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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 17 / 2016 
 
 
 

z 18. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 7. júna 2016 v Prešove 
 

 
 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program rokovania: 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
               2. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.                                                                                         

  3. Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  
  4. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe. 
  5. Návrh na odvolanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.   
  6. Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.                                      
  7. Rôzne. 
  8. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 18. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 51 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyne Aftanasová, Madzinová 
a poslanci Ahlers, Berta, Fedor, Krajňák, Kuročka, Sýkora, Švagerko, Vook, Wzoš. 
 
Predseda PSK Chudík uviedol, že dnešné 18. zasadnutie zastupiteľstva nebolo schválené 
uznesením, ale zvolal ho ako predseda PSK na základe vývoja situácie niektorých bodov, ktoré 
je dnes potrebné prerokovať a schváliť. Následne predstavil program zasadnutia. Nikto 
z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu 
rokovania. 
 
Program 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 

                      
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

             2. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.                                                                                         
3. Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  
4. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe. 
5. Návrh na odvolanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.   
6. Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.                                      
7. Rôzne. 
8. Záver.                                                                                          
 
Hlasovanie:        za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Barana, Benka, Ceľucha, 
Damankoša, Sokola.  
Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Vokála. 
 
 

K bodu 2 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2016: Ing. Holíková, PhD., vedúca 
odboru financií Úradu PSK, poukázala na predložený návrh uznesenia, ktorý obsahuje úpravu 
bežného rozpočtu o čiastku 182 222 € v časti bežné príjmy aj bežné výdavky v rámci oblasti 
financovania Úrad PSK s účelovým určením účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. Čiastka 182 222 € je navýšenie 
účelovej dotácie vyčlenenej pre poskytovanie dotácií s tým, že 90 % je určených pre 
Zastupiteľstvo PSK a 10 % pre predsedu PSK v zmysle platného VZN PSK. Z toho vyplýva, 
že čiastka pre rozdelenie dotácií na hlavu poslanca vychádza na 7 000 €. V bode A.3 je úprava 
kapitálového rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov. V bode A.4 sú finančné operácie 
príjmové, to znamená, že sa finančné prostriedky zapájajú do rozpočtu z rezervného fondu 
v čiastke 468 000 €. Rozdelenie tejto sumy je uvedené v bode A.5 rozpis kapitálových 
výdavkov pre oblasť financovania doprava na riešenie rekonštrukcie havarijných úsekov ciest 
a tiež na projektové dokumentácie k rekonštrukcii havarijných úsekov ciest. Materiál 
prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia. 
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Diskusia: 
Poslanec Molčan poznamenal, že komisia finančná sa zaoberala dôvodmi navýšenia bežných 
aj kapitálových výdavkov. Svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu 
rozpočtu č. 3 v predloženom znení. Predseda PSK Chudík dodal, že suma 182 222 € 
vychádzala z čísla 434 000 €, aby mal poslanec k dispozícii na rozdelenie dotácií 7 000 €. Keď 
je to 90 %, tak 100 % je suma 148 222 €, čiže spomínaných 434 000 € a po 7 000 € každý 
poslanec PSK, predseda PSK 10 %. 
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. 3/PSK/2016 nasledovne: 
A.1  Bežný rozpočet:  
 Bežné príjmy                      +    182 222 €            na            169 990 932 € 
 Bežné výdavky               +    182 222 €              na       160 108 585 € 

v tom: 
Úrad PSK  
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)              +      182 222 € 

A.2  Účelové určenie bežných výdavkov: 
 - účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní  
  dotácií z  vlastných príjmov PSK v platnom znení               182 222 € 

A.3  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                  +               0 €  na          1 632 978 € 
 Kapitálové výdavky                +    468 000 €       na        41 205 942 € 

v tom: 
Doprava 
04.5.1  Cestná doprava (SÚC PSK)                               +       468 000 € 

A.4 Rozpočet finančných operácií: 
Príjmové finančné operácie upraviť o        +      468 000 €            na                31 410 811 € 

 Výdavkové finančné operácie upraviť o     +                0 €            na                  1 720 194 € 
A.5 Rozpis kapitálových výdavkov:  

DOPRAVA 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                        468 000 € 
z toho: 
04.5.1  Cestná doprava (SÚC PSK) 
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest:  
III/3128 Litmanová                                       120 000 € 
III/3189 Lipany - Lúčka                          135 000 € 
II/554 Repejov                   150 000 € 
Projektové dokumentácie k rekonštrukcii havarijných úsekov ciest: 
III/3832 Humenné – Podskalka – PD      24 000 € 
III/3600 Pavlovce  – PD                   14 000 € 
II/554 Varechovce – PD       12 000 € 
III/3523 Šarišské Čierne – PD                   13 000 € 
 

Hlasovanie:        za: 50   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Chudík požiadal poslancov PSK, aby predložili svoje návrhy na rozdelenie 
dotácií v určenom termíne z dôvodu schválenia daného materiálu na 19. zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK dňa 20. 6. 2016. 
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K bodu 3 – Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020: Podpredseda PSK Bieľak 
uviedol, že tento materiál obsahuje aj časť s bližším opisom aktivít, ktoré sa budú v rámci troch 
vlajkových projektových zámerov realizovať. Tieto tri projekty boli schválené slovensko-
poľským monitorovacím výborom. To znamená, že v rámci verejnej výzvy bolo predložených 
22 projektových zámerov na celom slovensko-poľskom pohraničí. V prípade PSK bolo z 22 
projektových zámerov 5, z ktorých 3 sa dotýkajú PSK. V jednom projekte je PSK priamo 
vedúcim projektovým partnerom a hlavným nositeľom projektu, teda bude v prípade jeho 
následného opätovného schválenia. V ďalších dvoch projektoch je navrhnuté, aby PSK bol 
vedľajším partnerom, keďže bude spolufinancovať tieto projekty. Prvý projekt je akousi 
podporou sakrálneho alebo náboženského turizmu na území PSK. V ďalších dvoch projektoch 
ide o podporu cyklotrás regionálneho a nadregionálneho významu, ktoré sú v súlade 
s generelom dopravy a generelom cyklodopravy, ktoré má PSK schválené. Dôvodom účasti 
a zapojenia sa PSK do týchto dvoch projektov je to, že v zmysle svojej priority a stratégie je 
ochotný podporovať výstavbu už reálne pripravených cyklotrás do výšky 50 % nákladov 
spoluúčasti, ktorú bude mať daná obec alebo mesto v danom projekte, ale maximálne do sumy 
70 000 € na celkový projekt ako taký, pre všetkých partnerov súhrne do výšky 70 000 €. Do 30. 
6. 2016 je potrebné podať riadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj s uznesením 
Zastupiteľstva PSK, že PSK vstupuje do týchto projektov a bude ich spolufinancovať. Ďalšie 
projekty sú vecou pripravenosti žiadateľov. Momentálne je aktuálna ďalšia výzva cezhraničnej 
spolupráce na podporu budovania aj cyklotrás, čiže aj ďalší záujemcovia majú šancu zapojiť sa 
v prípade, že cyklotrasa je súčasťou generelu dopravy a generelu cyklodopravy. V tom prípade 
je aj PSK pripravený spolufinancovať možno aj ďalšie projekty v oblasti cyklotrás. V rámci 
projektu cyklotrás okolo Tatier sa vybuduje 14,1 km cyklotrás a v rámci 3. projektu v oblasti 
Ľubovne a Bardejova sa vybuduje na slovenskej strane 15,8 km nových cyklotrás. Tieto 
investície budú reálne po schválení monitorovacieho výboru po druhýkrát, predpoklad je 
koncom septembra. Realizácia a financovanie z pohľadu rozpočtu PSK bude až v roku 2017 
v prípade úspešnosti týchto troch projektových zámerov. Predseda PSK Chudík poukázal na 
čiastku v prvom uznesení v predpokladanej výške 1 350 000 € ako plánovaný rozpočet pre SR 
a v projektových zámeroch je uvedený plánovaný rozpočet pre SR v predpokladanej výške 
2 350 000 €. V uznesení musí byť uvedená správna suma, teda 2 350 000 €. Podpredseda PSK 
Bieľak vysvetlil, že v prvom uznesení pri projektovom zámere Svätomariánska púť je chybná 
suma. Správna je čiastka 2 350 000 €, vyčlenená pre slovenskú stranu. Nie je ešte presne 
povedané, akú sumu bude mať PSK. Jeho účasť spočíva len v spolufinancovaní do výšky 5 % 
zo všetkých aktivít za slovenskú stranu, maximálne 70 000 €. Nepredpokladá sa, že PSK bude 
financovať vo výške 1 350 000 €, ale celkovo na slovenskej strane ako takej budú vlastne 
partneri zapojení do rozpočtov v sume 2 350 000 €. Spoluúčasť PSK je len do výšky 70 000 €. 
Ostatné náklady budú znášať ďalší jednotliví partneri. 
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 
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako hlavného partnera vo vlajkovom projektovom 

zámere „Svätomariánska púť“  („Svetlo z východu“), predkladanom v rámci programu  
INTERREG  V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 s plánovaným rozpočtom pre Slovenskú 
republiku v predpokladanej výške do 2 350 000,00 eur 

2. spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 
% z celkového schváleného rozpočtu v rámci aktivít realizovaných Prešovským 
samosprávnym krajom a jeho organizáciami, maximálne do výšky 70 000,00 eur 
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3. jeho predfinancovanie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja do obdobia refundácie 
výdavkov v prípade schválenia tohto projektu. 

Hlasovanie:        za: 50   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 
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako vedľajšieho partnera vo vlajkovom 

projektovom zámere „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“, 
predkladanom v rámci programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 
s plánovaným rozpočtom pre obce a mestá v Prešovskom samosprávnom kraji 
v predpokladanej výške do 2 300 000 eur 

2. spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja do výšky 
50 % celkových nákladov miest a obcí preukázateľne vynaložených na spolufinancovanie 
investičných aktivít realizovaných mestami a obcami v Prešovskom samosprávnom kraji, 
maximálne do výšky 70 000 eur. 

Hlasovanie:        za: 49   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 
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako vedľajšieho partnera vo vlajkovom 

projektovom zámere „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w 
skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej-Etap I-Budowa pętli rowerowej 
łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu“, predkladanom v rámci programu  
INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 s plánovaným rozpočtom pre obce a 
mestá v Prešovskom samosprávnom kraji v predpokladanej výške do 2 150 000 eur 

2. spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja do výšky 
50 % celkových nákladov miest a obcí preukázateľne vynaložených na spolufinancovanie 
investičných aktivít realizovaných mestami a obcami v Prešovskom samosprávnom kraji, 
maximálne do výšky 70 000 eur. 

Hlasovanie:        za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg 
Europe: Doc. PhDr. Dorčák, PhD., oddelenie IPC PSK, informoval prítomných, že cez 
Zastúpenie PSK v Bruseli bolo ponúknuté PSK konzorcium, ktoré rieši problematiku 
elektromobility, vzhľadom na to, že dňa 25. 6. 2014 podpísal PSK Memorandum o podpore  
elektromobility. PSK je jediným partnerom zo strednej a východnej Európy v projekte, ktorý 
vedie Ministerstvo dopravy Malta. Ďalšími partnermi sú Regionálny úrad Korutánsko 
(Rakúsko), Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko), Región Lazio (Taliansko). Cieľom 
projektu je zvyšovať výskyt podpory elektromobility v strategických dokumentoch. Materiál 
prerokovala komisia finančná. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
 
 



6 
 

Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
s c h v a ľ u j e 
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v projekte PROMETEUS - 

PROMotion of EmobiliTy in EU regionS (Propagácia e-mobility v EÚ regiónoch),  
predkladanom vedúcim partnerom projektu -  Ministerstvom dopravy a infraštruktúry 
(Malta) v rámci programu Interreg Europe s plánovaným rozpočtom pre Prešovský 
samosprávny kraj v predpokladanej výške 184 956,00 eur (b. v.) 

2. spolufinancovanie realizácie tohto projektu vo výške 15 % z celkového plánovaného 
rozpočtu pre Prešovský samosprávny kraj, t. j. do predpokladanej výšky 27 743,40 eur v 
prípade schválenia projektu 

3. zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovanie z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja v prípade schválenia projektu. 

Hlasovanie:        za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Návrh na odvolanie riaditeľa Zariadenia sociálnych 
služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi: Predseda PSK Chudík predkladá 
zastupiteľstvu materiál na odvolanie riaditeľa ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi s účinnosťou od 
8. 6. 2016. Poslanci dostali pred zasadnutím nový materiál. Prvý zaslaný materiál obsahoval 
podrobnú informáciu o všetkých krokoch, ktoré predchádzali predloženému návrhu. V prvom 
rade zdôraznil, že v tomto zariadení nastala veľmi zlá situácia, kvôli veľmi zlým medziľudským 
vzťahom. Zo 14 zamestnancov v jednom týždni prestalo pracovať 9, ktorí boli PN a hrozil tam 
kolaps. Riaditeľ zariadenia mal dostatok času, aby všetky veci napravil. Je to najmenšie 
zariadenie, ale s najväčším problémom. V reportáži televízie Markíza vystupovali 
zamestnankyne, ktoré opisovali zlú situáciu v zariadení. 9 zamestnanci podali sťažnosť, ktorú 
odbor sociálny prešetril s tým, že je opodstatnená. Návrh na odvolanie mal pripravený už na 
aprílové zasadnutie, ale Ing. Krivoňák podal na odbor sociálny a vedúcu odboru PhDr. 
Poptrajanovski sťažnosť za zlé vyšetrenie všetkých okolností v zariadení. Následne požiadal 
ÚHK PSK o vykonanie kontroly v tomto zariadení so záverom, že 4 sťažnosti riaditeľa sú 
neopodstatnené a 2 na základe možností ÚHK PSK nebolo možné prešetriť, nakoľko to bolo 
tvrdenie proti tvrdeniu. Z tejto celej situácie vyplýva návrh na odvolanie riaditeľa Ing. 
Krivoňáka dňom 8. 6. 2016, ktorému dočasne prerušil výkon funkcie od 14. 5. 2016 na dobu 
jedného mesiaca.    
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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   o d v o l á v a  z funkcie riaditeľa 
Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi  
Ing. Jozefa Krivoňáka s účinnosťou od 8. júna 2016. 
Hlasovanie:        za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: Ing. 
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného 
návrhu je nadobudnutie majetku od mesta Levoča. Ide o časť účelovej komunikácie a pozemkov 
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pod týmto úsekom vrátane projektovej dokumentácie. Cestné teleso v celej dĺžke nebude mať 
všade vysporiadané pozemky, čiže berie sa ako celok a v jednej časti sa pozemky musia ešte 
vysporiadať. Kúpna cena predstavuje 3 € podľa jednotlivých častí. Materiál prerokovala 
komisia dopravy a komisia správy majetku s odporúčaním pre zastupiteľstvo 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 § 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  
A. r u š í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 291/2015 zo dňa 15. 12. 2015 k návrhu na združenú investíciu 
„Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ - Mesto Levoča a Prešovský 
samosprávny kraj 

B. s c h v a ľ u j e   
prevod majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 4,  054 
01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to:  
1. úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 km 

až 4,676 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 
1,00 €   

2. pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie): 
parcelné číslo 8150/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - trvalé trávne porasty) o výmere 321 m2,  
parcelné číslo 8165/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - lesné pozemky) o výmere 417 m2,  
novovytvorené pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie):   
parcelné číslo 7055/6, ostatné plochy o výmere 12518 m2,  
parcelné číslo 7055/7, ostatné plochy o výmere 2371 m2,  
parcelné číslo 8152/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2137 m2,  
podľa geometrického plánu č. 22/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-158/16 dňa 18. 05. 2016,  

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu, 
 celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 17 764 m2, 

 za kúpnu cenu 1,00 €  
3. projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou KApAR, s. r. o., Budovateľská 50,  080 

01 Prešov, IČO: 36 505 994, s názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, za kúpnu cenu 
1,00 €,  

 do vlastníctva kupujúceho  –  Prešovský  samosprávny  kraj,  Námestie  mieru  2,  Prešov, IČO:  
 37870475, ktorý ho zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja,  
 za celkovú kúpnu cenu 3,00 € za týchto podmienok: 

a) Právny vzťah, založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi Mestom Levoča a PSK na  
predmet kúpy zadefinovaný v bode B. ods. 1, ods. 2 a ods. 3 tohto uznesenia, zanikne 
v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do 
31. 12. 2018 nezrealizuje, výlučne z dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej 
komunikácie vrátane súčastí tejto cesty podľa bodu B.1.a) uznesenia. K zániku zmluvného 
vzťahu nedôjde, ak nečinnosť PSK bude zapríčinená čo aj len čiastočne konaním alebo 
opomenutím Mesta Levoča.  

b) Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov odo 
dňa zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vyporiadať, t. j. PSK vráti Mestu Levoča 
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uhradenú kúpnu cenu a Mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré PSK 
preukázateľne vynaložil do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu účelovej 
komunikácie vrátane jej súčastí.  

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

K bodu 7 – Rôzne: 
Poslanec Damankoš  sa nepriamo vrátil k odvolaniu riaditeľa zariadenia sociálnych služieb. 
Nie je dobré, ak vo všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú riaditelia 
s funkčným obdobím niekoľkých rokov a v zariadeniach sociálnych služieb majú riaditelia 
v podstate doživotnú pozíciu, resp. odchádzajú z funkcie za takýchto okolností. Možno aj Ing. 
Krivoňák ako riaditeľ za tie roky spravil v zariadení množstvo pozitívnych vecí. Osobne si 
myslí, že by sa v rámci PSK mohol zaviesť systém so zavedením 5-ročného funkčného obdobia  
ako na školách a v iných zariadeniach. Predložil zastupiteľstvu návrh uznesenia, ktorým by 
zastupiteľstvo odporúčalo predsedovi PSK vypracovať internú smernicu o zavedení 5-ročného 
funkčného obdobia pre riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Predseda PSK Chudík sa tejto veci absolútne nebráni, ale musí to byť konsenzus takmer 
všetkých poslancov, nemôže to byť založené na schválení nejakej väčšiny. Návrh na uznesenie 
doplnil aj o kultúrne zariadenia. 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Damankošom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    o d p o r ú č a   predsedovi  PSK  
vypracovať  internú smernicu o zavedení 5-ročného funkčného obdobia pre riaditeľov 
kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                              
Hlasovanie:        za: 41   proti: 1  zdržali sa: 4                                              
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 18. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 19. zasadnutie 
so schváleným termínom dňa 20. 6. 2016.  
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Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
MUDr. Čuha, MBA, MPH    ............................................................. 
 
 
 
Ing. Eduard Vokál      .............................................................                                                           
     
 
 
    
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kubánek 
  riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík 
      predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 


