranskú galériu v Poprade. Sú to finančné prostriedky z aktuálneho 
rozpočtového roka. Nie sú evidované nedočerpané zdroje z roka 2015. Za oblasť vzdelávania 
sú nedočerpané zdroje vo výške 508 581 € a nové investičné akcie tvoria objem viac ako 1,4 
mil. €. V sociálnom zabezpečení sa tiež prenášajú finančné prostriedky nevyčerpané z roka 
2015. Nový rozpis investičných akcií je v objeme vyššom ako 303 000 €. V CSS Domov pod 
Tatrami Batizovce sa začína s rekonštrukciami jednotlivých objektov. Kapitálové výdavky, 
ktoré sú predmetom tohto materiálu a návrhu na uznesenie, boli čerpané z podkladov pri návrhu 
rozpočtu pre rok 2016 – 2018 v rámci registra investičných akcií, kde si požiadavky v rámci 
návrhu rozpočtu predkladali jednotlivé organizácie s výhľadom do obdobia 3 rokov. Materiál 
prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.  
Diskusia:  
Poslanec Molčan dodal, že dôvodom tejto úpravy bola zmena v kapitálovom rozpočte, 
predovšetkým navýšenie kapitálových výdavkov takmer o 6 mil. €. Je to zapríčinené tým, že 
schválené kapitálové výdavky, ktoré neboli realizované v roku 2015, čiže sú nevyčerpané, 
prechádzajú do roka 2016. Vo všetkých kapitolách pribudli nové investície, teda nové 
kapitálové výdavky. Tie budú financované z rezervného fondu a EIB. V kapitole doprava je 
uvedená rezervovaná čiastka 2,5 mil. € na rekonštrukciu ciest s tým, že jednotlivé úseky ciest 
budú schvaľované na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Komisia finančná odporúča 
zastupiteľstvu schváliť úpravu rozpočtu č. 1 v predloženom znení. Poslanec Sokol  upozornil 
na chybu na str. 4, kde má byť správne znenie projektu Modernizácia cestného spojenia Snina 
– Medzilaborce – Krosno v čiastke 23 800 €. Poslanec Kahanec poznamenal, že PSK dáva 
značné objemy peňazí v rámci nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roka 2015 aj na 
kapitálové výdavky investičných akcií v roku 2016. V prípade združenej investície 
vybudovania tréningovej športovej haly dostali už všetky financie. Zaujímal sa o samotnú 
realizáciu tejto stavby schválenej na úrovni VÚC aj mesta Prešov. Už by sa mala rozbehnúť aj 
výstavba, ale zatiaľ táto vec stojí. V rámci dopravy bolo rozbehnutých už viacero úsekov, teraz 
sú predložené ďalšie cestné úseky realizované v rámci IROP. Už v minulosti poslanci okresu 
Prešov spomínali opravy ciest Vydumanec – Cemjata, Sedlice – Miklušovce, Severná. 
Požiadal, aby sa v rámci programov našli zdroje aj na tieto rozbité úseky ciest. Aj na zasadnutí 
komisie finančnej za prítomnosti vedenia SÚC PSK povedal a znova opakuje, že čaká na 
ústretovosť v budúcom období, aby sa pamätalo na niektoré úseky ciest, ktoré je potrebné riešiť 
vzhľadom na dopravnú vyťaženosť (Vydumanec – Cemjata) alebo dezolátny stav (Sedlice – 
Miklušovce, Severná). Poslanec Benko je prekvapený, že poslanec Kahanec má ešte dnes 
odvahu rozprávať a zapojil sa do diskusie. Na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 15. 12. 
2015 sedel v tejto miestnosti a vytiahol hlasovaciu kartu pri rokovaní o návrhu odmeny 
hlavnému kontrolórovi PSK a poslancom PSK v bode rôzne. Urobil zle svojmu poslaneckému 
klubu. V tomto prípade to bol farizejský postoj aj konanie. Predseda PSK Chudík požiadal 
poslanca Benka vyjadriť sa k veci, teda k obsahu diskusného príspevku poslanca Kahanca. 
Následne reagoval na otázky poslanca Kahanca. V prípade združenej investície vybudovania 
športovej haly už prebehla elektronická súťaž. Prihlásil sa záujemca asi zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorý išiel veľmi dole s cenou a nevedel ju zdokladovať. Veľmi dlho trvalo zrušenie celého 
procesu. Teraz bude vyhlásená nová elektronická súťaž. Pri cestách sú v súčasnosti v rámci 
IROP už úplne iné kritériá, ktoré by mali súvisieť s TMT sieťou a niektoré cesty spomínané 



6 
 

poslancom Kahancom nespĺňajú práve tieto kritériá. Väčšinou sú tam zaradené tie cesty III. 
triedy, ktoré idú cez RIÚS vo vzťahu k mestu Prešov a ďalším 23 obciam. Sám čaká, či budú 
schválené navrhnuté cesty III. triedy, lebo sú ďalšie požiadavky na cesty III. triedy vo vzťahu 
k IROP. Preto sa budú opravovať cesty II. triedy a vlastné peniaze bude PSK dávať na cesty 
III. triedy. Zároveň upozornil na to, že keď PSK vezme peniaze z EIB plus 3 mil. €, ktoré tvoria 
sumy 514 000 € strojné investície plus 2,5 mil. € v bode B návrhu uznesenia na rekonštrukciu 
havarijných úsekov ciest, ktoré rozdelia poslanci jednotlivých volebných obvodov v prvom 
rade na cesty III. triedy, spolu predstavujú 12 mil. € na rok 2016 plus IROP plus cezhraničná 
spolupráca Slovensko-Poľsko. Požiadal poslanca Kahanca riešiť tieto cesty vo vzťahu k 2,5 
mil. €. Najviac finančných prostriedkov investuje PSK práve do ciest a v tejto oblasti sú stále 
potrebné. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2016: 
A.1  Kapitálový rozpočet takto:  
 Kapitálové príjmy upraviť o                            0  €        na                  1 350 000 € 
 Kapitálové výdavky upraviť o          +  5 959 432 €         na                36 792 825 € 

v tom: 
Úrad PSK                                                        +  3 920 359 € 
Projekty                                             – 5 410 458 € 

 Doprava                                 + 4 372 966 € 
Kultúrne služby                                             +      96 500 €    
Vzdelávanie                                                         + 1 945 147 € 

 Sociálne zabezpečenie                                + 1 034 918 € 
  
A.2 Rozpočet finančných operácií takto: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                +  5 959 432 €              na              27 277 488 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o            +                0 €              na                1 720 194 € 
  
A.3 Rozpis kapitálových výdavkov: 
 ÚRAD PSK 
 Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015:         2 693 794 € 
 z toho: 

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) - rezervný fond 
Vypracovanie overovacej architektonickej štúdie pre umiestnenie Gymnázia,  
HA a SOŠ Kežmarok v areáli kasární (uzn. Z PSK č. 191/2015 zo 16.6.2015)            4 000 € 
 
04.5.  Cestná doprava - rezervný fond 
Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k dopravnému značeniu  
(uzn. Z PSK č. 209/2015 z 28.8.2015)                               2 € 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  

 Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou  
  pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť  

(uzn. Z PSK č. 264/2015 z 15.12.2015 ) – dofinancovanie - rezervný fond                 200 000 € 
Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2  
(uzn. Z PSK č. 237/2015 zo 17.9.2015) - rezervný fond           331 026 € 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
(uzn. Z PSK č.157/2015 z 10.2.2015  a 186/2015 z 21.4.2015)  
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v tom 12 160 € rezervný fond,  1 082 554 € úver EIB z r. 2015            1 094 714 € 
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom  
(uzn. Z PSK č. 157/2015 z 10.2.2015 a 209/2015 z 25.8.2015)  
v tom 9 476 € rezervný fond, 1 054 576 € úver EIB z r. 2015                1 064 052 € 
 
Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016:       1 226 565 € 
z toho: 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) – zdroj 41 
Rekonštrukcia medzipodlažia v budove Úradu PSK (PD, autorský dozor a realizácia) 51 330 € 
Lokálny dátový archív metadát – digitalizácia kultúrneho dedičstva           24 000 € 
 
04.5.  Cestná doprava (zdroj 41 ) 
Združená investícia medzi PSK a Mestom Vysoké Tatry  
– prestavba križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou  
na okružnú križovatku (Mesto Vysoké Tatry minimálne 80 000 €)                              150 000 € 
Projektové dokumentácie k projektom IROP 2014 – 2020                                    673 146 € 
v tom: 

III/3143 Obchvat Stará Ľubovňa                          23 243 € 
II/545 Kapušany – Raslavice               56 182 € 
III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)                        80 000 € 
II/556 Fijaš – Lomné                            37 965 € 
III/3216 Bijacovce – Brezovica                           32 994 € 
II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok              33 840 € 
III/3635 Malá Domaša – Detrík               23 135 € 
II/556 Hranica okresu Svidník – Mičakovce             34 102 € 
II/575 Malá Poľana – Medzilaborce                          55 728 € 
II/558 Hudcovce – Topoľovka               23 067 € 
II/558 VN Starina – pod velínom              23 400 € 
II/546 Prešov – Klenov                42 430 € 
III/3445 Prešov – Petrovany                           38 286 € 
II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves                 32 661 € 
II/545 Jánovce – Kľušov                39 576 € 
II/534 Poprad – Starý Smokovec                          45 160 € 
3123-002 Podolínec                            21 377 € 
545-003 Kapušany                            30 000 € 

 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo – zdroj 41 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
- dofinancovanie (uzn. Z PSK č. 288/2015 z 15.12.2015)            15 000 € 
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom  
- dofinancovanie (uzn. Z PSK č. 287/2015 z 15.12.2015)          300 042 € 
 
10 Sociálne zabezpečenie  - rezervný fond 
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov  - dofinancovanie dotácie MPaRV SR           13 047 € 
 
PROJEKTY 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
Nerozpísaná rezerva (úver EIB)                   -     800 000 € 
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)                   -  5 931 816 € 
 
Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015: 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii  
(dofinancovanie projektu – uzn. ZPSK č. 157/2015 z 10.2.2015 a 231/2015  
z 25.8.2015) v tom 97 128 € rezervný fond, 1 156 146 € úver EIB z r. 2015    1 253 274 € 



8 
 

Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016:                      68 084 € 
z toho: 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo – zdroj 41 
Šarišské múzeum Bardejov – Obnova objektov Šarišského múzea  
– nadlimitné výdavky (uzn. Z PSK č. 289/2015 z 15.12.2015)                                     52 319 € 
 
04.5.1  Cestná doprava – zdroj 41 
SÚC PSK – spolufinancovanie projektu Monitoring klimatických  
podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom  
pohraničí  v rámci NFM (uzn. Z PSK č. 290/2015 z 15.12.2015)          15 765 € 
 
DOPRAVA 
04.5.1  Cestná doprava (SÚC PSK) 
Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015 (rezervný fond):                     367 961 € 
z toho: 
Rekonštrukcia havarijného stavu mosta na ceste II/542-005  
za obcou Slovenská Ves (uzn. Z PSK  č. 191/2015 zo 16.6.2015)                  127 626 € 
Rekonštrukcia cesty III/3557 Kračúnovce – Lužany  
(uzn. Z PSK  č. 237/2015 zo 17.9.2015)                        10 333 € 
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Drienica  
(uzn. Z PSK  č. 253/2015 z 27.10.2015)                                                                      1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Dlhé Klčovo  
(uzn. Z PSK  č. 219/2015 z 25.8.2015)                                                                1 € 
Nákup – zdvihák stĺpový 6X5,5 T pre motorové vozidlá  
(presun KV v súlade so ZRP PSK )                        30 000 € 
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky  
(presun KV v súlade so ZRP PSK )                                 200 000 € 
 
Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016:                 4 005 005 € 
z toho: 
Rozpis v zmysle uznesení Z PSK č. 173/2015 z 21.4.2015 a 189/2015  
zo 16.6.2015 - dofinancovanie - úver EIB                    800 000 € 
Majetkovoprávne vysporiadanie – Kuzmányho ul. Prešov - zdroj 41               2 € 
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Mesta Stará Ľubovňa  
(uzn. Z PSK č. 274/2015 z 15.12.2015) - zdroj 41                 1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Mesta Bardejov  
(uzn. Z PSK  č. 273/2015 z 15.12.2015) - zdroj 41                             1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Holčíkovce  
(uzn. Z PSK  č. 272/2015 z 15.12.2015) - zdroj 41                             1 € 
Strojné investície – nákup vybraných druhov techniky – zdroj 41                 514 000 € 
v tom: 
Snehové radlice 7 ks                       91 000 € 
Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks                              130 000 €  
Rýpadlo – nakladač 2 ks                                150 000 € 
Úžitkové vozidlo 6 miestne 1 ks                                 25 000 € 
Fréza na asfalt na UNC – prídavné zariadenie 1 ks                   13 000 € 
Prívesná vysokozdvižná plošina 1 ks                     25 000 € 
Vibračné valce na hutnenie asfaltových zmesí 2 ks                   20 000 € 
Snehová fréza na viacúčelové vozidlo Unimog – prídavné zariadenie 1 ks              24 000 € 
Snehová fréza na traktory – prídavné zariadenie 2 ks       36 000 € 
Sanácia zosuvu  na ceste II/567 Pčoliné – Snina        96 000 € 
Interreg V – A Poľsko-Slovensko 2014-2020 PD       95 000 € 
 v tom: 
Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno     23 900 € 
Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno     23 800 € 
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Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov - Gorlice       23 600 € 
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa    23 700 € 

  Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe  
             ciest v roku 2016 – zdroj 41                                     2 500 000 € 

  
KULTÚRNE SLUŽBY  
08.2 Kultúrne služby 
Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016  - zdroj 41:      96 500 € 

 z toho: 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  – osobné motorové vozidlo     15 000 € 
Krajské múzeum v Prešove  – osobné motorové vozidlo      15 000 € 
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni – osobné motorové vozidlo    15 000 € 
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – osobné motorové vozidlo      15 000 € 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T.– rekonštrukcia kotolne    16 500 € 
Tatranská galéria v Poprade  - zbierkové predmety       20 000 € 
v tom: 
Jozef Hanula – Portrét ženy, pastel 60x90 cm                    1 600 € 
František Patočka – Žena vo vetre, plastika, bronz, výška 28 cm                  1 500 € 
Ľubomír Purdeš – Všejedinosť (Hommage á JB), rozmerná plastika z 5 častí    4 300 € 
Prof. Rudo Sikora – Výber grafík s tematikou Tatier, 10 ks      5 000 € 
Imrich Svitana – Kolekcia návrhov na mince, realizácia v sadre, 10 ks        800 € 
Imrich Svitana – Séria šperkov samovražedný atentátnik, 6 ks      1 200 € 
Štefan Hudzík – Pre päť svätých rán, plastika, bronz, 40 cm      1 600 € 
Štefan Hudzík – Ferdinand Katona plaketa, bronz          400 € 
Štefan Kovaľ – Smery, plastika, pieskovec, 40x60x40 cm      1 600 € 
Jozef Kornucik – Kolekcia diel, maľba na preglejku, 100x220 cm     2 000 €  
 
VZDELÁVANIE  
09  Vzdelávanie  
Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015 – rezervný fond:                508 581 € 
z toho: 
ŠvP Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd 
(uzn. Z PSK č. 209/2015 z 25.8.2015)                    -  310 € 
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične  
(uzn. Z PSK č. 157/2015 z 10.2.2015)                130 691 € 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Rekonštrukcia telocvične  
(uzn. Z PSK č. 157/2015 z 10.2.2015)                                                   100 000 € 
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne  
(uzn. Z PSK č. 209/2015 z 25.8.2015)                                                                  278 200 € 
 
Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016:                  1 436 566 €  
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične  
- dofinancovanie (rezervný fond)                           391 668 € 
Obchodná akadémia Bardejov – rozvody a inštalácia internetu, rozhlasu  
a zvončeka (zdroj 41)                     4 842 € 
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia schodiska  
v budove (zdroj 41)                   51 600 € 
Hotelová akadémia Humenné – oplotenie školského areálu (zdroj 41)             32 000 € 
Hotelová akadémia Prešov – konvektomat (zdroj 41)                           10 000 € 
Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie  
v budove školy (zdroj 41)                  50 000 € 
Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a zateplenie strechy športovej  
haly (zdroj 41)                                                                                                        88 320 € 
Stredná pedagogická škola Levoča – konvektomat (zdroj 41)                         10 000 € 
SOŠ Poprad – osobné motorové vozidlo (zdroj 41)                          15 000 € 
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SOŠ elektrotechnická Stropkov – zateplenie fasády objektu (zdroj 41)          271 000 € 
SOŠ technická Svidník – rekonštrukcia a prístavba učební odborného  
výcviku (zdroj 41)                            194 096 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – rekonštrukcia kotolne (zdroj 41)          158 040 € 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – vybavenie telocvične (zdroj 41)            25 000 € 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – vzduchotechnika telocvične (zdroj 41)            25 000 € 
Spojená škola Prešov – IVECO  s hydraulickou rukou (rozpočtový náklad  
220 000 €, v tom 110 000 € z vlastných zdrojov) (zdroj 41)                       110 000 € 
 
SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE  
10 Sociálne zabezpečenie 
Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015 - úver EIB z r. 2015:           731 107 € 
z toho: 
DSS Sabinov – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany  
(uzn. Z PSK 157/2015 z 10.2.2015)             724 264 € 
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie  - Deinštitucionalizácia  
a rekonštrukcia Kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí  
(uzn. Z PSK 157/2015 z 10.2.2015)                                                                6 843 € 
 
Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2016 – zdroj 41:   303 811 € 
z toho: 
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – veľkokapacitná práčka            4 636 € 
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – sušička bielizne             3 427 € 
CSS Dúhový sen Kalinov – veľkokapacitná priemyselná práčka           10 848 € 
CSS Vita vitalis Prešov – rekonštrukcia a modernizácia výťahu           60 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – umývačka podložných mís                           6 500 € 
DSS Vita vitalis Prešov – osobné motorové vozidlo                        15 000 € 
CSS Dúbrava – rekonštrukcia jedálne oddelenia II                          6 500 € 
Domov v Poloninách Nová Sedlica – konvektomat                          5 000 € 
DSS Legnava – priemyselná sušička                3 400 € 
CSS Ametyst Továrne – rekonštrukcia práčovne            43 000 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – rekonštrukcia objektu LIPA   
a rozvodov ÚK                                                                                                  145 500 € 

      
B.   u k l a d á   
 riaditeľovi Správy a údržby ciest PSK po prerokovaniach s poslancami PSK do najbližšieho 

zasadnutia Zastupiteľstva PSK pripraviť rozpis kapitálových výdavkov na investičné akcie 
v celkovom objeme 2 500 000 € schválených týmto uznesením. 

 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. 
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá tento materiál na začiatku 
každého nového roka. Táto povinnosť vyplýva z časti 4 bodu 2 Zásad rozpočtového procesu 
PSK. V prílohe sa nachádza rozpis rozpočtu pre rok 2016 do úrovne kategórií podľa 
jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Oblasť vzdelávania nie je možné 
rozpísať do úrovne kategórií v takých objemoch, aké sú zverejnené na webovej stránke 
ministerstva školstva, nakoľko sú tieto údaje zverejňované až začiatkom februára po spracovaní 
tohto materiálu. Nebol by problém s dopracovaním materiálu, ale PSK má povinnosť 
vyplývajúcu zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde je povinný 
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predkladať do rozpočtového informačného systému, ktorého správcom je ministerstvo financií, 
rozpis rozpočtu do úrovne podpoložiek. Tento termín je pre PSK každoročne do 31. januára. 
Z tohto dôvodu sa vychádzalo z databázy k 15. 9. 2015, kedy prebehol eduzber  a následne boli 
normatívne finančné prostriedky v rámci ministerstva školstva prepočítané. Po rozpise 
a zverejnení informácií o nových normatívnych príspevkoch v rámci prenesených kompetencií 
zverejnených ministerstvom školstva sa upravujú jednotlivým školám rozpočty, ale už v rámci 
upraveného rozpočtu. To je jediná vec, ktorá možno neodzrkadľuje tú správnu výšku 
schváleného rozpočtu v oblasti vzdelávania tak ako v iných oblastiach financovania. Materiál 
prerokovala komisia finančná, ktorá ho zobrala na vedomie. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK dňa 28. 10. 2014 schválilo uznesenie, 
ktorým konštatovalo nesúhlas s dofinancovávaním škôl nad rámec 100 % normatívu 
z ministerstva školstva a súčasne žiadalo predsedu PSK nevyhovieť požiadavkám škôl 
žiadajúcich o dofinancovanie škôl nad 100 % normatívu. Možno zle počítal, ale v porovnaní 
s údajmi ministerstva školstva je tu viac škôl s normatívom nad 100 %. Chcel vedieť, čo s tým 
bude odbor financií robiť. Buď musí zastupiteľstvo zrušiť vlastné uznesenie, alebo  musí trvať 
na tom, aby viedlo školy k zodpovednejšiemu hospodáreniu. Takto sa berie niektorým školám 
10 % - 11 % a niektorým sa pridáva viac ako 17 %. Predseda PSK Chudík poukázal na 
niektoré rekonštrukcie a opravy, ktoré nemožno realizovať zo 100 %-ného normatívu. Preto 
musia mať niektoré školy viac. Ak má škola viac ako 100 % na svoju činnosť, teda na 
svoju prevádzku, v tom prípade má poslanec Damankoš pravdu. Ak má škola dané peniaze na 
rekonštrukciu a opravu napr. strechy, telocvične, podláh, sociálnych zariadení atď., 
nevzťahoval by to na dané uznesenie, lebo potom môže každá škola mať 100 % normatívu 
a uvidí sa, čo nastane. V danú chvíľu by niektoré školy padli, lebo by si nevedeli vyriešiť svoje 
vlastné veci ako opravy, rekonštrukcie. PSK to robí od roka 2002 takou formou a spôsobom, 
že v podstate raz pridáva jedným školám, potom druhým a stále sa to točí. V jednom roku sú 
niektoré zvýhodnené viac a iné nie, ale pri celkovom pohľade na túto situáciu sa v tomto procese 
nájdu všetky školy. Ing. Holíková, PhD., pri predkladaní tohto materiálu uviedla, že odbor 
financií vychádzal z databázy eduzberu k 15. 9. 2015, to znamená, že tam sú tie normatívy 
prepočítané. Ak k 15. 9. došlo k poklesu žiakov, tak ten je prepočítaný po finančnej stránke od 
septembra do decembra, ale v januári je rozpis omnoho nižší, pretože je prepočítaný na 12 
mesiacov. Preto sa zdá, že niektoré školy by mali mať v rámci prvotného schváleného rozpisu 
vyšší normatív ako 100 %, ktorý je uvedený na webovej stránke ministerstva školstva. To je 
spôsobené tým, že tento údaj nikdy nebude relevantný na rozpis ministerstva školstva pre 
aktuálny rok, nakoľko PSK je povinný do 31. 1. bežného roka predložiť do rozpočtového 
informačného systému rozpis do úrovne položiek. To znamená, že odbor financií bude vždy pri 
školstve čerpať zo septembra predošlého roka a tie korektúry sú až v novom rozpise. Následne 
školám, kde bol pokles žiakov a normatív bol prepočítaný na nižší počet žiakov od januára 
a zverejnený vo februári tohto roka, došlo k úprave rozpočtu v rámci úprav smerom dole. 
Školám s nárastom sa opäť sa prepočítal smerom hore. To znamená, že PSK je v tomto stave 
pri upravenom rozpočte v oblasti školstva podľa webovej stránky ministerstva školstva, ale 
nezodpovedá to prvotnému rozpisu. Poslanec Damankoš poďakoval za vysvetlenie. Ide mu 
len o bežné výdavky, nie kapitálové. Principiálne sa pýta hlavne kvôli tomu, že toto uznesenie 
vtedy navrhoval a prešlo aj z toho dôvodu, že to bolo VZN PSK o určovaní počtu tried, kde 
bola snaha o určité regulovanie, aby si školy s malým počtom žiakov nerobili zbytočne veľké 
ilúzie a potom spätne nežiadali schválenie peňazí navyše. Myslené to bolo tak, aby peniaze 
nemíňali školy, s ktorými to dobre nevyzerá a nebrali sa peniaze školám dobre zásobenými 
žiakmi. Predseda PSK Chudík ešte vysvetlil, že aj v rámci bežných výdavkov sú rekonštrukcie 
napr. výmena okien a nie sú to kapitálové výdavky. Keď sa nemení rozmer okien, tak sú to 
jednoducho bežné výdavky. Teda aj v rámci bežných výdavkov sa prevádzajú rekonštrukcie 
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a opravy. Bude potrebné pozrieť sa na tento problém, aby niektorá škola nečerpala viac ako 100 
%, do ktorých by sa mala zmestiť a ak to nevie, treba to riešiť. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV Zásad 
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a 
zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov    b e r i e    n a    v e d o m i e    rozpis 
schváleného rozpočtu pre rok 2016 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK.      
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2016 v zmysle  VZN PSK  č.  15/2008 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien 
a doplnkov: Podpredseda PSK Bieľak predkladá výzvu na predkladanie žiadostí 
o dotácie z rozpočtu PSK na rok 2016 pripravenú v zmysle VZN PSK č. 15/2008. V rozpočte 
na rok 2016 zastupiteľstvo schválilo na tento účel sumu 300 000 € s tým, že Zastupiteľstvo PSK 
bude rozhodovať o rozdelení sumy 270 000 €. O sume 30 000 € bude rozhodovať predseda 
PSK. Oproti pôvodnej výzve sú programy šport a kultúra rozšírené o sociálnu oblasť, teda 
sociálne služby. Každý program obsahuje podprogramy. Materiál prerokovali jednotlivé 
komisie, ktoré sa k nemu vyjadrili kladne, teda bez zásadných pripomienok. Po dnešnom 
schválení bude táto výzva zajtra zverejnená. Lehota na doručenie žiadostí je do 30. 4. 2016. 
Formálna kontrola a posudzovanie žiadostí prebehne do 31. 5. 2016. Schvaľovanie 
a prerokovanie žiadostí Zastupiteľstvom PSK bude na zasadnutí dňa 21. 6. 2016. Do 31. 7. 2016 
sa budú uzatvárať zmluvy o poskytnutí dotácií. Oproti pôvodnej výzve sa nemenil okruh 
žiadateľov, ani samotný spôsob poskytnutia dotácie. Minimálna výška dotácie pre jedného 
žiadateľa je 1 000 € a maximálna výška 5 000 € s tým, že maximálna výška podpory je do 80 
%, teda 20 % je potrebné spolufinancovať. Predseda PSK Chudík dodal, že na rokovaní Rady 
PSK padli názory o zvýšení sumy na jedného poslanca napr. na 5 000 €. V súčasnosti vychádza 
na jedného poslanca viac ako 4 300 €. V júni zastupiteľstvo rozhodne o pridelení dotácie 
konkrétnym žiadateľom. V prípade dobrého vývoja rozpočtu PSK by mohla byť táto suma 
zvýšená a neschváleným žiadostiam by mohli byť pridelené dotácie so schválením v júni alebo 
v auguste. 
Diskusia: 
Poslanec Šmilňák mal pripomienku k programu 2 kultúra, kde je uvedený cieľ programu 
v prvej vete nasledovne: Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, 
rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov 
a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, 
podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 
Dal do pozornosti špecifický prípad v Bardejove, ktorý sa môže týkať aj iných miest a obcí. 
Súčasťou pamiatkovej zóny chránenej UNESCO-om je aj areál františkánskeho kláštora 
s dvoma veľkými kultúrnymi pamiatkami alebo ich súčasťami. Sú to mestské hradby a je tam 
kláštor. Tie sú majetkom františkánov, ktorí sa ho pravdepodobne nevzdajú. Tento majetok má 
v správe Občianske združenie Náš Bardejov, ktoré nemôže byť oprávneným žiadateľom. 
Predbežne sa s primátorom mesta už rokovalo o vyčlenení hradieb, ktoré sú záujmom celého 
mesta, aby prešli pod správu mesta Bardejov a týmto spôsobom by sa mohli zháňať prostriedky 
na obnovu tejto veľkej kultúrnej pamiatky. Navrhol doplniť prvú vetu nasledovne: ...ktorých 
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vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta,. Tým pádom by sa 
aj národné kultúrne pamiatky, ktoré sa možno nikdy nedostanú do majetku mesta alebo obce, 
ale aspoň do ich správy, mohli zrekonštruovať a slúžiť všetkým. Poslanec Krajňák poukázal 
na podprogram 2.3 na str. 3, kde je uvedené: Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora 
usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií). Podľa jeho slov by 
tam bolo vhodné zadefinovať napr. vydanie CD nosičov. Môže sa stať, že v niektorých obciach 
bude mať záujem folklórna skupina vydať CD. Možno to bude akceptované. Tento návrh 
podáva ústne. Predseda PSK Chudík požiadal obidvoch poslancov o predloženie 
doplňovacích návrhov v písomnej forme v súlade s Rokovacím poriadkom Zastupiteľstva PSK. 
Doplňovací návrh predložený poslancom Šmilňákom: 
Na str. 3 v programe 2 kultúra – cieľ programu doplniť prvú vetu nasledovne: ...alebo ktoré sú 
v správe obce alebo mesta,... 
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Doplňovací návrh predložený poslancom Krajňákom: 
Na str. 3 v podprograme 2.3 doplniť vetu v zátvorke nasledovne: (vydávanie publikácií, CD 
nosičov a pod.). 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 3 a § 5 VZN 
PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 
kraja v znení neskorších zmien a doplnkov   s c h v a ľ u j e   Výzvu Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 
v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.  
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 
pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení: 
PhDr. Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, uviedla, že materiál je 
spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 
sociálnej kuratele a VZN PSK č. 20/2010, VZN PSK č. 50/2015, kde sa zvyšovali sumy na 
finančný príspevok podľa žiadateľov v priemere o 10 %. Finančný príspevok môžu dostať 
poskytovatelia, ktorí doručili žiadosť na VÚC do 31. 7. 2015 so splnením všetkých náležitostí 
a služba v regióne je nepostačujúca. V termíne boli doručené žiadosti 10 oprávnených 
žiadateľov: Gréckokatolícka charita Prešov – 2 žiadosti, ReSocia, n. o., Petrovce, Mesto Prešov, 
Mesto Medzilaborce, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Trojlístok, n. o., Prešov, Návrat, o. z., 
Člověk v tísni, o. p. s., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Odbor 
sociálny navrhol rozpísať tieto finančné prostriedky vo výške 305 000 €, t. j. na 47 občanov 
v resocializačných zariadeniach a 5 poradcov. V porovnaní s rokom 2015 je to skoro o 30 000 
€ viac, pretože vtedy to bolo 275 503 €. Každý žiadateľ bude mať navýšený finančný príspevok. 
Návrh rozdelenia finančného príspevku na rok 2016 prerokovala komisia sociálna. 
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Diskusia:  
Poslankyňa Turčanová upriamila pozornosť prítomných na prílohu, kde sú v tabuľkovej časti 
rozpísané jednotlivé sumy. Na výkon jedného opatrovateľa je po znovelizovaní VZN PSK 
navrhovaná suma 9 300 €. V minulosti to bola čiastka 8 298 €. Aj takto odbor sociálny reaguje 
na požiadavku poskytovateľov sociálnych služieb, aby mohli valorizovať mzdy. Pri 
záujmovom združení MYMAMY je uvedená nula, pretože tohto roku nepožiadalo o dotáciu. 
Gréckokatolícka charita Prešov má tiež nulu, pretože bude financovaná podľa zákona NR SR 
č. 448/2008 Z. z. cez priamu dotáciu, to isté sa vzťahuje na Trojlístok, n. o., Prešov. Teda nie 
je zámerom komisie sociálnej nepriznať niekomu príspevok, ale financovanie vyplýva zo 
zákona č. 448/2008 Z. z., ktoré sa rieši podľa iného VZN PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Čl. IV bodom (1) písm. b) 
VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému 
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e finančný príspevok na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nasledovne:  

1. Gréckokatolícka charita Prešov   RESO   21 osôb            115 500 eur 
2. ReSocia, n. o., Petrovce   RESO   11 osôb                          60 500 eur 
3. Mesto Prešov    VO   1 vykonávateľ                9 300 eur 
4. Mesto Medzilaborce   VO   1 vykonávateľ                9 300 eur 
5. Návrat, o. z.   VO  1 vykonávateľ   9 300 eur 
6. Člověk v tísni, o. p. s.  VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
7. Spoločnosť priateľov detí  

z detských domovov  
Úsmev ako dar   VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  

8. Inštitút Krista Veľkňaza  
Žakovce  
- RESO Žakovce   RESO   10 osôb              55 000 eur  
-     RESO Ľubica    RESO      5 osôb              27 500 eur 
SPOLU:       47FO/5VO           305 000 eur  

                                             
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 9 – Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách 
v Novej Sedlici: Predseda PSK Chudík predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh 
na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici, a to Mgr. Idy Novotnej dňom 
1. 3. 2016. Bývalý riaditeľ bol uvoľnený z funkcie z dôvodu odchodu do dôchodku a poverená 
výkonom tejto funkcie bola Mgr. Novotná. V rámci výberového konania všetci členovia 
výberovej komisie hlasovali za Mgr. Novotnú, ktorá odporúča zastupiteľstvu jej menovanie do 
funkcie riaditeľa. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  m e n u j e  do funkcie riaditeľa Domova 
v Poloninách v Novej Sedlici Mgr. Idu Novotnú dňom 1. marca 2016.       
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 10 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
na obdobie 2014 – 2020: Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu 
PSK, doplnil niekoľko faktov týkajúcich sa procesu prípravy a spracovania PHSR PSK na roky 
2014 – 2020. Chce poukázať na to, že do prípravy tohto dokumentu malo byť snahou zapojiť 
všetky relevantné subjekty a čo najširšiu verejnosť a potom vytvoriť všetky dostupné 
podmienky a možnosti jeho následného pripomienkovania. Celý proces spracovania PHSR sa 
začal v novembri 2014 sériou pracovných stretnutí zástupcov externých spracovateľov 
jednotlivých rozvojových dokumentov a riadiaceho tímu PSK na prípravu PHSR. Čiže 
nekomunikovalo sa len so spracovateľmi PHSR, ale aj so spracovateľmi územného plánu, 
programu rozvoja vidieka, dopravných projektov, destinačného marketingu cestovného ruchu 
a RIÚS. Následne sa v marci 2015 uskutočnili stretnutia zástupcov miest a obcí, na ktoré boli 
pozvaní aj poslanci PSK a zástupcovia regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území 
kraja. Tieto stretnutia prebiehali v 4 mestách, a to v Humennom, Vranove nad Topľou, Prešove 
a Poprade. Územne tieto stretnutia pokrývali všetky okresy kraja. Na stretnutiach boli 
predstavené základné východiská PHSR na roky 2014 – 2020 s cieľom získať aktuálne 
informácie týkajúce sa hodnotenia a plnenia cieľov a priorít PHSR miest a obcí a tiež 
prerokovať investičné zámery samospráv vo väzbe na nové PHSR a nový Územný plán PSK. 
Všetkým obciam bol zaslaný pomerne obsiahly dotazník, ktorý zisťoval potenciál miest a obcí 
vo vzťahu k štruktúre obyvateľstva, zamestnanosti, komunitného rozvoja. Zisťoval priority 
rozvoja obcí, investičné aktivity, bytovú politiku, dopravnú obslužnosť, ako aj hlavné bariéry 
rozvoja. Podobné pracovné stretnutia prebiehali aj s organizáciami, v ktorých má PSK 
zastúpenie, to znamená klastre, združenia právnických osôb, KOCR. Následne sa uskutočnilo 
stretnutie so zástupcami sociálnoekonomických partnerov, kde boli prerokované východiská 
pre strategickú časť s navrhnutými strategickými cieľmi a opatreniami. Výsledkom tohto 
stretnutia bolo vytvorenie 3 expertných pracovných skupín a to hospodárskej, sociálnej 
a enviromentálnej. Toto sú aj prioritné oblasti a zároveň strategické ciele, ktoré tvoria základnú 
štruktúru PHSR. Tieto skupiny koordinoval riadiaci tím PSK. Návrh PHSR, ktorý vzišiel 
z tohto procesu, bolo možné v každej fáze pripomienkovať. Dokument prešiel povinným 
posudzovaním vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie tzv. SEA, v rámci 
ktorého sa uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení, ako aj pripomienkovanie 
samotného dokumentu. Návrh PHSR bol prerokovaný v komisii sociálnej, komisii dopravy, 
dvakrát v komisii školstva a finálny návrh aj v komisiách pre územné plánovanie a regionálny 
rozvoj, ktoré svojimi uzneseniami odporučili zastupiteľstvu schváliť PHSR. V celom procese 
tvorby PHSR nebola prijatá žiadna zásadná pripomienka, ktorá by nebola akceptovaná zo strany 
spracovateľa alebo PSK. Aj po schválení bude tento dokument stále živým a otvoreným. 
V prípade potreby úpravy alebo doplnenia jeho znenia môže dôjsť k jeho aktualizácii. Sú to 
možné zmeny napr. v súvislosti s iným dôležitým dokumentom RIÚS, ktorý bude schvaľovaný 
v marci alebo akčnými plánmi menej rozvinutých okresov, ktoré v súčasnosti začala prijímať 
vláda SR na svojich výjazdových zasadnutiach. V závere poďakoval všetkým 
sociálnoekonomickým partnerom, zástupcom miest a obcí, expertom pracovných skupín, 
poslancom PSK za vzájomnú spoluprácu, všetky podnety, pripomienky a návrhy. Čas ukáže 
kvalitu tohto dokumentu, ale hlavne to, či sa stane naozaj základným strednodobým 
rozvojovým dokumentom kraja. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš v prvom rade poďakoval za dôveru, ktorú dostali poslanci minulý štvrtok 
doručením tohto materiálu a stihli si prečítať 600 strán. Keďže je to rozsiahly dokument, mohol 
byť zaslaný skôr. Komisia školstva, mládeže, TV a športu dvakrát prerokovala tento materiál 
a dvakrát pripomienkovala dve podstatné veci. Pri pohľade na rozpočet PSK tvorí školstvo dosť 
podstatnú zložku a trochu mu vadí, že je zaradené kdesi v sociálnej oblasti, kde sa trochu stráca, 
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aj keď možno rozumie logike. Tento materiál je podľa jeho slov veľmi všeobecný, no možno 
má takým byť. Keď v ňom vidí ako strategické ciele alebo opatrenia skvalitnenie školstva, 
skvalitnenie vzdelávania, možno by čakal definíciu, čo to znamená. Ak je tam uvedené 
strategické opatrenie, že sa má efektívnejšie vzdelávať, bolo by dobré definovať, čo to znamená. 
Zdá sa mu, že školstvo už ide na doraz, čo sa týka efektivity. Niekto vypočítal, že v rámci krajín 
OECD v pomere na to koľko sa investuje do školstva a aké sú výsledky, patrí SR medzi 
najefektívnejších, pretože sa už menej nedá. Nemá problém s podporou tohto materiálu, ale 
v tejto diskusii poukazuje na nie úplne najlepšie zadefinované veci. Predstavuje si toho, kto 
bude písať projekt. Aby sa do tejto stratégie vtesnal, má vlastne neskutočnú variabilitu možností 
a nie je si istý, či bude niekto schopný odmerať potom jeho kvalitu. Pri navrhovaných 
ukazovateľoch nevie, či množstvo preinvestovaných prostriedkov znamená, že projekt je dobrý. 
História eurofondov v SR hovorí o tom, že veľa projektov bolo preinvestovaných a nejaká 
efektivita nie je viditeľná. Nenavrhuje nijaké konkrétne zmeny ani uznesenie, sú to jeho 
pripomienky, pretože nemá úplne pocit, že v materiáli sú zapracované všetky pripomienky 
komisie školstva, mládeže, TV a športu. Podpredseda PSK Bieľak reagoval na predrečníka 
tým, že PHSR je dokumentom prierezovým a nie sektorovým. To znamená, že nemôže ísť 
možno do detailov, ktoré niektorí očakávali, že by tam mali byť. To isté by mohli povedať o 
doprave, sociálnej oblasti a iných, že tam chýbajú určité časti. Tento dokument, tak ako je 
prijímaný na mestách a obciach, je skutočne relatívne širší, zahŕňajúci všetky sektorové 
politiky. To, aké má byť školstvo, či efektívnejšie, je koncepcia rozvoja školstva na najbližšie 
obdobie, kde treba hľadať odpovede. Predložený dokument skutočne definuje rámce. 
Konkrétnejší by mal byť akčný plán k tomuto dokumentu, ktorý sa bude prijímať na každý rok 
a jeho obsahom budú konkrétne opatrenia typu ako riešiť efektívnosť školstva. Poslanec 
Damankoš nájde odpoveď v akčnom pláne, keď sa povie, že bude navrhnutá napr. 
personalizácia odborov, prehodnotenie existencie niektorých stredných škôl, to sú už konkrétne 
opatrenia do akčného plánu. Tento dokument je možno široký ale preto, aby sa tam každý 
našiel, ale na druhej strane vychádza zo sektorových dokumentov, ako sú koncepcie v oblasti 
školstva, dopravy, plán udržateľnej mobility v oblasti dopravy. Ani na úrovni miest nie je 
možné, aby tento dokument šiel príliš do detailov. Na druhej strane je vecou zastupiteľstva, akú 
podrobnosť tomu dokumentu dá do budúcna. Je to rámcový a otvorený dokument. Po roku bude 
prvýkrát vyhodnotený akčný plán s tým, že ak niektoré veci v PHSR chýbajú a nestačí, aby boli 
len v akčnom pláne a sú potrebné aj v základnom dokumente, nie je problém urobiť dodatky 
k samotnému PHSR. Napr. aj v prípade výziev v rámci čerpania európskych štrukturálnych 
fondov. Ak vyjde niečo, čo bude skutočne narážať na určitý nesúlad alebo nedostatočnú úpravu, 
tak je tu opäť priestor na aktualizovanie tohto dokumentu. Jeho štruktúra je určitým spôsobom 
určená a preddefinovaná nejakou metodikou s odporúčaním ísť do troch definovaných oblastí, 
tak ako boli tri prierezové pracovné skupiny, ktoré pripravovali tento dokument. Preto sa 
školstvo nachádza ako keby v sociálnej oblasti, ale nedáva sa mu nejaký druhoradý význam. 
Jednoducho je to otázka nejakého členenia, ale skôr je dôležitý samotný obsah PHSR. Je ho 
možné porovnať s inými dokumentmi krajskej samosprávy a zistiť či je lepší alebo horší 
a v budúcnosti bude priestor na jeho vylepšenie. Na začiatok je to ale veľmi slušný štart 
prihliadnuc na to, v akom čase sa pripravoval, aké boli možnosti, ako bol kto aktívny. Poslanec 
Damankoš poďakoval za vysvetlenie. Chcel vedieť, kto, kedy a dokedy predloží poslancom 
spomínaný akčný plán. Ing. Barnáš odpovedal, že to bude možno už na aprílovom zasadnutí, 
ale závisí to aj od schválenia RIÚS, pretože PHSR obsahuje veľa projektov, ktoré závisia práve 
od schválenia tohto dokumentu. Ihneď po schválení RIÚS bude pripravený akčný plán. 
Poslanec Damankoš sa spýtal, či je reálny horizont 6 mesiacov. Podľa slov Ing. Barnáša to 
bude určite skôr. Poslanca Wzoša zaujal právny problém, ktorý tu vzniká. Zastupiteľstvo 
prijíma dokument, pri ktorom ešte neprebehlo finálne posúdenie vplyvu na životné prostredie. 
Ak zastupiteľstvo schváli tento dokument, bude platný, ale nebude záväzný. Záväznosť nastane 
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až v čase, keď ho životné prostredie posúdi a potom sa možno obávať, že ak by došlo k nejakým 
pripomienkam, tak dokument bude neplatný. Ing. Barnáš povedal, že už bol vydaný kladný 
posudok k tejto správe, čiže prakticky sa de facto čaká už len za potvrdením tohto stanoviska 
úradom životného prostredia. Poslanec Kahanec sa spýtal, či si tento dokument nezaslúži 
predloženie aj v papierovej podobe. Mnohé materiály s veľkým počtom strán sú predložené 
v tlačenej verzii. Nikto nečaká vytlačenie 600-stranového dokumentu, ale osobne čaká prehľad 
nejakých zásadných vecí zo strategického dokumentu PHSR. Taktiež čaká kompletne vytlačený 
spomínaný akčný plán. Mala by byť známa aj informácia, kedy sa vlastne bude schvaľovať. 
Zastupiteľstvo bude schvaľovať predložený PHSR a dva roky zo schvaľovaného obdobia už 
uplynuli. Nespochybňuje to, že zo štátnej úrovne a rôznych inštitúcií resp. rôznych úrovní, ktoré 
majú vplyv na tvorbu tohto dokumentu, meškajú niektoré nadväzné veci. Keďže sú tam 
uvedené roky 2014 – 2020, bolo by vhodné povedať, prečo sa PHSR prijíma tak neskoro. Vie 
to pochopiť a domyslieť si prečo, lebo sa čaká za inými schválenými dokumentmi. To treba 
povedať, aby to bolo jasné. Dúfa, že pri schvaľovaní akčného plánu dostanú poslanci materiál 
v písomnej podobe. Poslanec Sokol nevie, ako často je poslanec Kahanec na webovej stránke 
PSK, ale všetky materiály sa tam nachádzajú. Ak chce pracovať s daným materiálom, je možno 
potrebné viac vlastnej iniciatívy a možno ísť aj na odbor medzi zamestnancov. Práca poslancov 
je nielen prísť na zasadnutie zastupiteľstva, ale komunikovať a pracovať v súčinnosti s PSK. 
Predseda PSK Chudík sa pýtal na včerajšom zasadnutí Rady PSK, či pripomienkované veci 
boli v materiáli zohľadnené alebo nie. Zistil, že všetky pripomienky boli zohľadnené. Požiadal 
poslancov, aby v budúcnosti prišli skôr a častejšie riešiť tieto veci. Tieto problémy sa mohli 
vysvetliť možno na stretnutí v Prešove a teraz sa nemuselo o nich hovoriť, lebo rozoberanie 
tohto bodu by trvalo aj tri dni. Tento dokument sa pripravuje rok, aby sa tieto všetky veci 
zohľadnili ešte pred schválením. Požiadal predkladateľa materiálu, aby pri príprave akčného 
plánu oslovil všetkých poslancov PSK, aby sa mohli zapojiť do spracovania s uvedením svojich 
pripomienok a myšlienok. Takýmto spôsobom sa veci dohodnú skôr a má to svoju logiku. Berie 
na vedomie každý názor, ale keď ho poslanec nepovie skôr, tak sa už priamo na zasadnutí 
zastupiteľstva nedá zakomponovať v takýchto materiáloch. Poslanec Kahanec spomenul jeden 
príklad, ktorý už viackrát žiadal pri cestách. Ide o predloženie grafickej prílohy, aby poslanci 
vedeli, ktorý úsek sa opravuje a pod. Ak sa vyznačí len začiatok a koniec, nikto nevie, kde to 
je. Nevie, či je to až taký veľký problém, ale je to príklad, keď jednoduchá grafická príloha 
môže bez problémov zobraziť uvedené úseky. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020.        
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Informatívna správa o zániku Združenia Biele 
kamene: Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, pripomenul, že 
Združenie Biele kamene vzniklo v roku 2004 za účelom prípravy a realizácie projektu Stredisko 
zimných športov – Snina Biele kamene. Od svojho vzniku až do roku 2009 vyvíjalo viaceré 
aktivity, v rámci ktorých bolo spracovaných niekoľko projektových dokumentácií až po 
projektový zámer, ktorý prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie s pozitívnym 
stanoviskom. Vplyvom nedostatku finančných zdrojov a zmenou klimatických podmienok sa 
projekt nakoniec nerealizoval. Vzhľadom na to, že združenie je už dlhšiu dobu nefunkčné 
a ciele, pre ktoré bolo založené, sú neaktuálne, dohodli sa jeho členovia na zániku združenia 
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podľa platnej legislatívy. Všetky podrobnosti týkajúce sa združenia ako aj jeho zániku sú 
obsahom predloženej správy. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o zániku Združenia Biele kamene.        
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, 
prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou 
komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry 
a PSK: Predseda PSK Chudík uviedol, že ide o združenú investíciu na opravu križovatky 
v Tatranskej Lomnici. PSK je vlastníkom cesty II. triedy č. 537 a vlastníkom miestnej 
komunikácie je mesto Vysoké Tatry. Združená investícia predstavuje spolu sumu 230 000 €, 
z toho je 150 000 € investícia PSK a 80 000 € investícia mesta Vysoké Tatry. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  s c h v a ľ u j e  
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vysoké Tatry za 

účelom technického zhodnotenia majetku s názvom "Tatranská Lomnica, prestavba 
existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku"  

2. združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj vo výške 
150 tis. eur schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 dňa 16. 6. 2015 pod 
poradovým číslom 3.2., ktoré sa zrealizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na 
schválených rozpočtových nákladoch podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie za predpokladu, že mesto Vysoké Tatry: 
a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 80 tis. 

eur,  
b) združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného 
povolenia na stavbu, postúpenie práv stavebníka po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia na Správu a údržbu ciest PSK,   

c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné 
uznesenie mestského zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa na združenú investíciu 
zadefinovanú v bode 1. 

3. združenie činností Prešovského samosprávneho kraja v pozícii investora v nasledovnom 
rozsahu: vykonanie verejného obstarávania na realizáciu stavby, zabezpečenie stavebného 
dozoru, porealizačného zamerania. 

       
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 13 – Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 
2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
- vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery: 
Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK, oboznámil prítomných s tým, že v máji 2014 na úrovni vlády 
SR vznikol celý systém vo väzbe na Európsku komisiu pod názvom Integrovaný regionálny 
operačný program pre obdobie 2014 - 2020. Na str. 193 tohto dokumentu sa nachádza mapa 
ešte z roku 2014 so zoznamom úsekov, ktoré môžu napĺňať predpokladaný cieľ určený 
z Bruselu. V podstate 3 roky od roku 2013 sa spracováva Strategický plán rozvoja a údržby 
ciest na úrovni regiónov cez Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tento 
dokument je prístupný na stránke príslušného ministerstva a je základom riešenia situácie pre 
spomínané obdobie. Na základe týchto podkladov vo väzbe hlavne na nadradenú cestnú sieť 
TEN-T trasy (transeurópske magistrály) a ďalšieho množstva vstupov a faktorov SÚC PSK 
prijala dokument cez ministerstvo dopravy. V rámci SR išlo o akčný plán a stratégiu pre celú 
SR. SÚC PSK bola pod tlakom príslušného ministerstva a do tohto procesu vstupovalo aj 
ministerstvo pôdohospodárstva. Po dlhých úvahách, možnostiach, prepočtoch sú výsledkom 
ďalšie výstupy cez príslušné ministerstvá, ale hlavne v spolupráci s výskumným ústavom 
dopravy, ktorý garantuje, či daný úsek navrhovaný SÚC PSK spĺňa všetky kritériá výzvy. 
Obmedzený rozsah je premietnutý do zoznamu, ktorý je obsahom návrhu uznesenia. Tento 
zoznam je otvorený, ale je potrebné k nemu spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je 
návodom k získaniu prostriedkov z IROP. V hre je cez 32 mil. €, kritériá sú veľmi náročné. 
SÚC PSK čaká ešte veľa práce na obhájenie uvedených úsekov. Podstatou sú cesty II. triedy. 
V prípade ciest III. triedy sa treba zamyslieť, či by významovo niektoré úseky nemali byť už 
cestami II. triedy v prepojení regiónu. Celý proces je vo vývoji. SÚC PSK vstupuje do tohto 
procesu aj s rizikom, že niektoré úseky ciest bude navrhovať ministerstvu dopravy aj v rámci 
ciest II. triedy. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie predloženého návrhu projektových 
dokumentácií približne vo výške 668 000 €. 
Diskusia: 
Poslanec Kužma poukázal na ulicu Solivarskú v Prešove, ktorá vznikla spojením dvoch 
pôvodných projektov, mosta cez Sekčov a samotnej ulice Solivarskej. Možno by bolo vhodné 
upraviť názov a neuvádzať ho len v zátvorke, aby náhodou nevznikol problém pri schvaľovaní 
cez eurofondy, že sa tým žiadajú prostriedky len na most. Ide o spojenie dvoch projektov do 
jedného, čo je veľmi správne, ale názov by mal asi obsahovať obidva projekty, aby sa nestalo, 
že bude schválený len most cez Sekčov. Ing. Kozák odpovedal, že názvy sú otvorené. SÚC 
PSK vychádza z určitých existujúcich indícií v celom systéme. Určite prejdú aj cez radu 
partnerstva a príslušné ministerstvá. Dnes by už v monitorovacom výbore mala vrcholiť 
príprava výzvy, uvidí sa, čo bude jej obsahom a tomu sa prispôsobia aj príslušné názvy daných 
úsekov. Predseda PSK Chudík navrhol uviesť Prešov – Dulová Ves. Tiež sa mu zdala priveľká 
suma 4 mil. € len na most. Ing. Kozák odporúča ponechať zatiaľ pôvodný názov. Poslanec 
Kraj ňák pripomenul, že na ulici Solivarskej mnohým záleží a to aj vo väzbe na územný plán. 
Požiadal Ing. Kozáka o konzultácie pri tvorbe tejto projektovej dokumentácie vzhľadom na 
plánovanú cyklocestu okolo rieky Sekčov s možnosťou napojenia jednej časti Solivaru (nejaký 
vjazd a výjazd). Tiež sa už začalo s budovaním chodníka pozdĺž ulice Solivarskej, teda aby sa 
nezačalo s nejakým nezmyselným projektom v rámci mesta. Predseda PSK navrhol zadefinovať 
názov na Prešov – Dulová Ves. To by mohli byť napríklad aj odstavné plochy pre autobusy pri 
národnej kultúrnej pamiatke Solivar. Je to vlastne ten istý úsek cesty, ktorý vedie smerom do 
Dulovej Vsi a je v správe PSK. Takže sú tu rôzne varianty názvov a ten širší názov by bol 
možno aj vhodný. Ing. Kozák zopakoval, že sú to predbežné názvy, ktoré sa netvorili 
jednoducho. Jednotlivé uvedené časti vyplynú z projektových dokumentácií a pokiaľ budú mať 
poslanci PSK záujem, budú pozvaní na výrobný výbor s projektantom, kde následne budú 
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konzultované a posudzované všetky tieto náležitosti, aby projektová dokumentácia bola 
spracovaná v súlade s podmienkami výzvy. Predseda PSK Chudík poznamenal, že sa 
v prípade následnej opravy bude musieť zmeniť uznesenie. Nič sa nestane, ak sa už dnes uvedie 
názov Prešov – Dulová Ves (ul. Solivarská) vrátane rekonštrukcie mosta cez rieku Sekčov, je 
to jasné a zreteľné. Pri pôvodnom názve sa hneď pozastavil nad mostom v sume 4 mil. €, pričom 
nový most cez rieku Poprad vybudovaný po povodniach v Orlove stál necelých 2 mil. €. 
Poslanec Kužma povedal, že je to cesta III. triedy, ale sila bodov je práve v pridaní ďalšej 
kvality, lebo tam prichádza nemotorová doprava a prichádza doprava. Nie je to len oprava cesty, 
ale prichádza tam aj preferencia mestskej dopravy s pridaním nemotorovej dopravy, čo by malo 
tento projekt urobiť vzorovým v rámci IROP. Vychádza trochu drahšie ako ostatné opravy, ale 
s tým treba počítať. V tomto projekte je nutná prekládka trolejovej trasy, ktorá by sa riešila 
z iných fondov. Celé sa to robí v spolupráci so Slovenskou správou ciest, ktorá  má určitú časť 
tohto úseku v rámci svojej pripravovanej stavby. Predseda PSK Chudík sa opýtal 
predkladateľa, či názov tohto úseku zmení alebo nie. Ing. Kozák potvrdil pôvodný uvedený 
názov, lebo tieto dokumenty sú už rozoslané a posudzované na ministerstvách aj v rade 
partnerstva. Predseda PSK Chudík dodal, že v tabuľke je uvedená suma 673 146 € a Ing. 
Kozák hovoril o zmene asi na sumu 668 000 €. Suma uvedená sivou farbou je pri rekonštrukcii 
ciest Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) v čiastke 80 000 € a pri rekonštrukcii mosta 
Kapušany v čiastke 30 000 €, kde môžu byť nižšie náklady projektovej dokumentácie. To sa 
vlastne následne spraví v rámci úpravy rozpočtu podpisom predsedu PSK a podpredsedu PSK 
na iné účely pre SÚC PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
      informáciu  o aktuálnom  stave prípravy projektových zámerov Integrovaného  
      regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v oblasti cestného hospodárstva  
B/  s c h v a ľ u j e 
      financovanie   nižšie   uvedených    projektových   dokumentácií   v   rámci 
      Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 z vlastných 
      zdrojov  PSK  do  obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu IROP 
      2014 - 2020 podľa nižšie uvedeného tabuľkového prehľadu 
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Výstavba ciest

III/543040 III/3146 Obchvat - Stará Ľubovňa 4,000 23 243

Rekonštrukcia ciest

II/545 - Kapušany - Raslavice 4,500 56 182

III/068002 III/3440 Prešov - most cez Sekčov  (ul. Solivarská)                4,000 80 000

II/556 - Fijaš – Lomné 3,000 37 965

III/018181 III/3216 Bijacovce - Brezovica 2,720 32 994

II/536 - Spišský Štvrtok - Kežmarok 2,000 33 840

III/557003 III/3635 M. Domaša - Detrík 2,200 23 135

II/556 - Okr.hr. Svidník- Mičakovce 0,800 34 102

II/575 - Malá Poľana - Medzilaborce 3,000 55 728

II/558 - Hudcovce – Topoľovka 1,500 23 067

II/558 - VN Starina – pod velínom 0,500 23 400

II/546 - Prešov - Klenov 4,000 42 430

III/068010 III/3445 Prešov - Petrovany 2,200 38 286

II/543 - Hniezdne – Spišská Stará Ves 1,500 32 661

II/545 - Jánovce - Kľušov 2,000 39 576

II/534 - Poprad - Starý Smokovec 3,000 45 160

Rekonštrukcia mostov

541008-002 3123-002 Podolínec  1,000 21 377

545-003 - Kapušany                                        0,500 30 000

Rozpočtové náklady spolu 42,420 673 146

Indikatívny 

rozpočtový 

náklad (mil. €)

z toho 

náklady na 

PD s DPH (tis. 

€)

Miestopis úseku

Číslo cesty 

(pôvodné 

označenie)

Číslo cesty 

(nové 

označenie)

 
Pozn: Šedo podfarbené bunky označujú projektové zámery, pre ktoré ešte verejné obstarávanie nie je ukončené a uvedené čiastky 
označujú predpokladané hodnoty. Tieto ceny by mali byť známe najneskôr do polovice mesiaca marec 2016. 

                                                    
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových 
dokumentácií na projektové zámery: Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK, uviedol, 
že ďalším vysokoreálnym programom je Cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020. Po veľmi náročných a zložitých rokovaniach na úrovni predsedu PSK, 
maršálkov Rzeszowa a Krakova a partnerov prichádzajúcich do úvahy, predkladá návrh na 
spracovanie projektových dokumentácií s jednotlivými úsekmi ciest s limitom do konca mája. 
Z tohto dôvodu sa musí zrýchliť celý tento proces. Rokovania neboli ľahké vzhľadom na 
viaceré vízie. Nakoniec sa poľská strana so slovenskou dohodli na modernizácii cestného 
spojenia v oblasti Sniny, Medzilaboriec, Krosna a podobne na ceste III. triedy č. 3587 Bodružal 
– Miroľa, to sú dva projekty. Každá strana by v prípade úspešnosti čerpala po 3 mil. €. Podobne 
je to aj s Malopoľským vojvodstvom, kde je snaha pokračovať v modernizácii cestného spojenia 
Pieninských národných parkov – 2. etapa a cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice. Aj 
v týchto prípadoch by každá strana mala čerpať po 3 mil. €. Dúfa, že tieto 4 projektové žiadosti 
budú predložené v stanovenom termíne, aby mohli ísť do hodnotenia.  
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Diskusia:  
Poslanec Sokol poďakoval SÚC PSK a ďalším, ktorí pracovali na týchto projektoch. Je to 
ďalšia čiastka, ktorá pomôže rozvoju PSK a samotnej infraštruktúry. Rokovania boli náročné 
a je potrebné povedať, že samotná spolupráca s Poľskou republikou, či už s Podkarpatským 
alebo Malopoľským vojvodstvom, bola dobrá a výzvy boli ústretovo prijaté. Musí pochváliť 
PSK za pripravenú projektovú dokumentáciu. Poľská strana má ešte malé problémy, ale verí, 
že veci dotiahne do úspešného konca. Poslanec Cocuľa sa pripája k predrečníkovi a vyslovuje 
chvályhodné slová k projektu modernizácie cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno 
na dvoch úsekoch Bodružal – Miroľa a Miroľa - Staškovce, ktoré sa nachádzajú na území dvoch 
okresov Svidník a Stropkov. V rámci osobnej dopravy realizácia tohto projektu skvalitní cestnú 
sieť najmä ľuďom z Horného Zemplína smerom na hraničný priechod do Poľska cez 
Dukliansky priesmyk – Krosno, ale aj ďalej do Rzeszowa. Zdôraznil, že táto investícia v objeme 
3 mil. € nie je len do cestnej siete na asfaltový koberec, ale aj na opravu a zmodernizovanie asi 
16 priepustov, 2 mostov a zabudovanie bezpečnostných zariadení. Pri tejto veľkej intenzite 
dopravy by bolo dobré zvážiť preklasifikovanie tejto cesty, lebo každým rokom sa jej význam 
zvyšuje. Práve tento región severovýchodného Slovenska už začínajú objavovať zahraniční aj 
domáci turisti a cesta je vo veľmi zlom stave. V tejto oblasti sa nachádzajú významné národné 
kultúrne pamiatky - drevené chrámy. Jeden z nich v Bodružali je zapísaný v Zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a nachádza sa len niekoľko metrov od cesty. Verí, 
že tento projekt bude zrealizovaný, lebo významne pomôže tomuto regiónu a samozrejme aj 
tranzitu do Poľska. Predseda PSK Chudík dodal, že v rámci tohto bodu sú predložené 4 
uznesenia, o každom sa bude hlasovať osobitne.  
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   financovanie projektovej 
dokumentácie v rámci projektu „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - 
Medzilaborce – Krosno„ plánovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 

Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

mestami Snina - 
Medzilaborce - 

Krosno 

3 000 000,00 €               
 

23 900,00 € 
 

                                                  
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e    financovanie projektovej 
dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - 
Krosno„  plánovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-
Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 

Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Snina – Medzilaborce 
- Krosno 

3 000 000,00 €               
 

23 800,00 € 
 

 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  financovanie projektovej 
dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice„ 
plánovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-
2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 

Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Prešov -  Bardejov - 
Gorlice 

3 000 000,00 €               
 

23 600,00 € 
 

 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  financovanie projektovej 
dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných 
parkov - 2. etapa„  plánovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 

Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Pieninských 
národných parkov -                         

2. etapa 

3 000 000,00 €               
 

23 700,00 € 
 

 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 15A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom 
predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku - pozemku na ulici Kuzmányho 
v Prešove z podielového spoluvlastníctva predávajúcich Dominiky a Matúša Janovčíkových do 
vlastníctva kupujúceho PSK. Výstavbou objektu protihlukovej steny a jej porealizačným 
zameraním vznikla potreba vykúpiť ešte časť pozemku o výmere 3 m2 za kúpnu cenu 1 €. 
Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú schváliť predložený materiál. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov  v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku,  zapísaného na LV č. 15285 v k. ú. Prešov, z podielového 
vlastníctva predávajúceho - Dominiky Janovčíkovej, rod. Janovčíkovej, Kuzmányho 4, 080 01 
Prešov v podiele ½ a Matúša Janovčíka, rod. Janovčík, Kuzmányho 4, 080 01 Prešov v podiele 
½, a to: 
novovytvorený pozemok registra  C KN parc. č. 5076/4 (diel 1), zastavané plochy o 
výmere 3 m2,  odčlenený od pozemku C KN č. 5076/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
115 m2, geometrickým plánom č. 313/2015 zo dňa 20.11.2015, vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
ťarchy:  bez zápisu,    
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest PSK, 
Jesenná 14, Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu celkom 1,00 €, čo v podielom 
spoluvlastníctve predstavuje  0,50 € pre Dominiku Jančovičovú a 0,50 € pre Matúša Janovčíka. 
                                   
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu 
nehnuteľného majetku - pozemku na ulici Kuzmányho v Prešove z bezpodielového 
spoluvlastníctva predávajúceho prof. Ing. V. Čopa, DrSc. a MUDr. N. Čopovej do vlastníctva 
kupujúceho PSK za kúpnu cenu 1 €. Ide o výmeru 17 m2. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
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prevod nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 372 v k. ú. Prešov, z bezpodielového 
spoluvlastníctva predávajúceho - Prof. Ing. Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej, 
rod. Nacinovej, a to: 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/5 (diel 2), zastavané plochy o výmere 1 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015 zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/6 (diel 4), zastavané plochy o výmere 11 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015 zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/7 (diel 3), zastavané plochy o výmere 5 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015 zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
ťarchy:  bez zápisu,    
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest PSK, 
Jesenná 14, Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu celkom 1,00 €. 
 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, predstavil návrh prevodu pozemkov v katastrálnom území Svidník v správe SPŠ 
Svidník do vlastníctva kupujúceho mesta Svidník z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto 
Svidník za účelom rozšírenia počtu nepostačujúcich parkovacích miest chce tieto plochy využiť 
práve na tento účel. Správca majetku SPŠ Svidník označila prevádzaný nehnuteľný majetok za 
prebytočný. Komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku odporúčajú 
zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e,   
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
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neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy 
Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, zapísaného na LV č. 1480, k. ú. Svidník, 
a to:                    
pozemkov registra CKN: 
číslo parcely 645/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2,  
číslo parcely 645/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2, 
novovytvorenej parcely registra C KN: 
číslo parcely 645/38, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 602 m2, 
odčlenenej od pôvodnej parcely C KN, číslo parcely 645/35, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1238 m2, zapísanej na LV č. 1480 vytvorenej geometrickým plánom č. 91/2015,  
vyhotoveným Jánom Štiavnickým, Geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, 089 
01 Svidník, IČO: 40 808 564, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálnym 
odborom pod číslom G1-196/15 dňa 16.10.2015, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

 do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, IČO:  
00331023, za kúpnu cenu 1,00 €.  

  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Predmetom prevodu sú pozemky, ktoré Mesto Svidník potrebuje za účelom rozšírenia počtu 
nepostačujúcich parkovacích miest pre tri bytové domy, športový areál a Strednú priemyselnú 
školu Svidník. Pozemky budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, 
obyvateľom a návštevníkom mesta.  
 

Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je zámena nehnuteľného majetku, 
a to chaty v katastrálnom území Valkov v správe Úradu PSK, pozemkov v katastrálnom území 
Giraltovce v správe Gymnázia Giraltovce a DSS Giraltovce za pozemky v katastrálnom území 
Giraltovce medzi PSK a mestom Giraltovce bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. PSK odovzdáva nehnuteľný majetok o výmere 637 m2 a mesto 
Giraltovce o výmere 2 126 m2. Komisia sociálna, komisia školstva, mládeže, TV a športu 
a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 a),b),c) tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e,   
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Mestom Giraltovce, Dukelská 75, 
087 01 Giraltovce, IČO: 00321982 bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Giraltovce nadobúda nehnuteľný 

majetok:  
a) zapísaný na LV č. 480, k. ú. Valkov, v správe Úradu PSK, a to: 

stavba: chata, súp. číslo 196, postavená na pozemku registra C KN parcelné číslo 8,   
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 (bez pozemku), 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2015 zo 
dňa 15.02.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 19.300,00 €. 
 

b) zapísaný na LV č. 331, k. ú. Giraltovce, v správe Domova sociálnych služieb                                  
Giraltovce, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
parcelné číslo 1015/4, záhrady o výmere 321 m2, 
parcelné číslo 1015/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2 aj s cestnou 
komunikáciou z asfaltu (príjazdová cesta) nachádzajúcou sa na tejto parcele, za 
podmienky, že táto bude slúžiť ako verejne prístupná komunikácia, 
parcelné číslo 1015/4, odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1015/1, 
záhrady o výmere 4956 m2, zapísaného na LV č. 331, k. ú. Giraltovce, parcelné číslo 
1015/5, odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1015/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2064 m2, zapísaného na LV č. 331, k .ú. Giraltovce, geometrickým 
plánom č. 23/2015, vyhotoveným GEOSPOL FaP, Ing. Pavel Farský, Francovce 606/10, 
Giraltovce, IČO: 44 589 417, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny 
odbor pod číslom G1-85/2015 dňa 8.5.2015,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 91/2015 
zo dňa 28.05.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Emilom Mati v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje pre parcelu 
C KN, parcelné číslo 1015/4, záhrady o výmere 321 m2, sumu 5.437,74 € (pri cene 16,40 
€/m2) a pre parcelu C KN, parcelné číslo 1015/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
274 m2 aj s cestnou komunikáciou z asfaltu, sumu 7462,56 € (pri cene 27,23 €/m2), 
 

c) zapísaný na LV č. 1341, k. ú. Giraltovce, v správe Gymnázia Giraltovce, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1369/3, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 42 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1369/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 4629 m2, zapísaného na LV č. 1341, k. ú. Giraltovce, geometrickým 
plánom č. 22/2015, vyhotoveným GEOSPOL FaP, Ing. Pavel Farský, Francovce 606/10, 
Giraltovce, IČO: 44 589 417, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny 
odbor pod číslom G1-84/2015 dňa 8.5.2015,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 91/2015 
zo dňa 28.05.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Emilom Mati v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 677,88 € (pri 
cene 16,14 € za m2). 
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     Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 637 m2. 
 
2. Mesto Giraltovce odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný 

majetok, ktorý  
a) zveruje do správy Gymnázia Giraltovce, Dukelská 30, Giraltovce, IČO: 000 160 946,   
 zapísaný na LV č. 821, k. ú. Giraltovce, a to: 

novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1369/2, zastavané plochy                               
a nádvoria o výmere 2072 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1369/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2501 m2, zapísaného na LV č. 821, k. ú. Giraltovce, geometrickým 
plánom č. 22/2015, vyhotoveným GEOSPOL FaP, Ing. Pavel Farský, Francovce 606/10, 
Giraltovce, IČO: 44 589 417, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny 
odbor pod číslom G1-84/2015 dňa 8.5.2015,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 91/2015 
zo dňa 28.05.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Emilom Mati v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 33.442,08 € 
(pri cene 16,14 € za m2). 
 

b) zveruje do správy Domova sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 17, Giraltovce, 
IČO: 000 691674, zapísaný na LV č. 821, k. ú. Giraltovce, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1017/1, ostatné plochy                                 
o výmere 54 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 1017, ostatné plochy o výmere 87 
m2, zapísaného na LV č. 821, k. ú. Giraltovce, geometrickým plánom č. 23/2015 
spracovaným GEOSPOL FaP, Ing. Pavel Farský, Francovce 606/10, Giraltovce, IČO: 
44 589 417, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor pod číslom 
G1-85/2015 dňa 8.5.2015,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 91/2015 
zo dňa 28.05.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Emilom Mati v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 914,76 € (pri 
cene 16,94 € za m2). 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2126 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nadobudnuté pozemky do vlastníctva PSK bude Gymnázium Giraltovce využívať ako 
športoviská, keďže v tomto čase má k dispozícii len malú telocvičňu. Mesto Giraltovce bude 
nadobudnuté pozemky využívať na verejnoprospešný účel (rozšírenie amfiteátra). Domov 
sociálnych služieb Giraltovce by realizoval na nadobudnutom pozemku parkovacie plochy. 
 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17 – Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, 
predkladá návrh nájmu nebytových priestorov - kancelárie v administratívnej budove Úradu 
PSK do nájmu nájomcu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Okresná rada Prešov. Ide 
o výmeru zhruba 20,53 m2 plus percentuálny podiel na spoločných priestoroch 9,95 m2 za 1 € 
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za rok na dobu neurčitú. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený 
návrh.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e,   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe Úradu PSK, IČO: 37870475, a to: 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove, 
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043, na pozemku 
registra C KN  parcela č. 852/1,  a to: 

- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere 20,53 m2   
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %):        9,95 m2 

do nájmu nájomcu – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada PREŠOV so 
sídlom Námestie mieru 2, Prešov,  IČO: 00698172014, za nižšie uvedených podmienok:  

- výška  nájomného  za  prenájom  bez  platieb  za  energie  a  služby  spojené  s  nájmom:  
      1 €/rok,  
- účel nájmu: poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, kultúrnej, športovej 

a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých a na prácu s rodinou zdravotne 
postihnutých a sociálne znevýhodnených, 

- doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.3.2016. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým  
a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám. Ide o opakovaný nájom s nájomcom 
dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch. 
 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Predseda PSK Chudík upozornil predkladateľa materiálu na prezentáciu nových aktuálnych 
snímok nehnuteľností pri predkladaní majetkových prevodov.  
 
 

K bodu 18 – Návrh na fyzickú  likvidáciu  neupotrebiteľného  
hnuteľného majetku: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, 
oboznámil prítomných s návrhom fyzickej likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
v správe Úradu PSK, ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000 €. Príslušné 
položky sú uvedené v tabuľke. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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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, v súlade s § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 ods. u) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e    
fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku v správe Úradu PSK, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to: 

 
Inv. č. Názov Rok 

výroby 
Obstarávacia 

cena 
Zostatková 

cena 
Spôsob 

naloženia 
400927 Mercedes 

Benz Sprinter 
2005 74 393,35 € 0,00 € Fyzická 

likvidácia 
500016 Štúdia 

bezpečnosti 
2005 58 540,40 € 0,00 € Fyzická 

skartácia 
Spolu: 
 

- -  132 933,75 € 0,00 € - 

 
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Informácia o vzdaní sa  funkcie riaditeľa  Krajského 
múzea v Prešove: Predseda PSK Chudík informoval prítomných, že Mgr. A. Latta sa 
vzdal funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove k 31. 1. 2016. Poverená vedením múzea je 
PhDr. Kotorová, PhD., riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Na 
zasadnutí zastupiteľstva dňa 26. 4. 2016 by malo byť navrhnuté ďalšie riešenie týchto 
organizácií. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu 
o vzdaní sa funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove Mgr. Adriána Lattu k 31. 1. 
2016. 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Rôzne: 
A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 zo dňa 16. 6. 
2015: Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK, uviedol, že nastala chyba pri prepisovaní 2. tranže 
úveru z EIB v tabuľkovej forme. Hodnota 800 m bola zmenená na hodnotu 1 800 m, ktorej 
nezodpovedá rozpočtový náklad v objeme 114 700 €. Požiadal o schválenie zmeny daného 
uznesenia v správnej dĺžke 800 m. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia č. 
189/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 16. júna 2015 nasledovne: 
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v prílohe k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 189/2015, ktorá obsahuje zoznam investičných 
akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016 v tabuľkovej forme pre investičnú akciu 
p. č. 5.2 v stĺpci dĺžka (km), sa hodnota „1,800“ nahrádza hodnotou „0,800“. 
 
Upravené znenie je nasledovné: 
p. č.             Číslo cesty            Miestopis                           dĺžka (km)               rozpočtový náklad 
5.2.              III/544002        Čirč – Ľubotín                         0,800                          114 700 € 
 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ Schválenie zástupcov PSK do orgánov ARR PSK v zmysle stanov 
záujmového združenia právnických osôb ARR PSK platných od 4. 1. 2016: 
Predseda PSK Chudík pripomenul, že tieto stanovy boli zmenené 4. 1. 2016 Zborom 
zástupcov členov združenia ARR PSK z dôvodu rozšírenia členov združenia právnických osôb 
ARR PSK o ďalšie mestá. Nakoľko každé mesto v zmysle uznesenia zboru zástupcov bude mať 
zastúpenie v orgánoch ARR PSK, je potrebné zabezpečiť aj paritné zastúpenie PSK 
v jednotlivých orgánoch ARR PSK. Z uvedeného titulu je nutné doplniť do jednotlivých 
orgánov združenia  po jednom zástupcovi za PSK nasledovne: 1) Zbor zástupcov ARR PSK – 
Ing. Švagerko, 2) Správna rada ARR PSK – Mgr. Sirková, 3) Dozorná rada ARR PSK – PhDr. 
Damankoš, PhD. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 

a) Ing. Jozefa Švagerka za člena Zboru zástupcov ARR PSK 
b) Mgr. Nadeždu Sirkovú za členku Správnej rady ARR PSK 
c) PhDr. Mariána Damankoša, PhD., za člena Dozornej rady ARR PSK.  

Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Poslankyňa Turčanová má netradičnú prosbu. Z nadácie VÚB je možnosť podporiť obnovu 
kultúrnych pamiatok. Momentálne sa nachádza v užšom výbere 8 pamiatok, ale rozstrel bude 
medzi dvoma s rozdielom necelých 100 hlasov, niečo vyše 9 300 a 9 200. Jednou je malá obec 
Čerín pri Banskej Bystrici a druhou je kaplnka Svätých schodov z Kalvárie v Prešove. Požiadala 
predsedu PSK, poslancov PSK, zamestnancov Úradu PSK, ale aj všetkých občanov, ktorí 
zvyknú sledovať tieto zasadnutia, o zaslanie hlasu, keďže z jedného telefónneho čísla sa dá 
hlasovať len raz, aby si mesto Prešov nenechalo ujsť možnosť a aby peniaze prišli práve do 
PSK. Hlasuje sa na stránke www.vub.sk/fresky a pamiatkou sú Sväté schody Kalvária. Podľa 
slov predsedu PSK Chudíka ide o dobrú myšlienku a pevne verí, že všetci prítomní podporia 
hlasovanie za Prešov. 
 
Poslanec Majerský uviedol, že v stredu sa uskutočnilo v Levoči veľké stretnutie primátorov 
a starostov miest a obcí, kde je zachytené dielo Majstra Pavla. Rok 2017 bude rokom 500-tého 
výročia osláv diela Majstra Pavla. V PSK sa nachádza 13 obcí a miest s dielom Majstra Pavla. 
Touto cestou chce požiadať najmä komisiu kultúry a národnostných menšín a komisiu finančnú, 
aby sa PSK dôkladne a dôstojne pripravil na tieto oslavy. Následne predložil návrh na uznesenie 
v znení: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja berie na vedomie informáciu 
o prípravách osláv 500. výročia diela Majstra Pavla z Levoče  pre rok 2017. Už komunikoval 
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s Mgr. Fitzekovou o možnosti prípravy informácií pre stredné školy v pôsobnosti PSK a 
rezbárskeho plenéra. Rozbehla sa aj komunikácia s ministerstvom dopravy o vytlačení poštovej 
známky v budúcom roku. S Národnou bankou Slovenska je dohodnuté vydanie pamätnej mince 
v počte 8 500 kusov. Je pripravená debata aj pre memorandum všetkých signatárov pre 
ministerstvo kultúry, kde by mohol vzniknúť grant na podporu tohto výročia, podobne ako pri 
oslavách Roka Ľ. Štúra. 
 
Poslanec Kahanec pripomenul, že v Prešove sú dve veci hodné povšimnutia. Jednu už 
spomenula primátorka mesta Turčanová. Druhou je konkatedrála, ktorá oslavuje 500 rokov a je 
dominantou nielen mesta Prešov, ale aj PSK. I keď prevedené úpravy strechy prebiehali minulý 
rok, chce dať do pozornosti zainteresovaným hľadanie možností, ako prispieť na túto významnú 
pamiatku z 13. storočia, ktorá tvorí centrum krajského mesta a hľadať možnosť pomoci hlavne 
pri udržiavaní tejto pamiatky v centre Prešova. Môžu si to prejsť komisie a rozhodnúť sa, zatiaľ 
nepredkladá žiadny návrh. 
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Majerským: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu 
o prípravách osláv 500. výročia diela Majstra Pavla z Levoče v roku 2017. 
Hlasovanie:      za: 57   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Vook požiadal vedúceho odboru dopravy Úradu PSK o revíziu terajších 
autobusových spojov, ktoré boli viazané na zrušené IC vlaky. Ide o prípojné autobusové 
spojenia na trase Prešov – Kysak od rýchlikov na trase Bratislava - Košice a späť. Je potrebné 
sa zamerať hlavne na odchody a príchody k týmto vlakovým spojeniam. IC vlaky boli zrušené, 
ale VÚC nijako nezareagoval na túto vážnu zmenu, takto reagoval cestujúci na tejto trase. Je 
potrebné spraviť minimálne analýzu tejto zmeny a požiadať dopravcov o okamžitú reakciu 
k zmene cestovného poriadku.  
 
 

K bodu 22 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 16. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a zároveň ich pozval na 17. 
zasadnutie so schváleným termínom dňa 26. 4. 2016 o 10.00 hod. 
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Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
MUDr. Peter Obrim čák                                        ............................................................. 
 
 
 
Ing. Eduard Vokál                                                 .............................................................                                                           
     
 
 
    
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kubánek 
  riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík 
      predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 

 
 
 
  


