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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 19 / 2016 
 
 

z 20. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 23. augusta 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 I. polrok 2016.                                                  
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016.                                        
  5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016.                                                                         
  6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.                                                                                              
  7. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016.              
  8. Návrh  VZN  PSK  č.  ../2016,  ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka,  Bijacovce 1,  Stredná  odborná  škola  služieb,  
      Bystrany 46,  Stredná odborná škola technická,  Rudňany 65,  Školská jedáleň ako súčasť Strednej  odbornej školy lesníckej,  
      Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 
      s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46,  Stredná  
      odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1,  Školský internát,  
      Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1.                                                                                                                                                   
  9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017.                                                                            
10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.                                                                                                                
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.   
12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                              
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                           
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014.    
17. Rôzne. 
18. Interpelácie poslancov. 
19. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 20. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 54 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK Obrimčák 
a poslanci Bizovský, Fedor, Jakubov, Krajňák, Lukša, Slovík, Vokál. 
 
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh 
k programu rokovania. 
 
Program 20. 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 I. polrok 2016.                                                  
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016.                                        
  5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016.                                                                         
  6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.                                                                                              
  7. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016.              
  8. Návrh  VZN  PSK  č.  ../2016,  ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka,  Bijacovce 1,  Stredná  odborná  škola  služieb,  
      Bystrany 46,  Stredná odborná škola technická,  Rudňany 65,  Školská jedáleň ako súčasť Strednej  odbornej školy lesníckej,  
      Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 
      s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46,  Stredná  
      odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1,  Školský internát,  
      Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1.                                                                                                                                                   
  9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017.                                                                            
10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.                                                                                                                
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.   
12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                              
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                           
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014.    
17. Rôzne. 
18. Interpelácie poslancov. 
19. Záver.                                                                                          
 

            Hlasovanie:        za: 50   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka a poslancov 
Damankoša, Jánošíka, Kahanca, Kandráča. 
Hlasovanie:                  za: 50   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Gašpára.  
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predkladá Ing. Hudák, hlavný kontrolór 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 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 – 376/2016, sa uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2 nevyhodnocuje z dôvodu ukončenia 
ROP a ukončenia projektov. V tejto súvislosti odporúčal, aby dané uznesenie resp. jeho 
vyhodnocovanie bolo pozastavené z uvedených dôvodov.   
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 plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
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Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 
2016: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, predložený materiál je obsahovo 
zameraný na 7 častí. Kontroly prebiehali v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. 
a schváleným novým zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole platným od 1. 1. 
2016. ÚHK PSK v I. polroku 2016 procesne postupoval už podľa nového zákona, ale kontroly 
sa obsahovo vykonávali ešte podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. Je to prechodné obdobie, 
lebo ÚHK PSK vykonáva kontroly za predchádzajúce obdobie a riadi sa legislatívou platnou 
v danom čase. V I. polroku bolo vykonaných 34 finančných kontrol, z toho 19 komplexných 
kontrol a 15 kontrol na overenie plnenia opatrení. Plánom bolo určené vykonanie 30 kontrol, 4 
kontroly boli vykonané naviac. Materiál obsahuje kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia 
jednotlivých zákonov. Celkovo bolo 82 kontrolných zistení a len 4 kontrolné zistenia boli 
finančne vyčíslené v celkovej sume 180,70 €. Pri porovnaní počtu nedostatkov s ostatnými 
porovnateľnými obdobiami bol v I. polroku 2016 najnižší počet nedostatkov od roku 2011 
a priemer na jednu kontrolu vychádzal 2,4 % nedostatku. ÚHK PSK vedie centrálnu evidenciu 
a kontrolu vybavovania sťažností a petícií. Medzi hlavné činnosti ÚHK PSK v I. polroku 2016 
patrilo aj vypracovanie nových Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK 
v súvislosti so zmenou zákona o sťažnostiach a petíciách a nových Zásad kontrolnej činnosti 
schválených zastupiteľstvom v júni 2016 s nastavením nového systému fungovania kontrol 
v zmysle nového zákona o finančnej kontrole. Nový plán kontrol funguje veľmi 
dobre, kontrolné skupiny vedia na celý polrok dopredu o kontrolovaných subjektoch. Pracovný 
čas si môžu nastaviť tak, aby všetky plánované kontroly boli vykonané. Svedčí o tom aj fakt, 
že vykonali 4 kontroly naviac. V poslednom období sa zúčastňujú pracovníci ÚHK PSK 
rôznych školení a nemusia sa len samovzdelávať. Zúčastnili sa základného kurzu 
organizovaného ministerstvom financií a školení týkajúcich sa zákonov o verejnom obstarávaní 
a finančnej kontrole. Spolupráca ÚHK PSK s Úradom PSK je na veľmi dobrej úrovni. Sú 
vytvárané materiálno-technické podmienky v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch. 
Prehľad všetkých kontrolných zistení sa nachádza v prílohách materiálu. 
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 ÚHK PSK za I. polrok 2016.     
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. 
polrok 2016: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá Zastupiteľstvu PSK každý 
polrok správu o vybavovaní sťažností a petícií v súlade s uvedenou legislatívou v prvej časti 
materiálu. Na základe zákona o sťažnostiach a petíciách sú schválené zásady pre PSK 
s upraveným postupom a lehotami na vybavovanie sťažností. ÚHK PSK za I. polrok 2016 
zaevidoval 15 sťažností, z toho bola jedna sťažnosť vecne nepríslušná a postúpená vecne 
príslušnému orgánu na priame vybavenie v zmysle zákona. 5 sťažností bolo odložených pre 
nesplnenie náležitostí v zmysle zákona, buď sú anonymné alebo s neúplnými údajmi 
sťažovateľa. Z 9 vecne príslušných sťažností bolo 5 neopodstatnených, 2 opodstatnené a 2 sú v 
štádiu šetrenia. Lehota na vybavenie je 60 pracovných dní. Obsahovo boli sťažnosti zamerané 
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podľa jednotlivých odborov nasledovne: 3 sťažnosti – odbor školstva, 2 sťažnosti – odbor 
zdravotníctva, 2 sťažnosti – odbor sociálny, 2 sťažnosti vybavoval hlavný kontrolór vo svojej 
kompetencii. Ide o opakované sťažnosti s prešetrením správnosti vykonaného postupu 
príslušným vecným odborom Úradu PSK. Konštatoval, že všetky šetrené sťažnosti boli 
vybavené v súlade so zákonom a vyjadrenia zaslané sťažovateľom boli opodstatnené resp. 
správne. Za I. polrok 2016 ÚHK PSK zaevidoval 2 petície, 1 bola postúpená na priame 
vybavenie odboru zdravotníctva a 1 nespĺňala náležitosti v zmysle ustanovenia § 5 odst. 1 
zákona NR SR č. 29/2015 Z. z. Materiál obsahuje tabuľkovú prílohu centrálnej evidencie 
vybavovania sťažností za I. polrok 2016. 
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 I. polrok 2016.  
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016: Ing. Holíková, 
PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že od schválenia rozpočtu do konca 
sledovaného obdobia bolo realizovaných 8 úprav rozpočtu PSK, z toho v kompetencii 
zastupiteľstva 4, zo zákona 3 a 1 v kompetencii predsedu PSK. Na str. 2 je uvedený upravený 
rozpočet, kde bežný je prebytkový, kapitálový je schodkový a schodok je vykrývaný prebytkom 
bežného rozpočtu ako aj finančnými operáciami príjmovými a výdavkovými. Schválený 
rozpočet pre oblasť príjmov bol v objeme 168,8 mil. €, upravený rozpočet 172,5 mil. €, plnenie 
k 30. 6. je vykazované v objeme 95 758 529 €, čo je k schválenému rozpočtu 56,7 %-né plnenie 
a k upravenému rozpočtu 55,5 %-né plnenie. Pri daňových príjmoch je vykazovaná iba daň 
z príjmu fyzických osôb. Je to podielová daň, ktorá ostáva samosprávnemu kraju. Vlastné 
finančné prostriedky daňové boli rozpočtované v objeme 98,8 mil. €, plnenie je 52 524 607 €, 
čo predstavuje 53,16 %-ný podiel k schválenému aj upravenému rozpočtu. Daň z príjmov 
fyzických osôb sa vyvíja priaznivo s menším výpadkom v mesiaci máj, ale v júni došlo 
k dorovnaniu. Nedaňové príjmy sú plnené na 85,14 %, granty a transfery spolu kategória 300 
na 55,89 %. Kapitálové transfery a granty sú výrazne prekročené s vykazovaným plnením 
v podiele až 220,88 %. To je spôsobené oproti rozpočtu refundáciou projektov za uplynulé 
obdobie roka 2015. Finančné operácie príjmové sú vlastne príjmy z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami. V rámci finančných operácií príjmových sú vykazované účelové finančné 
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a EÚ poukázané v roku 2015, ktoré neboli 
vyčerpané a taktiež aj prostriedky z rezervného fondu a úverové zdroje. V rámci výdavkov je 
bežný rozpočet čerpaný na 41,24 % upraveného rozpočtu. Nižšie čerpanie, nakoľko by sa 
žiadalo 50 %-né k 30. 6., je spôsobené oneskorením výplat vykazovanými mesiac pozadu, to 
znamená, mzdy a odvody. Nižšie čerpanie sa vlastne vyrovná k 31. 12. Rozpočet a čerpanie je 
v správe uvedené podľa oblastí financovania, funkčnej a ekonomickej klasifikácie vrátane 
príloh. Materiál obsahuje aj hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a taktiež sú hodnotené aj výstupy za podnikateľskú činnosť 
za oblasť vzdelávania a oblasť kultúry k 30. 6. Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 
30 215 181 € schváleného rozpočtu. Následne došlo k úprave na výšku 41 803 565 €. Vyčerpané 
boli iba necelé 4 mil. €, čo je čerpanie v podiele 9,52 %. Pri kapitálových výdavkoch je 
evidované veľmi nízke čerpanie za jednotlivé oblasti financovania. Najnižšie čerpanie je 
vykazované za oblasť dopravy a to preto, že je tam pridelený vysoký objem kapitálových 
výdavkov. Je to uvedené na str. 18 v tabuľkovej časti, kde Úrad PSK čerpá rozpočet na 30,5 %, 
za projekty je čerpanie 4 %, za oblasť dopravy s 13,9 mil. € je zatiaľ čerpanie necelých pol mil. 
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€, teda 3,5 %, za kultúrne služby z 854 000 € je zatiaľ čerpanie iba 15 000 €, za oblasť 
vzdelávania z 3,7 mil. € je vyčerpaných 812 000 €, zo sociálneho zabezpečenia z pridelených 
2,5 mil. € je vyčerpaných iba 21 000 €. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto finančné prostriedky 
boli prideľované v mesiaci február – apríl, možno konštatovať, že v II. polroku sa finančné 
prostriedky pridelené v rámci kapitálových výdavkov budú v čerpaní priaznivejšie vyvíjať. 
Finančné operácie príjmové a výdavkové sú uvedené v prílohe č. 8 v členení podľa ekonomickej 
klasifikácie. V prílohe č. 9 je bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorá je k 30. 6. vyrovnaná. 
PSK vykazuje prebytok hospodárenia 25,5 mil. €. Je spôsobený nízkym čerpaním v oblasti 
bežných aj kapitálových výdavkov. Príloha č. 10 obsahuje programový rozpočet. 
Zodpovednosť za jednotlivé programové časti a podprogramy nesú príslušné odbory úrady. 
Spracovatelia sú uvedení pod jednotlivými tabuľkami. V súlade so zákonom a zmenou 
legislatívy sa sleduje aj vývoj dlhu a zadlženosť PSK. K 30. 6. je vykazovaný dlh v objeme 
51 325 807 €, čo je zadlženie 28,47 % ku skutočne vykázaným bežným príjmom 
predchádzajúceho roka. Maximálna hranica zadlženia je 60 %. K splátke istiny a úrokov dodala, 
že dlhová služba je k 30. 6. vykazovaná 0,53 %, maximálna hranica je 25 %, to znamená, že 
vývoj dlhu a zadlženosti PSK je v súlade s platnou legislatívou a je pomerne pod hranicou 
maximálnej hodnoty. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia č. 
24/FK/2016 v bode C.1, ktorým zobrala materiál na vedomie.          
Diskusia:  
Poslanec Molčan oboznámil prítomných s tým, že komisia finančná na svojom zasadnutí 
podrobne rozoberala správu o plnení rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti bežného 
a kapitálového rozpočtu a finančných operácií. Príjmy sa napĺňajú až na 55 % vďaka daňovým 
príjmom a celkové bežné a kapitálové výdavky na 35 %. To znamená, že nie sú tam nejaké 
riziká a z kompetencií PSK v jednotlivých oblastiach ani jedna oblasť za uvedené obdobie 
neprekročila plánované výdavky. Je to dobrý jav. Negatívom je uvedený problém kapitálových 
výdavkov, ale všetci zamestnanci samospráv vedia, že realizácia po verejnom obstarávaní 
prebieha až v druhom polroku, kedy sa očakáva priaznivejšie plnenie. Komisia finančná zobrala 
predložený materiál na vedomie a to isté odporúča Zastupiteľstvu PSK.       
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   b e r i e    n a    v e d o m i e   správu o plnení rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja k 30. 6. 2016. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2016: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, informovala prítomných, že v rámci predloženej úpravy dochádza 
k zmene v bežnom aj kapitálovom rozpočte. V návrhu na uznesenie pod bodom A.1 sú zmeny 
v rámci bežného rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej časti ide o finančné 
prostriedky pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove zo zdroja 46. Sú to vlastné prostriedky 
organizácie, nakoľko k 30. 6. 2016 došlo k zmene hospodárenia organizácie z príspevkovej na 
rozpočtovú, čo bolo predmetom schválenia Zastupiteľstvom PSK. Ich finančné prostriedky 
vytvorené vlastnou činnosťou sa opätovne zapájajú do rozpočtu v objeme 5 000 €. Zároveň 
organizácia požiadala o presun do kapitálových výdavkov v objeme 600 €. Taktiež organizácia 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni požiadala v rámci bežného rozpočtu o presun 
finančných prostriedkov v objeme 690 € do kapitálových výdavkov. V rámci kapitálového 
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rozpočtu uvedeného pod bodom A.2 je realizovaná celková úprava kapitálových výdavkov 
v objeme 1 210 545 €, z toho z rezervného fondu 1 209 255 €, čo je uvedené v bode A.3 finančné 
operácie príjmové. Finančné prostriedky sú smerované na Úrad PSK podľa oblastí financovania 
od str. č. 2. Ide o dofinancovanie stavebných prác rekonštrukcie objektu Podtatranského múzea 
v Poprade. Za oblasť financovania projekty sa rieši pridelenie finančných prostriedkov 
v objeme cez 502 000 € do oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia podľa funkčnej 
klasifikácie. Za funkčnú klasifikáciu 09 vzdelávanie je to príprava projektov v rámci IROP s 
predpokladanými hodnotami projektových dokumentácií energetických auditov, aby sa PSK 
mohol uchádzať o europrojekty. Uskutoční sa ešte rokovanie k jednotlivým zámerom 
investičných akcií a následne k projektovým dokumentáciám a je to suma ešte pred verejným 
obstarávaním. Za oblasť sociálneho zabezpečenia sa rieši zníženie energetickej náročnosti 
budov zateplením alebo rekonštrukciou vykurovacích systémov, kde tieto projekty boli 
zakomponované do projektov ELENA. Za oblasť financovania 08.2 kultúrne služby sú 
spomínané presuny na základe žiadostí organizácií. Z rezervného fondu sa prideľuje čiastka 
zhruba 105 000 € pre jednotlivé organizácie na signalizačné a protipožiarne zabezpečenie, 
nákup motorových vozidiel, projektovú dokumentáciu. Čiastka 61 859 € je pridelená na nákup 
zbierkových predmetov v zmysle požiadavky komisie kultúry a národnostných menšín. Za 
oblasť vzdelávania je uvedených 5 investičných akcií. Spomenula rekonštrukciu 
a modernizáciu kotolne Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. Pre Spojenú školu, Ľ. 
Podjavorinskej v Prešove na rekonštrukciu kotolne vrátane projektovej dokumentácie 
a stavebného dozoru je možno čiastka vyššia, ale v danom prípade je plánované využitie 
stratového tepla, ktoré bude produkovať tréningová hala s ľadovou plochou, čo by malo znížiť 
energetickú náročnosť tejto školy s napojením na stratové teplo, ktoré bude vykurovať školské 
objekty. Pri SOŠ obchodu a služieb v Prešove je to dofinancovanie rekonštrukcie kotolne 
v sume 59 294 €. Nie je to dofinancovanie prác naviac, ale došlo k pochybeniu organizácie pri 
žiadosti a následne po schválení týchto finančných prostriedkov na investičnú akciu 
v zastupiteľstve, organizácia prišla na to, že pýtala úplne inú čiastku v rámci celkového 
projektu, ako bol predmet realizácie investičnej akcie. Za oblasť sociálneho zabezpečenia sú to 
bežné požiadavky, ktoré vychádzali z registra investícií pre rok 2016. Pri Domove v Poloninách 
Nová Sedlica je to zmena palivovej základne v sume 122 500 € z elektrického vykurovania na 
tuhé palivo, kde by došlo k úspore finančných prostriedkov. Ďalej je tu osobné motorové 
vozidlo a spolufinancovanie dotácií z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu 
rozvoja sociálnych služieb. Finančné prostriedky budú pridelené týmto ministerstvom na 
základe zmluvy a toto je vlastne výška kofinancovania zo strany PSK. Materiál prerokovala 
komisia finančná s prijatím uznesenia. 
Diskusia:  
Poslanec Molčan uviedol, že komisia finančná sa zaoberala predloženou úpravou rozpočtu. 
Dotýka sa bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu, rozpočtu finančných operácií. Hlavným 
dôvodom je navýšenie kapitálového rozpočtu o 1 210 545 € na čiastku 43 mil. €, čo je pozitívny 
jav. Dôvody sú obsahom predloženého materiálu. Navýšenie kapitálových výdavkov je 
podrobne uvedený za jednotlivé oblasti financovania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, a to projekty, kultúrne služby, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie. Komisia finančná 
svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č. 5 v predloženom 
znení.  
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 



7 
 

A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2016 nasledovne: 
A.1  Bežný rozpočet:  
 Bežné príjmy                           +        5 000 € na         170 638 115 € 
 Bežné výdavky                      +        3 710 €            na 160 779 836 € 

v tom: 
Oblasť financovania:  KULTÚRNE SLUŽBY        
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo           +   3 710 € 

 v tom:  
Hvezdáreň a planetárium Prešov (zdroj 46)                                   +  5 000 € 
Hvezdáreň a planetárium Prešov – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)       -       600 € 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových  
výdavkov (zdroj 41)                   -      690 € 
 

A.2  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na    1 886 480 € 
 Kapitálové výdavky                 +   1 210 545 €       na  43 014 110 € 

v tom: 
Úrad PSK                      +       4 522 € 
Projekty                      +   502 180 € 
Kultúrne služby                     +   105 949 € 
Vzdelávanie                                                         +    359 755 € 

 Sociálne zabezpečenie                     +   238 139 € 
 
A.3 Rozpočet finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                    +     1 209 255 €          na           32 989 545 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o                +                   0 €          na             1 720 194 € 
 
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Oblasť financovania:  ÚRAD PSK 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                        4 522 € 
z toho: 
08  Kultúrne služby 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
– dofinancovanie stavebných prác                            4 522 € 

 
Oblasť financovania:  PROJEKTY  
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                   502 180 € 
z toho: 
09 Vzdelávanie 
Príprava projektov v rámci iROP – predpokladané hodnoty PD a energetické audity: 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – PD 98 400 €,energetický audit 6 600 €    
                                                                                                                                      105 000 € 
Hotelová akadémia Prešov – PD 34 200 €, energetický audit 6 600 €         40 800 € 
SPŠ strojnícka Prešov – PD 79 200 €, energetický audit 9 600 €                      88 800 € 
Stredná umelecká škola Prešov – PD 27 600 €, energetický audit 4 800 €        32 400 € 
 
10  Sociálne zabezpečenie  
Investičné akcie v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti objektov ELENA:  
CSS Clementia Ličartovce – Zateplenie budovy, vrátane PD a stavebného dozoru     83 830 € 
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia vykurovacieho systému, vrátane PD  
a stavebného dozoru              68 400 € 
DSS Legnava – Zateplenie budovy, vrátane PD a stavebného dozoru         82 950 € 
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             Oblasť financovania:  KULTÚRNE SLUŽBY  
Kapitálové výdavky zo zdroja 41                                  1 290 € 

 z toho: 
08.2 Kultúrne služby 
Hvezdáreň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia  
elektroinštalácie – spracovanie PD                600 € 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni – zbierkové predmety            690 € 
(dokumenty z pôsobenia drotárov z oblasti Starej Ľubovne v meste Belehrad  
a Jagodina, ženské kožuchy z obce Jakubany 3 ks, jedálenská príborová  
súprava Art Krupp Berndorf – 33 častí, olejomaľba Starej Ľubovne z r.1924)  
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                                104 659 € 
z toho: 
08.2 Kultúrne služby 
Vihorlatské múzeum Humenné – Signalizačné a protipožiarne zabezpečenie  
objektov Expozície ľudovej architektúry a bývania                     10 800 € 
Vihorlatské múzeum Humenné – Osobné motorové vozidlo                        15 000 € 
Hornozemplínska knižnica Vranov n. Topľou – Osobné motorové vozidlo          15 000 €  
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. Topľou – Archeologická expozícia v  
kaštieli – PD a Dobudovanie Archeoparku – PD                            2 000 € 
Nákup zbierkových predmetov                            61 859 € 
z toho: 
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou                                                               8 500 €

 (Kachľová pec v štýle ART – DECO 8 000 €, Palná zbraň, luxusná  
kresadlová pištoľ z 18. st. 500 €) 
Podtatranské múzeum Poprad                  1 459 € 
(Nákup numizmatickej zbierky z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka zo Svitu) 
Vihorlatské múzeum Humenné                30 300 € 
(Knihovňa 13 500 €, písací stôl 5 900 €, kreslo k písaciemu stolu 1 000 €,  
konferenčný stôl 1 800 €, kreslá 2 ks 1 600 €, podlahové hodiny 6 500 €) 
Tatranská galéria v Poprade                  3 000 € 
(Jozef Kornucik - Pri mori – olej, plátno) 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni                2 500 € 
(Pohľadnice dokumentujúce historický vývoj kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch 30 ks,  
pohľadnice z obcí Orlov 2 ks, Plaveč 4 ks, Mníšek nad Popradom 4 ks, Hniezdne 10 ks,  
Stráňany 1 ks, Ľubovnianske kúpele 6 ks, Podolínec 3 ks, Toporec 2 ks a Pieniny,  
Červený kláštor a zábery z rieky Dunajec 19 ks) 
Šarišská galéria v Prešove                           16 100 € 
(Anna Hausová – Božie oko, akryl, plátno 180x180 cm 3 400 €, 
Anna Gregorová – Dotyk, 2011, vaječná tempera plátno 75x95 cm 800 €, 
Edita Vološčuková, PhDr. – Hľadanie podstaty I. a II., 1998, akvarel,  
papier 50x68 cm 1 000 €,  
Eva Tkáčiková, Mgr. Art., Spoveď I.-IV. 780 € 
Tomáš Klíma – V objatí, pieskovec v. 56 cm 2 000 €,  
Peter Kocák, Akad. Mal. – Rajské jablko, 2012, olej, plátno 90x120 cm 2 120 €,  
Ján Zelinka, Mgr. Art. – Hľadám podstatu (srnec), 2013, sadra vyliata do  
zvieracej kože, 150 x 180 cm 3 400 €,  
Ľubo Guman, Mgr., Zviera, 2009, akryl, plátno, 120 x 85 cm 1 800 €,  
Ivana Živčáková, Mgr. – Inuise, 2014 – 2015, akryl, kartón 100 x 70 cm 800 €) 
 
Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE  
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                    359 755 € 
z toho: 
09  Vzdelávanie  
Spojená škola Bardejov – Umývačka riadu s príslušenstvom              4 800 € 
Spojená škola Bardejov – Sušiareň s príslušenstvom do chemického laboratória             2 000 € 
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Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa –  Rekonštrukcia a modernizácia  
kotolne                                                                                                                              98 520 € 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – Rekonštrukcia kotolne  
vrátane PD a SD                                                                                                             195 141 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – Rekonštrukcia kotolne – dofinancovanie          59 294 € 
 
Oblasť financovania:  SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE  
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                  238 139 € 
z toho: 
10 Sociálne zabezpečenie 
DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka s lavičkami a strieškami         13 840 € 
DSS Vranov n. Topľou – Výstavba altánku                          8 990 € 
Domov v Poloninách Nová Sedlica – Zmena palivovej základne        122 500 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – Rekonštrukcia práčovne                      42 300 € 
Senior dom Svida Svidník – osobné motorové vozidlo                       15 000 € 
Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb        35 509 €  
v tom pre: 
CSS Dúbrava (z MPSVaR SR  10 000 €)              4 539 € 
DSS Jabloň (z MPSVaR SR  8 000 €)                  804 € 
CSS Dúhový sen, Kalinov (z MPSVaR SR  14 000 €)                         1 865 € 
CSS Ametyst, Tovarné (z MPSVaR SR  15 000 €)             1 709 € 
CSS Zátišie, Osadné (z MPSVaR SR  3 000 €)                 768 € 
DSS sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie (z MPSVaR SR  6 800 €)              766 € 
Domov v Poloninách, Nová Sedlica (z MPSVaR SR  23 000 €)            7 731 € 
CSS Vita vitalis, Prešov (z MPSVaR SR  23 000 €)                       10 999 € 
Senior dom Svida, Svidník (z MPSVaR SR 23 000 €)                6 328 € 

 
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
   

K bodu 7 – Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. 
polrok 2015 a I. polrok 2016: Mgr. Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK 
v Bruseli, predkladá v poradí už 13. správu o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli. Na základe 
významných udalostí bolo ovplyvnené aj smerovanie EÚ. Poukázala na niekoľko trendov 
vývoja týkajúcich sa priamo samosprávy. Dohovor primátorov a starostov, ktorého signatárom 
a územným koordinátorom je PSK od roku 2012, získava na význame nielen tým, že jeho 
súčasťou od roku 2015 je klimatická agenda, ale aj vzhľadom na uskutočnenú veľkú 
konferenciu COP21 v Paríži. Zároveň iniciatíva OSN s podobným záberom a 500 členmi sa 
spája s Dohovorom primátorov a starostov a v roku 2017 má byť vytvorená veľká globálna 
iniciatíva, kde práve samosprávy majú hrať veľkú úlohu v riešení klimatických aj energetických 
zmien a zabezpečení energetickej bezpečnosti. Preto technická asistencia ELENA, ktorej 
investície boli už momentálne realizované a sú v štádiu prípravy, má veľký význam pri 
prispievaní cieľov Dohovoru primátorov a starostov. Zároveň veľmi dôležitými sú signatári, 
teda mestá a obce, ktorých PSK na svojom území nemal do júna 2016. Prvým signatárom sa 
stalo mesto Kežmarok. Z tohto dôvodu je veľký záujem o vstup miest a obcí PSK do tejto 
iniciatívy, aby nasledovali tento trend, ktorý už nie je len európsky, ale aj globálny. Do 
pozornosti dala európsky projekt Mládež a regióny v Bruseli realizovaný spolu s ďalšími tromi 
partnermi. Vďaka nemu 20 mladých ľudí malo možnosť zažiť fungovanie EÚ a jej dianie 
priamo v Bruseli. Podporilo sa neformálne vzdelávanie v PSK, mladí ľudia získali kompetencie 
a schopnosti, ktoré využijú na trhu práce a predpokladá, že sa im bude dobre dariť. Už pred 
slovenským predsedníctvom EÚ Zastúpenie PSK pripravilo niekoľko aktivít a podujatí na 
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prezentáciu PSK, aby zahraničie malo možnosť spoznať SR cez PSK. Pripomenula, že od 
januára 2016 pôsobí Zastúpenie PSK v Bruseli s ďalšími dvomi krajmi v nových priestoroch 
tak, aby mohli spoločne pripravovať podujatia a organizovať svoje agendy.  
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 činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016. 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Stredná 
odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 
46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako 
súčasť Strednej  odbornej školy lesníckej,  Bijacovce 1, Školský internát ako 
súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená 
škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, 
Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46,  Stredná odborná 
škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť 
Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť 
Spojenej školy, Bijacovce 1: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
pripomenul, že dňa 25. 8. 2015 Zastupiteľstvo PSK schválilo návrh vyradenia SOŠ lesníckej 
v Bijacovciach, SOŠ služieb v Bystranoch, SOŠ technickej v Rudňanoch, Školskej jedálne 
a Školského internátu ako súčastí SOŠ lesníckej v Bijacovciach zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2016. Na základe uznesenia zastupiteľstva odbor školstva požiadal 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie zmien. K 31. 8. 2016 
ministerstvo vyradilo tieto subjekty zo siete škôl a školských zariadení SR a zároveň súhlasilo 
so vznikom Spojenej školy v Bijacovciach s organizačnými zložkami SOŠ lesnícka 
v Bijacovciach, SOŠ služieb v Bystranoch, SOŠ technická v Rudňanoch, Školská jedáleň, 
Bijacovce ako súčasť Spojenej školy v Bijacovciach a Školský internát, Bijacovce ako súčasť 
Spojenej školy, Bijacovce a zaradením do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2016. 
Následne odbor školstva pripravil VZN, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke PSK dňa 1. 
8. 2016. V stanovenej desaťdňovej lehote pripomienkového konania od 1. 8. 2016 do 11. 8. 
2016 neboli vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča 
zastupiteľstvu schváliť návrh VZN v predloženom znení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov s c h v aľu j e  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 54/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, 
Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, 
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako 
súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 k 31. 08. 2016 a zriaďuje Spojená škola, 
Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná 
odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská 
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jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako 
súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 od 01. 09. 2016.  
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 9 – Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 
v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017: Ing. 
Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že v zmysle zákona NR SR č. 
61/2015 Z. z. je samosprávny kraj povinný každoročne pripraviť, prerokovať a v zastupiteľstve 
schváliť stratégiu odborného vzdelávania a prípravy pre aktuálny školský rok. Predložený 
materiál má 16 strán a 8 kapitol. Bol prerokovaný vedením ÚPSK dňa 11. 8. 2016 a následne 
dňa 16. 8. 2016 Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu pri PSK a komisiou 
školstva, mládeže, TV a športu. Pripomienky členov komisie sú zapracované v materiáli. 
Doplnenie návrhu regionálnej stratégie dostali poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva. Do 
pozornosti dal kapitolu I. demografický vývoj, pretože z tabuľky demografickej krivky bude 
odbor školstva vychádzať pri tvorbe VZN k plánu výkonov pre školský rok 2017/2018. Jasne 
je vidieť, ktorým okresom sa bude musieť venovať pozornosť, pretože počet žiakov PSK do 
roku 2023 klesne. V niektorých okresoch je priaznivejšia situácia a počet žiakov v nich bude 
výrazne stúpať. Veľmi zaujímavou je kapitola II. analýza počtu škôl a žiakov na území PSK 
podľa jednotlivých zriaďovateľov. Kapitola III. hovorí o nezamestnaných absolventoch 
evidovaných na úradoch práce. Pri niektorých školách netreba brať situáciu kriticky, lebo majú 
organizačné zložky so štúdiom 2-ročných alebo 3-ročných študijných odborov, ktoré 
navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Po ukončení školy sú evidovaní na 
úrade práce a celkove to skresľuje postavenie danej školy. V kapitole IV. sa nachádza 
vyhodnotenie VZN PSK č. 42/2014 s určením počtu tried prvého ročníka stredných škôl 
v územnej pôsobnosti PSK v školskom roku 2015/2016 schváleného Zastupiteľstvom PSK. 
Stanovil sa disponibilný počet žiakov a nakoniec bol stav 87,4 triedy naviac. Veľmi ťažko sa 
tento počet obhajoval v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, pretože podľa slov 
jej členov a hlavne ministra školstva sa disponibilný počet žiakov x delí počtom žiakov v triede 
(28) a vedúci odboru školstva ÚPSK aj poslanci PSK by mali ovládať malú násobilku. Nie vždy 
sa to dá, lebo o niektoré odbory nie je záujem, ale sú potrebné na trhu práce. Kapitola V. 
obsahuje duálne vzdelávanie, ktoré vyplýva zo zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave. Školy by mali mať podpísané zmluvy so zamestnávateľmi, ale reálna 
situácia najmä v PSK a KSK je taká, že firmy skôr pristupujú na dohody výhodné pre školu, 
žiakov, rodičov. Tendencia je taká, že skôr budú uzatvárať dohody ako zmluvy. Z uvedenej 
tabuľky vidieť, že len tri školy v PSK majú uzatvorené zmluvy, a to SOŠ obchodu a služieb, 
SDH 3 v Prešove, SOŠ technická, Volgogradská 1 v Prešove a SOŠ technická, Kukučínova 
483/12 v Poprade. Kapitola VII. hovorí o vlastnej stratégii odborného vzdelávania. Vychádza 
z gymnaziálneho štúdia s prijatím opatrenia. Pri každej škole sú uvedené ciele a aktivity, 
ktorými sa ciele majú dosiahnuť. Pri gymnaziálnom štúdiu by sa nemal prekračovať počet 
žiakov študujúcich v gymnáziách z populačného ročníka viac ako 30 %. V niektorých okresoch 
je to 30 %, niekde je to 40 % – 50 %, tam budú prevedené opatrenia. Konštatoval, že celkove 
za PSK je 32 % žiakov študujúcich na gymnáziách. V závere sa hovorí, akým spôsobom by mal 
PSK naplniť ciele stratégie. 
Diskusia: 
Podľa slov poslanca Damankoša je to jeden z najdôležitejších materiálov prerokovávaných 
Zastupiteľstvom PSK. Poďakoval odboru školstva za jeho vypracovanie uvedeným spôsobom 
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a hlavne za to, že bol schopný splniť mnohé komplikované uznesenia komisie školstva, 
mládeže, TV a športu, aby mal k dispozícii potrebné údaje na schválenie zodpovedného 
a zmysluplného VZN o počte tried v októbri 2016. 6 – 7 okresov PSK má v lepšom prípade 
stagnujúcu populáciu v nasledujúcich 8 rokoch, v tých horších prípadoch je jemne klesajúca. 
V týchto okresoch nemá význam uvažovať o akomkoľvek navyšovaní počtov tried. Ak hovorí 
o navyšovaní, hovorí v porovnaní s realitou, čiže o triedach otvorených teraz alebo v septembri, 
nie v porovnaní s predchádzajúcim VZN. Tieto okresy sú vymenované  v doplnku k návrhu 
regionálnej stratégie predloženom pred zasadnutím. Požiadal poslancov o podporu, aby sa 
zbytočne nedávala nádej školám, že sa nejakým spôsobom bude navyšovať počet tried, lebo 
tých detí tam jednoducho niet. Ďalším problémom, ktorý sa dlhodobo otvára a nie vždy sa 
o ňom diskutuje na celoslovenskej úrovni úplne s podloženými faktmi, je otázka gymnázií. 
Existuje mnoho štatistík, ale často sa tento problém rieši optikou Bratislavy, kde ide na 
gymnáziá 42 % žiakov, čo je dané určitou koncentráciou intelektuálneho potenciálu. V prípade 
PSK je na gymnáziách 32 %, s čím by mohla byť relatívna spokojnosť. Najväčšie okresy Prešov 
a Poprad, kde by mohol byť najväčší potenciál gymnazistov, nemajú ani 30 %, čiže úplne 
v pohode spĺňajú tieto požiadavky, ale PSK má okresy s 39 %  až 50 % žiakov na gymnáziách. 
Rozumie, prečo to tak je, rozumie štruktúre obyvateľstva, ale súčasne je potrebné mať nejakú 
ambíciu a skresať tieto čísla do normálnych medzí, lebo nie je normálne, že v niektorých 
okresoch je každý druhý žiak na gymnáziu. To by malo byť východiskom pre VZN. Upozornil 
na vytvorenie lepšej optimálnej štruktúry odborov na stredných odborných školách. Komisia 
školstva, mládeže, TV a športu má po niekoľkých rokovaniach a po predložení materiálu 
odborom školstva prehľad duplicitných odborov v rámci jedného zriaďovateľa PSK aj v rámci 
okresov cez všetkých zriaďovateľov škôl, kde vie identifikovať odbory, ktoré sa študujú 
duplicitne, tie treba redukovať a vie identifikovať odbory, ktoré by mohli byť podporované. 
Môže zodpovedne povedať, že za posledné dva roky sa uskutočnili seriózne rokovania so 
zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl. V júni tohto roku sa dohodli na tom, že nebudú 
oproti realite školského roka 2015/2016, teda nie oproti predchádzajúcemu VZN, žiadať 
navyšovanie počtov tried ani o jednu triedu. To je veľmi dôležité pri optimalizácii škôl v PSK. 
Najťažšie to asi mali súkromní zriaďovatelia, ktorí v porovnaní s tým, čo chceli pred rokom, 
redukujú svoju požiadavku o tretinu. U cirkevných zriaďovateľov je to menšia redukcia, ale 
podľa dohody nebudú žiadať nič naviac. Bol by veľmi rád, keby sa to podarilo dodržať. Je 
vyriešená otázka duplicity. Komisia komunikuje a rokuje s ostatnými potenciálnymi 
alternatívnymi zriaďovateľmi, má s nimi dobré vzťahy. Dôležité je vtiahnuť do diskusie 
o stredných odborných školách a odboroch aj stavovské odborné organizácie. Nie je možné, 
aby sa vždy po ukončení maturantov alebo žiakov s výučným listom objavili vyhlásenia 
zamestnávateľov, že školy vychovávajú žiakov nepoužiteľných na trhu práce a sami nevedia 
zadefinovať o aké typy pracovných pozícií majú záujem. Komisia ich bude do tohto procesu 
vťahovať, intenzívne rokuje so stavovskými organizáciami aj s ÚPSVaR a bude sa snažiť, aby 
VZN bolo postavené takým spôsobom, aby o 4 – 5 rokov vychádzali zo škôl absolventi s vyšším 
percentom uplatnenia na trhu práce. Je samozrejmou vecou, že vždy tu bude určité percento 
obyvateľstva alebo žiakov s potrebným špecifickým prístupom a špecifickým spôsobom práce, 
ale predložený dokument je dobrým východiskom pre VZN aj pre spôsob plánovania do 
budúcnosti. Poslanec Repaský si dovolí nesúhlasiť s niektorými spomenutými faktmi. Je 
pracovníkom Strednej pedagogickej školy v Levoči. Nesúhlasí s tým, že okres Levoča patrí 
medzi okresy so stagnujúcou populáciou. Čísla v tabuľkách ukazujú nárast o 31 %, to je prvý 
fakt. Druhým faktom je samotná Stredná pedagogická škola v Levoči, pričom škôl tohto typu 
nie je v SR veľa. Po zredukovaní počtu tried na školách v minulom roku táto škola neprijala 
pre nedostatok miesta 70 % uchádzačov. Je špecifická aj tým, že Levoča leží na hranici kraja 
a vyše 80 % žiakov nebolo prijatých z KSK. Je otázne, či má škola prijímať vlastné deti z PSK 
a tým pomaly a isto rušiť internát tejto školy, alebo má prijať deti aj zo vzdialenejších oblastí 
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a takto pomôcť naplniť internát. Výstavba diaľnice spôsobila aj to, že školu navštevujú žiačky 
z Liptovského Mikuláša. Aj tieto veci je potrebné zobrať do úvahy a prihliadnuť na nich pri 
redukovaní alebo neredukovaní počtu tried. Škola si vypomáha aj pomaturitným diaľkovým 
štúdiom. Osobne si myslí, že v prípade dostatočného záujmu uchádzačov je lepšie otvoriť denné 
štúdium ako otvárať štúdium popri hlavnej forme štúdia. Poslanec Majerský potvrdil slová 
predrečníka. Do Levoče prichádzajú ľudia nielen z okresu Levoča a z okolitých okresov PSK, 
ale aj okresov KSK, BBSK a ŽSK. V tomto prípade by naozaj nebolo dobré ísť spôsobom 
redukovania tried minimálne tejto školy. Aj Gymnázium sv. F. Assiského v Levoči navštevujú 
žiaci z iného kraja, konkrétne z KSK zhruba 20 % študentov. Poslanec Baran sa zaujímal 
o zaradenie odboru cestovný ruch v rámci skupiny odborov ekonomika a organizácia, obchod 
a služby uvedených na str. 9. Pýta sa preto, lebo tieto dve skupiny odborov majú najväčší 
percentuálny rozdiel medzi plánovaným resp. požadovaným počtom tried a realitou. Cestovný 
ruch považuje vo svojom regióne za veľmi dôležitý a pracuje v ňom veľa nekvalifikovaných 
ľudí. Jeho druhá otázka na zasadnutí zastupiteľstva už viackrát padla. Dnes je šport 
zamestnaním, v niektorých prípadoch aj perspektívnym. Viackrát sa hovorilo o chýbajúcom 
medzičlánku výchovy športovcov v špecializovaných školách v PSK, ktorý je jediným v SR 
bez špecializovaných športových tried, ktoré prakticky pripravujú športovcov na ďalšiu 
športovú budúcnosť aj v súvislosti s reprezentáciou štátu. Chcel vedieť, či sa táto téma niekde 
nachádza, alebo sa o nej uvažuje. Ing. Lacko, PhD., odpovedal, že odbor cestovný ruch sa 
študuje napr. v blízkosti Popradu na SOŠ, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry. O študovanie 
cestovného ruchu nie je záujem, za tento stav nikto nemôže. Je pravdou, že PSK ako jediný 
v SR nemá športové školy, ale má športové triedy zamerané na rozšírenie telesnej výchovy 
napr. futbal, lyžovanie. O hokej a hádzanú nie je jednoducho taký záujem, aby sa mohol naplniť 
potrebný počet a nepodarila sa ani kombinácia s iným športom. Odbor školstva má pochopenie 
pre šport a podporuje ho, ale na druhej strane mladá generácia nechce veľmi športovať. 
Podporuje športové triedy a pokiaľ riaditeľ podá žiadosť, vždy je kladne vybavená. Poslanec 
Baran vychádza z existencie špecializovaných športových gymnázií v každom kraji. Športové 
triedy sú len rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, ale to nestačí. Tento problém dáva len 
na úvahu. Predseda PSK Chudík poznamenal, že keď bude dopyt na takúto vec, nebude 
problém zriadiť športovú školu. Napr. hokejová akadémia by mala byť prvou v rámci SR. Čas 
ukáže jej fungovanie a záujem. Podľa slov poslanca Kahanca je predložená regionálna 
stratégia veľmi dôležitým materiálom, ktorý prechádza cez rôzne úrovne od komisií a končí na 
vláde. Poukázal na VIII. kapitolu záver. PSK chce zvyšovať kvalitu a efektivitu, chce zlepšiť 
aktívnu spoluprácu so zamestnávateľmi, so strednými a vysokými školami. Rozvoj technických 
odborov je potrebný. Zaistiť dostatočný počet absolventov potrebných pre trh práce, je problém, 
ktorý začína byť v niektorých lokalitách úplne urgentný. Síce máme nezamestnaných, ale nie 
takých, ktorých zamestnávatelia potrebujú. Ešte horším problémom je veľký počet študentov 
zo škôl, ktorí sa nemajú kde uplatniť. To je už na vážne zamyslenie. Prezrel si uvedené tabuľky 
o podrobnom prehľade nezamestnanosti a pri niektorých školách sa tieto čísla, kde absolventská 
miera nezamestnanosti, teda počet nezamestnaných na počet absolventov, pohybujú nad 20 %, 
čo je pätina, pri niektorých nad 30 % a dokonca sú tam školy so 44 % alebo 46 % absolventskou 
mierou nezamestnanosti. Pri týchto školách je potrebné urobiť nejakú zmenu, aby 
neprodukovali nezamestnaných. Je potrebné vytvoriť prostredie aj pre ľudí, ktorí tu žijú, so 
šancou zamestnať sa. Množstvo mladých ľudí z PSK odchádza za prácou na západné Slovensko 
alebo do zahraničia. Možno sa teraz niektorí vrátia, keďže sa zmenia pomery v rámci Veľkej 
Británie a EÚ. V závere sú uvedené priority prípravy tohto procesu, pre tých ktorí prídu, ale aj 
ľudia žijúci trvale a dlhšie v PSK by mali mať vytvorené možnosti v rámci pracovných 
príležitostí a uplatňovať ich v maximálnej možnej miere na území PSK. Osobne mu je smutno, 
keď odchádzajú mladí preč len preto, že si nemôžu nájsť zamestnanie, ale nie z dôvodu, že by 
nechceli pracovať. Poslanec Damankoš reagoval na diskutujúcich poslancov z okresu Levoča. 
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V prvom rade ho teší, že sú ľudia, ktorí bojujú za svoje okresy. Na druhej strane navýšenie 
z 300 na 400 žiakov v rámci okresu je taká priemerná škola, čiže to je v tomto prípade v celom 
okrese. Okres Levoča nevníma ako ten, kde treba redukovať, ale patrí skôr do časti 
nachádzajúcej sa v doplnku, čiže neumožniť navyšovanie. Súčasne si dovolí tvrdiť z pohľadu 
demografickej štruktúry, či naozaj to navýšenie bude smerom k dvom gymnáziám v Levoči 
a k strednej pedagogickej škole, o ktorú je veľký záujem. Otázka dnes nestojí, či sa majú otvárať 
školy s veľkým záujmom študentov, ale či bude potrebný počet toľkých učiteľov. Komisia to 
vidí z tohto pohľadu. Je tam veľký záujem, tak to otvorme, ale aj o obchodné akadémie je veľký 
záujem. Riaditeľka ÚPSVaR tvrdí niečo iné, že títo absolventi majú záujem o úrad práce. 
Radšej by v Levoči videl strednú školu, o ktorú je záujem z polovice SR a nech teda neprijme 
ani polovicu z uchádzačov a vyberie si tých najlepších, akoby sa mala o pár rokov dostať do 
situácie náboru pre udržanie si potrebných počtov. Levoča nepatrí medzi tie okresy, kde by sa 
malo redukovať, ale tiež by tam už nevidel ako priestor navyšovanie, pretože aktuálny mierny 
nárast akurát vyplňuje existujúce kapacity a ďalej by tento počet nezvyšoval. Poslanec 
Repaský nežiada to, čo je asi možné, ale vychádza zo skúseností. Keď pred rokom škola 
zredukovala triedy, prihlásilo sa 220 uchádzačov a mohla prijať len 90. Absolventov cez 
diaľkové štúdium má a štatisticky pre úrady práce nevytvára počty, je potrebné si pozrieť 
tabuľky. Buď absolventi pokračujú v štúdiu na vysokej škole alebo sú obsadzovaní do praxe. 
Následne predložil návrh, aby sa o predloženom doplňovacom návrhu dnes nehlasovalo. 
Poslanec Šmilňák vyzdvihol prácu odboru školstva. Po niekoľkoročných skúsenostiach môže 
povedať, že jeho práca je prekvapivo profesionálna aj racionálna. Na 1. strane stratégie sa 
nachádza predpokladaný demografický vývoj, ale jednou nezachytenou vecou je štruktúra 
budúcich študentov. Narastá počet detí z menej podnetného prostredia a tým pádom bude väčší 
tlak na odborné školstvo a menší záujem o gymnáziá. Nebude skrátka toľko detí schopných 
študovať na gymnáziách. Jeho poznámka k štruktúre odborov na stredných školách a možno aj 
výzva k riaditeľom stredných škôl aj k PSK je, že v IT sektore dnes na Slovensku chýba 5 000 
– 6 000 ľudí a je požiadavka nielen na vysokoškolsky ale aj stredoškolsky vzdelaných ľudí. Sú 
také profesie, práce a výkony, ktoré zvládnu stredoškoláci a IT sektor ich privíta. Zatiaľ nevidí 
na stredných školách PSK zmenu kurzu týmto smerom. Príkladom pre všetkých môže byť 
Stredná elektrotechnická škola v Prešove, ktorá všetkých svojich absolventov hneď zamestná, 
to znamená, buď idú študovať na vysoké školy alebo sa zamestnajú. Poslanci PSK sa v 
priebehu septembra budú stretávať v jednotlivých okresoch a spolu s riaditeľmi stredných škôl 
budú licitovať a biť sa o počty tried v jednotlivých stredných školách. Tento školský rok PSK 
otvoril 87 tried naviac s vytvorením 2 500 virtuálnych nenaplnených stoličiek a pre ďalší 
školský rok bude študentov v stredných školách PSK ešte o čosi menej. Požiadal všetkých 
poslancov PSK o racionálny prístup, lebo všetci sú členmi rád škôl a všetci budú lobovať za 
školu, kde sú členmi rady školy. Ak budú chcieť navýšiť počet tried v nejakej škole, mali by si 
pozrieť počty tried v celom okrese a pri žiadaní navýšenia by mali zároveň navrhnúť komu 
zobrať triedu, pretože v opačnom prípade to vedúci odboru školstva na rade vlády neobháji. 
Skrátka už neobháji 87 tried naviac. V prebiehajúcej diskusii mu chýba to, že poslanci zabúdajú 
na dobro študentov. Aby sa vychovávali kvalitní a profesionálni ľudia, musí mať PSK kvalitné 
a dobré školy. Poloprázdne školy to ekonomicky nezvládnu. Krajiny, ktoré sú ďaleko pred SR, 
dávajú oveľa viac prostriedkov a tých najmodernejších (stroje, autá) najprv do škôl. A poslanci 
PSK sa v zastupiteľstve bijú o to, či sa nejakej škole kúpi nákladné auto a robia to preto, lebo 
sieť škôl PSK je príliš veľká. Ak sa budú v septembri hádať po okresoch, ktorej škole pridať 
alebo ubrať, nech budú racionálni pri obhajovaní dobra študentov v PSK a nie svojich vlastných 
záujmov. Poslanec Molčan si osobne myslí, že chýba lepšia komunikácia v rámci regionálnej 
stratégie výchovy a vzdelávania vo vzťahu k zamestnávateľom. Okres Sabinov pri tvorbe 
akčného plánu a stretnutiach so zamestnávateľmi bol upozornený na to, že stredné školstvo 
nepripravuje dostatočne odborne tieto kádre. To znamená, že je problém získať dobrých 
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kvalifikovaných ľudí. Stavovské organizácie sú špecifickým problémom, lebo každý okres, 
región aj subregión PSK má svoje vlastné problémy, ale aj tradície a možnosti. Poslanci PSK 
by mali možno viac počúvať návrhy, pretože ľudia sú potrební nie preto, aby boli absolventmi 
a evidoval ich úrad práce, ale aby odišli skutočne do praxe. Ďalšia jeho poznámka sa týka tzv. 
najmenej rozvinutých okresov. Sú to tie štyri okresy, z ktorých tri majú tendenciu prudkého 
rastu absolventov základných škôl deviatych ročníkov. Nevie, či v danom počte sú zahrnuté aj 
počty žiakov, ktorí neukončia deviaty ročník. Pre tieto okresy a zároveň aj okres Sabinov bude 
dôležitá práca s rómskou komunitou najmä pri odboroch, ktoré sa budú musieť prispôsobiť 
a pripraviť pre trh práce. Pripomenul, že odbor školstva aj komisia školstva, mládeže, TV 
a športu by sa mali stotožniť s návrhmi z regiónov z týchto okresov, ktoré boli konzultované 
expertmi ministerstva školstva pri akčných plánoch. Je tam aj táto oblasť prepojenia a prípravy 
pre prax resp. zamestnanie s centrami odbornej prípravy a pod. Sú tam zahrnuté veci, ktoré 
absentujú v stratégii. Na východnom Slovensku chýba napr. odbor farmaceutický laborant 
v rámci požiadaviek spoločnosti IMUNY PHARM, a. s., v Šarišských Michaľanoch, ktorá 
momentálne expanduje, je zaujímavým podnikom a potrebuje odborníkov. Z tohto dôvodu je 
potrebné počúvať aj požiadavky zamestnávateľov. Pri príprave tohto materiálu už pre budúci 
rok by bolo dobré komunikovať s predstaviteľmi územnej samosprávy, ktorí sú zriaďovateľmi 
základných škôl a práve v tejto oblasti je dôležitá práca s rodičmi, to znamená presvedčiť ich, 
aby deti išli na odborné vzdelávanie. Poslanec Damankoš v podstate už veľmi jasne naznačil,  
že komisia školstva, mládeže, TV a športu komunikuje s odbornými a stavovskými 
organizáciami a Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri PSK je dostatočným 
reprezentantom. Súhlasí so slovami poslanca Molčana o zreálňovaní prípravy žiakov pre prax, 
ale PSK potrebuje najprv zreálniť sieť škôl. Poslanci PSK sú politikmi, ktorí majú robiť politiku 
a ich úlohou nie je vyhovieť každému len preto, že chce, ale ich úlohou je určiť sieť škôl, aby 
pri 7 500 žiakoch poskytovala 7 500 miest. Minulý rok bolo vytvorených o 2 500 miest viac 
tým, že sa vyhovelo mnohým, aj keď sa sieť trošku zredukovala. PSK potrebuje zredukovať 
sieť škôl, aby mal dosť zdrojov v takej miere, aby sa mohlo povedať, že toto mesto a región 
potrebuje takú alebo onakú školu, ale dnes tie zdroje nemá. Poslankyňa Madzinová má dve 
pripomienky k diskusným príspevkom. Dnes tu poslanci hodnotia školy z pohľadu 
zamestnanosti, teda koľko ich absolventov je evidovaných na úrade práce a koľko nepokračuje 
v ďalšom štúdiu. Zo Strednej pedagogickej školy v Levoči vychádzajú vysoko kvalitne 
pripravené absolventky, o ktoré je najväčší záujem, čo môže potvrdiť z praxe, keďže pracuje 
na úseku školstva. Nediví sa, že tam študujú aj žiačky z iných okresov a krajov. Chápe aj druhú 
vec, že je potrebné sa pozerať na populáciu, teda na počty žiakov v PSK a súhlasí s 
nevyhnutnou redukciou počtu tried. Druhá poznámka smeruje k tomu, že poslanci tu vidia čísla, 
za nimi sú žiaci a za nimi ich skladba. Ale naozaj pribúda veľa rómskych žiakov a žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nie sú schopní zabsolvovať stredné odborné školy 
s maturitou, teda s vyššími nárokmi. Štruktúra a skladba počtu tried sa musí prispôsobiť 
štruktúre a skladbe žiakov. Predseda PSK Chudík poďakoval odboru školstva za dobre a 
kvalitne pripravený materiál, ktorý v podstate vystihuje celú reálnu situáciu v školstve. Problém 
s počtom tried bude existovať stále, pretože stále existuje lobing a stále sa niečo deje. PSK už 
nemôže veľmi navyšovať počet tried, alebo v podstate takmer nie. Sú špecifiká, ku ktorým je 
potrebné pristupovať zvlášť. Zrejme aj Stredná pedagogická škola v Levoči je určité špecifikum 
a teší ho záujem o štúdium na tejto škole. Sú tam dobrí učitelia po odbornej stránke, majú 
vytvorené dobré zázemie, škola je pekná, takže aj výsledok v praxi je veľmi dobrý. PSK sa 
musí k tomu problému postaviť racionálne v tom zmysle, že môže vytvoriť niektoré triedy 
naviac, ale nie takým spôsobom ako v minulom roku. Požiadal poslanca Damankoša, aby 
zastupiteľstvo dnes vôbec nehlasovalo o predloženom doplňovacom návrhu, lebo sa tým 
zatvoria dvere pred ďalším rokovaním a špecifické problémy sa budú riešiť v rámci VZN 
o určení počtu tried, ktoré spomínal poslanec Šmilňák. Poslanci musia vedieť, čo je alebo nie 
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je racionálne, aby sa nešlo čisto po kamarátskych vzťahoch a nejakej pomoci a nakoniec sa 
v praxi ukáže, že to nemá logiku. Potvrdil slová poslankyne Madzinovej, že narastajúci počet 
žiakov je najmä zo znevýhodnených skupín, ktoré sa budú ťažko prispôsobovať štúdiu 
s maturitou a PSK tomu musí prispôsobovať svoje školstvo. Je to síce obdobie do roku 2023, 
ale táto otázka bude aktuálna už o 2 – 3 roky a bude ju potrebné riešiť. K VZN budú prebiehať 
rokovania poslancov v jednotlivých okresoch a poslanec Damankoš chcel asi predísť mnohým 
veciam schválením predloženého doplňovacieho návrhu, ale úplne sa tomu nebude dať 
zabrániť. Poslanec Damankoš poznamenal, že ani jeden z doplnkov k návrhu stratégie 
nevylučuje, aby v Levoči mohla mať jedna škola jednu triedu naviac. V prvom dodatku je 
neumožniť navyšovanie a redukovať, tieto veci prešli súčasne komisiou školstva, mládeže, TV 
a športu a Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu v PSK. Trvá na zapracovaní 
uvedených doplnkov do stratégie. Predseda PSK Chudík upozornil poslancov, že najprv sa 
bude hlasovať o doplňovacom návrhu regionálnej stratégie, ktorý predložil Ing. Lacko, PhD. 
a trvá na ňom poslanec Damankoš. V prípade jeho schválenia sa nebude hlasovať o návrhu 
poslanca Repaského, aby sa uznesenie schválilo bez doplňovacieho návrhu, pretože jeden návrh 
odporuje druhému. O predložených návrhoch sa hlasuje podľa poradia, v akom boli predložené. 
Hlasovanie o doplňovacom návrhu:  
- na str. 12 v časti VII. doplniť text: Cieľ 1a: Optimalizovať celkové počty škôl, Aktivita: 1. 
Neumožniť navyšovanie a redukovať počty žiakov a tried v okresoch so stagnujúcou 
populáciou: Humenné, Levoča, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov. 
- na str. 12 v časti VII. A. Cieľ 1 Aktivita 2 zameniť text: Optimalizovať sieť gymnázií.“ za 
text „Optimalizovať sieť gymnázií na úroveň cca 30 % (max. 33 %) populačného ročníka 
v rámci jednotlivých okresov (redukovať počty v okresoch Bardejov, Humenné, Sabinov, Snina, 
Stará Ľubovňa, Stropkov a Vranov nad Topľou). 
- na str. 14 v časti VII. B Cieľ 1 doplniť aktivitu 4: Pri určovaní počtov tried a žiakov 
v stredných odborných školách rešpektovať požiadavky trhu práce získané cez príslušné 
stavovské organizácie a ÚPSVaR.   
Hlasovanie:      za: 27   proti: 1           zdržalo sa: 10  
Doplňovací návrh bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  zákona  NR  SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom 
znení   s c h v a ľ u j e   Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách 
na území Prešovského samosprávneho kraja na školský rok 2016/2017 so zapracovaním 
schváleného doplňovacieho návrhu v častiach VII., VII.A, VII.B. 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia 
sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi: Predseda PSK Chudík 
uviedol, že materiál obsahuje všetky informácie o predmetnom výberovom konaní v dôvodovej 
správe a stanovisku hlavného kontrolóra PSK. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 4. 8. 2016. 
Výberová komisia odporúča predsedovi PSK menovať do funkcie riaditeľa Zariadenia 
sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi Mgr. Vieru Pasterovú, PhD. 
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 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 Zariadenia 
sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi Mgr. Vieru Pasterovú, PhD., dňom 1. 
septembra 2016. 
Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Chudík 
predkladá zastupiteľstvu na schválenie termíny 21. zasadnutia dňa 17.  alebo 18. októbra 2016 
a 22. zasadnutia dňa 12. 12. 2016 s informatívnym návrhom programu. Pri 21. zasadnutí sú dva 
termíny, lebo dnes ešte presne nevie, v ktorý deň sa uskutoční zasadnutie NR SR. Poslancov 
PSK bude o termíne zasadnutia informovať kancelária predsedu PSK v období medzi 15. až 20. 
9. 2016.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A/ s c h v a ľ u j e 
termín 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 17. alebo 18. októbra 2016, 
termín 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 12. decembra 2016. 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK.                                                                                        
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného 
majetku – pozemkov v podhradí hradu Stará Ľubovňa v katastrálnom území Stará Ľubovňa 
z vlastníctva predávajúceho – Mesta Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho – PSK za kúpnu 
cenu 3 766 €. Komisia kultúry a národnostných menšín a komisia správy majetku prerokovali 
predložený materiál a Zastupiteľstvu PSK odporúčajú tento prevod schváliť.                                 

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 z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 
1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 0033167, zapísaného na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, a 
to:  
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 4223, zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2, 
parcelné číslo 4224, ovocné sady o výmere 853 m2, 
parcelné číslo 4232, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 
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novovytvorený pozemok registra C KN: 
parcelné číslo 4228/8, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 707 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4228/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1433 m2, zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016 vyhotoveným Miroslavom 
Ščurkom, geodetom, 064 01 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
parcelné číslo 4234/2, ovocný sad o výmere 344 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016  vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, geodetom, 064 01 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
parcelné číslo 4234/3, ovocný sad o výmere 325 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016  vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, geodetom, 064 01 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3766 m2.) 
spoluvlastnícky podiel: 1/1   
ťarchy:  bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, 
Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, za kúpnu cenu 3.766,00 € (1,00 €/m2). 
 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom 
predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v areáli Centra sociálnych 
služieb Dúbrava v okrese Snina z vlastníctva predávajúceho – Obce Dúbrava do vlastníctva 
kupujúceho – PSK za kúpnu cenu 1 008,70 €. Komisia sociálna a komisia správy majetku 
odporúčajú Zastupiteľstvu PSK schváliť tento prevod.                                                                                         
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  z vlastníctva predávajúceho – Obec Dúbrava, 067 73 Dúbrava, 
IČO: 00322946, zapísaného na LV č. 157 v k. ú. Dúbrava, a to:  
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 29/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, 
parcelné číslo 29/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, 
parcelné číslo 29/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1678 m2 
parcelné číslo 547/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2226 m2 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4585 m2.) 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
ťarchy:  bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 067 73 Dúbrava 
41, za kúpnu cenu 1.008,70 € (0,22 €/m2). 
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Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu 
nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrálnom území Svidník z vlastníctva predávajúceho 
– Mesta Svidník do vlastníctva kupujúceho – PSK za kúpnu cenu 1 €. Ide o 418 m2. Komisia 
školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku odporúčajú Zastupiteľstvu PSK 
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 z vlastníctva predávajúceho - Mesto Svidník, Sovietskych 
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 00331023, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Svidník, a to: 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 30/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 

parcelné číslo 32/2, ostatné plochy o výmere 258 m2, 
odčlenené geometrickým plánom č. 79/2015, vyhotoveným GEODÉZIA SVIDNÍK, s. r. o., 
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, úradne overeným Okresným úradom Svidník - 
katastrálny odbor pod číslom G1-203/15 dňa 28. 10. 2016 
(Celková výmera predstavuje 418 m2.) 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 
Svidník, za kúpnu cenu 1,00 €.  
 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh prevodu vlastníctva 
prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemkov a stavieb v katastrálnom území 
Humenné v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1 v Humennom spôsobom uskutočnenia 
obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná 
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 963 134,03 €. 
Komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku odporúčajú Zastupiteľstvu 
PSK predložený materiál schváliť.                                                                                           

Diskusia:  
Poslanec Hopta je osobne proti predaju tohto majetku. Je presvedčený o tom, že takýchto 
budov by sa PSK nemal zbavovať. Má určité výhrady aj k cene. Mesto Humenné má vytvorené 
zóny pozemkov a táto budova sa nachádza zhruba 20 – 50 metrov od hlavnej pešej zóny v meste 
s určenou cenou za pozemok minimálne 50 €/m2, to nehovorí o trhovej cene pozemkov, za akú 
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sa predávajú. V materiáli je uvedená cena pozemkov 32,05 €/m2. Pri vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže žiada zverejniť inzerát minimálne v jednej regionálnej tlači z troch regionálnych 
novín. Pretože potom sú výhovorky, že nikto nemal záujem, nikto to nechcel kúpiť, znižuje sa 
cena a pritom v regionálnej tlači sa informácia o predaji tejto budovy vôbec nenachádzala. 
Všetky predávané budovy školského charakteru, ktoré sú prebytočné, sa hneď predávajú 
namiesto toho, aby sa rozmýšľalo nad ich iným využitím, napr. či sa internát nedá využiť na 
jednoizbové byty pre mladých učiteľov alebo ostatných záujemcov a pod. Nemalo by sa 
zabúdať na to, že do tejto budovy bolo nedávno investovaných približne 400 000 € 
z eurofondov. Osobne si myslí, že táto budova nevyzerá tak biedne, ako ukazujú niektoré 
fotografie. Poslanec Ledecký pevne verí a dúfa, že pri takejto cene 963 000 € to bude 
zverejnené v regionálnych novinách minimálne niekoľkokrát, s tým sa plne stotožňuje. Podľa 
jeho slov je obchodná verejná súťaž najtransparentnejší predaj. Podľa reálneho počtu žiakov 
tejto školy najbližších 8 rokov túto budovu nebude PSK potrebovať. Určite si každý vie 
predstaviť, ako vyzerá budova zavretá 8 rokov, s ktorou sa nič nerobí. VÚC nemá vo svojej 
pôsobnosti bytovú politiku, ale túto oblasť majú na starosti obce a mestá. V tomto prípade nič 
nebráni mestu, aby sa zapojilo nejakým spôsobom do tohto procesu. Je toho názoru, že niečo 
vlastniť je zodpovednosť a dobrý hospodár predá to, čo nepotrebuje a čo potrebuje kúpi. 
Jednoznačne túto budovu najbližšie roky samospráva nijakým spôsobom nebude potrebovať. 
Poslanec Hopta nie veľmi súhlasí s predrečníkom, lebo úlohou poslancov je nielen 
rozpredávať majetok, ale ho aj zveľaďovať. Ak by PSK vytvoril podmienky na bývanie pre 
učiteľov stredných škôl, nič zlé a protiprávne by neurobil. Pripadá mu to tak, že dobrú budovu 
na dobrom mieste treba rýchlo predať, načo sa bude zveľaďovať. Nevie potom, z akého dôvodu 
bola opravovaná z eurofondov. Bolo by dobré pripraviť prehľad, čo PSK rozpredal a za aké 
ceny. Ak PSK niečo kupuje, tak za drahé peniaze, ale naopak predaje sa mu veľmi nepozdávajú. 
Poslanec Ledecký nesúhlasí, lebo dnes sú predložené majetkové prevody, v ktorých PSK 
minimálne trikrát nakupoval za 1 € alebo smiešne ceny, nekupoval za trhové ceny, takže to nie 
je pravda. 
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 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) 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 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1    prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné,  a 
to: 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 4015, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, 

parcelné číslo 4016, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, 
parcelné číslo 4017, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, 
parcelné číslo 4018, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5238 m2.) 
stavba: Stavba, súpisné číslo 39, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016, zastavané 

plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1), 
Stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015, zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3), 

Stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017, zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2), 
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s príslušenstvom: spojovacie prístrešky, oplotenie areálu Nám. Slobody, k. ú. Humenné, 
vodovodná prípojka,  kanalizácia, vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, spevnené plochy – 
asfaltové pri hospodárskom pavilóne a vstupe, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom 
pavilóne č. 1, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 2.  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,   
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/216 zo dňa 
6.6.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 963.134,03 
€, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 167.877,90 €, pri jednotkovej cene pozemkov 32,05 
€/m2. 
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1.  Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 

 
3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:   

 „Obchodná verejná súťaž – stavby (učebný pavilón č.1, 2, 3) s pozemkami, k. ú. 
Humenné v správe OA Humenné – neotvárať!“      
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:  
Prešovský samosprávny kraj 
 Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
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– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 
živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni 
originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej 

zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný 
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  
na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
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4.  Ohliadka majetku:  
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou Obchodnej 
akadémie v Humennom (tel.: 057 775 2432, mobil: 0948 393 401).      

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 3           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13B – Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej 
verejnej súťaži: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, 
že predmetom návrhu je schválenie kúpnej ceny, ktorá bola ponúknutá účastníkom obchodnej 
verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku v správe Vihorlatského múzea v Humennom 
a to budovy bývalého Osvetového strediska v Humennom. Na predaj tejto nehnuteľnosti bola 
PSK vyhlásená dvakrát obchodná verejná súťaž v rôznych termínoch, do ktorej sa ani v jednom 
prípade nikto neprihlásil. Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 372/2016 zo dňa 20. 6. 2016 
zmenilo podmienky obchodnej verejnej súťaže v kategórii za ponúknutú cenu. Následne bola 
súťaž vyhlásená a prihlásil sa jediný uchádzač, ktorý splnil podmienky. Je ním Neurológia II, 
s. r. o., Obrancov mieru 28, 064 01 Stará Ľubovňa s ponúknutou kúpnou cenou vo výške 
180 000 €. Cena stanovená znaleckým posudkom bola vo výške 385 000 €.                                                                     
Diskusia:  
Poslanec Hopta dodal, že aj tento prípad ukazuje existenciu vecí, ktoré by mal PSK riešiť ináč. 
Už tretíkrát predáva budovu, ale ani raz nebola zverejnená informácia v žiadnej regionálnej 
tlači. Ak sa mýli, treba ho opraviť. Zverejnenie informácie v nejakých celoštátnych novinách, 
nie je to isté, ako keď si ľudia a podnikatelia prečítajú túto tlač najmä z regionálneho hľadiska. 
Je zaujímavé, ako znalci hodnotia pozemky. V predchádzajúcom bode bola cena pozemku 32 
€/m2, ale v podstate z druhej strany námestia je polovičná cena a nejakých vyše 30 € je pri 
internáte nachádzajúcom sa na konci mesta. Nie je v poriadku, keď v meste Humenné v zóne 
s minimálnou cenou 50 €/m2 PSK dáva nejakých 15 €/m2, pretože ak pri celkovej výmere 
pozemkov 5 525 m2 by bola uvedená len minimálna cena za m2, predstavovala by sumu 275 000 
€. PSK zišiel zo sumy 360 000 € na 180 000 €. Samozrejme, že to možno odôvodňovať tým, 
že nebol záujemca, nikto sa neprihlásil, lenže keď nie je inzerát ani v regionálnej tlači, potom 
sa záujemca ťažko prihlási. Nie každý sleduje denne internet, alebo číta celoštátnu tlač. Rád by 
sa dozvedel, čo sa bude s touto budovou diať v budúcnosti. Kupujúci zrejme predložil nejaký 
zámer v súvislosti s touto budovou. Je to budova prakticky v centre mesta a prevádzkovala sa 
predovšetkým na regionálnu kultúru. Osobne ho mrzí, že aj napriek upozorneniu na mestskom 
zasadnutí zastupiteľstva, sa mesto Humenné neprihlásilo do tejto súťaže, lebo pre mesto 
nejakých 200 000 € pri jeho rozpočte 13 – 15 mil. €, by nebolo problémom pri kúpe tejto 
budovy. Pomohlo by sa obciam, ktoré by naďalej mohli tvoriť regionálnu kultúru v tejto budove 
ako doposiaľ. Je sklamaný, že sa hľadajú tie najjednoduchšie riešenia ako sa majetku zbaviť, 
namiesto toho, aby sa zo strany mesta aj VÚC hľadali spôsoby na udržanie takejto budovy, 
ktorá bola jednoznačne pre regionálnu kultúru. Pri predaji bolo uvedené, že v tejto budove je 
zlé kúrenie a je tam chladno. Nevie, či v kaštieli, do ktorého sa presťahovali pracovníci, je 
teplejšie. Osobne si myslí, že PSK ide hlboko pod cenu pri predaji tejto budovy, ale čo je hlavné, 
nemala sa vôbec predávať, pretože sa nachádza v centre mesta, je to veľká budova o výmere 
5 525 m2 pozemku. Cena je veľmi nízka, súťaž to vygenerovala. Požiadal predkladateľa 
o odpoveď na otázku, čo plánuje kupujúci v tejto budove robiť, teda čo uviedol v projekte. 
Predseda PSK Chudík doplnil, že na základe informácií tlačového oddelenia bola každá jedna 
obchodná verejná súťaž zverejnená v regionálnych médiách, konkrétne v denníku Nový čas na 
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regionálnej strane. Súhlasí s tým, aby sa tieto informácie zverejňovali priamo v regionálnych 
novinách. Kupujúci v tejto budove môže robiť čokoľvek, v projekte môže napísať hocičo 
a môže to urobiť nakoniec celkom ináč, hovorí to vo všeobecnosti, ale to už PSK nemôže 
ovplyvniť. Na druhej strane môže urobiť len to, čo mu v rámci územného plánu mesta umožní 
samotné mesto Humenné. Ing. Matejčík upresnil, že záujemca deklaroval kúpu tejto budovy 
na zdravotnícke účely a obchodná verejná súťaž bola zverejnená na webovej stránke PSK. 
Poslanec Ledecký poznamenal, že obchodná verejná súťaž je najtransparentnejším predajom. 
Ak začne PSK do tohto procesu zadávať rôzne podmienky, tým pádom už nemôže byť tá cena 
a vlastne sa spochybňuje, že cena je nízka, no bude ešte nižšia. Keď je to taká super budova, 
nevie, prečo sa v prvom kole neprihlásil nikto a v druhom kole jeden uchádzač s nízkou cenou. 
Keď chce PSK predávať za nejakú vyššiu cenu, mal by už v materiáli, kde sa ponúka cena, 
určiť napr. 50 %, lebo potom je neserióznym partnerom, pretože vyhlási súťaž, niekto dá 
najvyššiu cenu, ktorá sa PSK nepáči a následne zruší súťaž. Aj kupujúci musí mať tieto peniaze 
kdesi uvoľnené, dá mu to námahu pripraviť a spracovať podnikateľský zámer, preto sa treba 
správať seriózne a PSK by mal byť serióznym partnerom. Z pohľadu kujúceho sa mu celkom 
nepozdáva zrušenie súťaže. Podmienky určené PSK by mali byť úplne jasné. Zastupiteľstvo sa 
môže dohodnúť, že najbližšie verejné súťaže sa budú robiť za cenu znaleckú, potom za 50 % 
znaleckej ceny a keď to nikto nekúpi, tak za cenu, ktorú si určí. Nie je seriózne, keď je súťaž 
vyhlásená za najvyššiu ponúkanú cenu a potom sa poslanci dohadujú o predaji. Poslanec Hopta 
súhlasí, ale ak PSK chce vyššiu cenu, mal by to zverejniť v regionálnej tlači. Ak robí niekto 
znalecký posudok, tak nemôže byť z jednej strany ulice 32 €/m2, z druhej strany 15 €/m2 a na 
konci mesta tiež 32 €/m2. To by mal PSK ustrážiť. Znalci by sa mali zaujímať o ceny pozemkov 
na jednotlivých miestach mesta, aby mohli k tomu zaujať stanovisko. Nie ako v tomto prípade, 
že dvaja znalci predložia dva znalecké posudky a cena je o 100 % niekde vyššia, niekde nižšia. 
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 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Vihorlatského múzea v Humennom zapísaného na LV č. 2440, k. ú. Humenné, a to: 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1705/1, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2 
parcelné číslo 1705/2, ostatné plochy  o výmere 1194 m2 

parcelné číslo 1705/3, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2  
parcelné číslo 1705/5, ostatné plochy  o výmere  551 m2  
parcelné číslo 1705/6, ostatné plochy  o výmere  327 m2 

parcelné číslo 1705/7, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1243 m2 

parcelné číslo 1705/8,  ostatné plochy  o výmere 412 m2 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5525 m2.) 
stavba: budova, súpisné číslo 1686, na pozemku registra C KN parcelné číslo 1705/1 s                                       
príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizácia, teplovod, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,             
do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže - kupujúceho –  NEUROLÓGIA II, s. r. o, Obrancov 
mieru 28, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 500 488, za kúpnu cenu vo výške 180.000,00 €, ktorá bola 
ponúknutá v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 08.07.2016. 

Všeobecná  hodnota  nehnuteľného  majetku stanovená znaleckým posudkom  č. 135/2015  zo dňa 
23.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom v zmysle vyhlášky  MS SR  č.  492/2004  
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 385.000,00 €,  
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z toho stavba s príslušenstvom 298.128,00 €,  pozemky 86.872,00 €,  pri  jednotkovej  cene  pozemkov  
15,72 €/m2. 

 
Hlasovanie:      za: 39   proti: 2           zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prípad 
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu 
PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného majetku PSK – pozemkov v katastrálnom území 
Čaklov v správe Spojenej školy Čaklov do vlastníctva kupujúceho – Hydromeliorácie, štátny 
podnik, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento podnik požiadal o prevod 
pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami vo vlastníctve SR. Ide o vodné stavby, a to 
odvodňovací kanál č. 1 a č. 2 a zavlažovaciu čerpaciu stanicu. Navrhovaná kúpna cena je 1 €. 
Správca majetku označil predmetné pozemky za prebytočný majetok. 
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 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy Čaklov, 094 35 
Čaklov, k. ú. Čaklov, a to: 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1654, vodné plochy o výmere 3104 m2,  
parcelné číslo 1649, vodné plochy o výmere 4383 m2,  
parcelné číslo 1651, vodné plochy o výmere 2884 m2,  
parcelné číslo 1325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2,  
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 11 251 m2.)   
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
211, IČO: 35 860 839, za kúpnu cenu  1,00 € . 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
             Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Slovenskej 

republiky. 
 

Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 15 – Nájom nehnuteľného majetku – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, 
predstavil návrh nájmu nebytových priestorov v budove v správe Spojenej školy, Ľ. 
Podjavorinskej 22 v Prešove do nájmu nájomcu KEN-EX, spol. s r. o.. Predmet nájmu bude 
využívaný ako šatne pre žiakov hokejovej akadémie. Ide o priestory bývalých skladov v prízemí 
budovy. Záujemca nebytové priestory zhodnotí na vlastné náklady po odsúhlasení projektového 
riešenia správcom majetku v predpokladanej výške 35 000 € bez DPH. Priestory budú 
využívané naďalej žiakmi športových tried spojenej školy, ktorí budú členmi hokejovej 
akadémie. Správca majetku rozhodol o dočasnej prebytočnosti daného majetku. Ide o dobu 
nájmu na 20 rokov a cenu nájmu 1 €/m2 za rok. 
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 správcu –  Spojená škola so 
sídlom Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37946765, rozpočtová organizácia, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693 v k. ú. Prešov, a to: 
- nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 11741 na pozemku registra C KN parcelné 
 číslo 14800, a to:  prenajímaná plocha o výmere 193,30 m2 a pomerná časť chodby o výmere 
 30,30 m2 
do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r. o.  so sídlom Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov, IČO: 
36 454 672, za nižšie uvedených podmienok:  

- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájom: 1 €/m2/rok. 
- Účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely, priestory budú po kompletnej rekonštrukcii využité 

ako šatne  a sociálne zariadenia pre hokejovú akadémiu, žiaci športových tried spojenej školy 
budú členmi hokejovej akadémie.  

- Doba nájmu:  20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
- Nájomca zhodnotí nevyužívaný nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave, 

kompletnou rekonštrukciou s vytvorením troch šatní s hygienickým zázemím a to na vlastné 
náklady v predpokladanej výške 35.000,00 € bez DPH. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel ako šatne pre žiakov športových tried. Firma 
KEN-EX, spol. s r. o. a PSK sú spoluinvestorom pri projekte výstavby zimnej tréningovej haly 
nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 
 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
62/2014 zo dňa 24. 6. 2014: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu 
PSK, uviedol, že týmto uznesením bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu 
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kupujúcemu a to spoločnosti Tobistav, s. r. o., pôvodnému vlastníkovi rozostavaných bytov. 
Kupujúci kúpnu zmluvu nepodpísal ani po opakovaných výzvach a dané byty odpredal novým 
vlastníkom. Noví vlastníci dotknutých bytov podali žiadosti správcovi majetku, ktorý ich 
odstúpil Úradu PSK a majú eminentný záujem tieto veci dať do právneho stavu. Návrh na 
zmenu uznesenia vychádza z aktuálneho právneho stavu, ktorým sa reaguje na zmenu v osobe 
kupujúceho, zmenu charakteru stavby, zmenu čísla listu vlastníctva. Pred zasadnutím dostali 
poslanci dodatok k materiálu so spresnením adries trvalých bydlísk a prevodov bezpodielového 
vlastníctva manželov. 
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. a) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK  
__________________________________________________________________________________ 
m e n í   
uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje, v bodoch B.10 - B.21, nasledovne:   
vypúšťa sa text v bode B.10 – B.21 a nahrádza sa textom v tomto znení:  
B.10 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 
m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/212839 (priľahlý 
pozemok) 

ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Miroslava Staneková, rodné priezvisko Staneková, Bratislavská 6465/8, 080 01 
Prešov, za kúpnu cenu 759,00 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 630,56 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 10, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5663/85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.11 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/212839          
(priľahlý pozemok) 

ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
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– Etela Sabolová, rodné priezvisko Timková, miesto trvalého pobytu  Dlhá 557/63, 089 01 
Svidník, za kúpnu cenu 722,66 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 600,37 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN  parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
5391/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.12 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov,  spoluvlastnícky podiel 7785/212839  (priľahlý 
pozemok) 

ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva  
kupujúcich – Patrik Zlatohlavý,  rodné priezvisko Zlatohlavý, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 174, 080 01 Prešov a manželka Denisa Zlatohlavá, rodné priezvisko Fedorová, 
miesto trvalého pobytu Kukorelliho 1115/28, 085 01 Bardejov, za kúpnu cenu 1.043,28 €, 
pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013,  vyhotoveným  znalcom  Ing.  Milanom  Vinklerom v zmysle  vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 866,76 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. mezanín 
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN  parcelné číslo 5748, LV č. 9047, 
k. ú. Prešov a podielu 7785/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.13 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/212839  (priľahlý 
pozemok) 

ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva                                     
kupujúcich – Stanislav Čorej, rodné priezvisko Čorej, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 8687/174, 080 01 Prešov a manželka PhDr. Jana Čorejová, rodné priezvisko 
Petrašková, miesto trvalého pobytu 17. novembra 8687/174, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 
1.015,45 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 843,64 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
Kupujúci sú bezpodielovými vlastníkmi bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového 
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. 
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Prešov a podielu 7576/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.14 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/212839 (priľahlý 
pozemok) 

ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Angelovičová, rodné priezvisko Angelovičová, miesto trvalého pobytu Kamenná 
158, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 997,05 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 828,36 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
7440/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.15 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8360/127304                             
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Zuzana Sabolová, rodné priezvisko Sabolová, miesto trvalého pobytu Exnárova 
6627/26, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 21,16 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 19,87 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 13, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8360/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.16 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6630/127304                     
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Tobiášová, rodné priezvisko Tobiášová, miesto trvalého pobytu Volgogradská 
4794/78, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 16,79 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 15,77 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
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Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748  na  pozemku  registra  C KN  parcelné číslo 5747 a podielu 6630/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.17 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8744/127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva 
kupujúcich – Lukáš Korba, rodné priezvisko Korba, miesto trvalého pobytu Magurská 
13, 080 01 Prešov a manželka Natália Korbová, rodné priezvisko Soľanková, miesto 
trvalého pobytu 17. novembra 3748/170, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 22,08 €, pri cene 
23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 20,74 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 15, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového 
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8744/ 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. 
ú. Prešov, každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. 

 
B.18 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5928/127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– MUDr. Ľubomír Mihalkanin, rodné priezvisko Mihalkanin, miesto trvalého pobytu 
Dlhá 507/11, 089 01 Svidník, za kúpnu cenu 14,95 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,04 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 16, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 5928/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.19 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7513/127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  

a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Monika Fábryová, rodné priezvisko Fábryová, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 19,09 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
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492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 17,93 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 17, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu  7513/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

B.20 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6255/127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Peter Slanina, rodné priezvisko Slanina, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, za kúpnu cenu 15,87 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,90 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 18, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6255/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.21 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8898/127304                      
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
ťarchy: bez zápisu  
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Ivana Brejová, rodné priezvisko Brejová, miesto trvalého pobytu Tehelná 601/9, 087 01 
Giraltovce, za kúpnu cenu 22,54 €, pri cene 23,00 €/m2. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 21,17 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 19, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8898/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 17 – Rôzne: 
Predseda PSK Chudík upozornil prítomných, že dňa 30. 9. 2016 končí termín predkladania 
návrhov na udelenie Cien PSK. Materiál bude predložený na rokovanie 21. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK v októbri. Predpokladaný termín odovzdávania cien je v utorok 20. 12. 
2016. 
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K bodu 18 – Interpelácie poslancov: Nikto z prítomných poslancov nevzniesol 
žiadnu interpeláciu. 
 
 

K bodu 19 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 20. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 21. zasadnutie 
dňa 17. alebo 18. 10. 2016, presný termín určí najneskôr do 20. 9. 2016. 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH                   ............................................................. 
 
 
 
Ing. Anton Gašpár                                                 .............................................................                                                           
     
 
 
    
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kubánek 
  riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík 
      predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


