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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 22 / 2017 
 
 

z 23. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 21. februára 2017 v Prešove 
 

 
 

 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016. 
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016.                                                                                                           .                                            
  5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                                                                                        
  6. Návrh VZN PSK  č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                 
  7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií  
       z vlastných príjmov PSK.                                          
  8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                                                                             
  9. Návrh  VZN  PSK  č. ../2017,  ktorým  sa  mení  VZN PSK  č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia 
      v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
      príbuzné  študijné  odbory  alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho 
      rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.                                                                                                                  

     10. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov.                                                             
 11. Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej 
       náročnosti. 
 12. Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017.                                                                                                                             
 13. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  
       výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí.                                                                                                    
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
      a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.                                                                                                                 
15. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskou župou.                                       
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.                                                       
17. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.                                          
18. Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA.                                                                     
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                        
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.     
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK.                                                                    
22. Rôzne. 
23. Interpelácie poslancov. 
24. Záver.                                                                                                        
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 23. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal poslanca NR SR Fecka, všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí 
a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 57 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda 
PSK  Čuha, poslankyňa Aftanasová a poslanci Ahlers, Čekan, Sýkora. 
  
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh 
k programu rokovania. 
 
Program 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
  
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

   2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016. 
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016.                                                                                                           .                                           
  5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                                                                                                          
  6. Návrh VZN PSK  č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                 
  7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií  
       z vlastných príjmov PSK.                                          
  8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                                                                             
  9. Návrh  VZN  PSK  č. ../2017,  ktorým  sa  mení  VZN PSK  č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej  
      forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka 
      v členení na jednotlivé príbuzné  študijné  odbory  alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre 
      stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.                                                                          

     10. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, 
           Stropkov.                                                              

 11. Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej 
       náročnosti. 
 12. Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok  
       2017.                                                                                                                                                    
 13. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  
       výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí.                                                                                                    
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
      a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.                                                                                                              
15. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskou župou.                                       
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.                                                       
17. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.                                          
18. Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA.                                                                     
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                        
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.     
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK.                                                                    
22. Rôzne. 
23. Interpelácie poslancov. 
24. Záver.                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            Hlasovanie:        za: 52   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka, poslankyňu 
Tur čanovú a poslancov Ceľucha, Damankoša, Sokola 
Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Chlapečka a Vokála. 
 
 

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. Do 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých celkom 1 - 446/2016 uznesení. Vyhodnocuje sa 
len uznesenie s ukladacou časťou č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za 
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príslušný volebný obvod na kontrolné dni k všetkým stavebným akciám a k vyvolaným naviac 
prácam a v bode B.2 k priebežnému informovaniu Zastupiteľstva PSK generálnym riaditeľom 
ARR PSK o všetkých vyvolaných naviac prácach s príslušným zdôvodnením. Keďže za dané  
obdobie od predchádzajúceho zasadnutia sa neuskutočnili žiadne kontrolné dni a nie sú práce 
naviac, dané uznesenie zastupiteľstva sa nevyhodnocuje. 
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. 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 
2016: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, túto správu predkladá 
zastupiteľstvu polročne. Kontrola bola vykonávaná v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve  VÚC, zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákona 
NR SR č. 502/2001Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. V II. polroku 2016 vykonal 
ÚHK PSK 30 finančných kontrol, z toho 17 finančných kontrol tzv. veľkých a 13 kontrol na 
overenie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Za rok 2016 bolo 
vykonaných celkom 64 kontrol, pričom plán predstavoval 60 kontrol. Postupne sa skracuje 
interval kontroly jednotlivých organizácií. Jeho výhľadom je kontrola organizácie raz za 4 roky. 
Najviac 14 kontrol bolo v školských zariadeniach, 4 kontroly sa uskutočnili v sociálnych 
zariadeniach, 8 kontrol v kultúrnych zariadeniach. 2 tematické kontroly prebehli v zmysle 
zmluvy v SAD Prešov a BUS Karpaty, 2 tematické kontroly na Úrade PSK a ďalšia 
v Ľubovnianskej nemocnici, n. o., Stará Ľubovňa na základe podnetu. Pri 17 veľkých 
kontrolách bolo celkom iba 33 kontrolných zistení, z toho 2 kontrolné zistenia finančne 
vyčíslené v celkovej sume 3 500 eur. Je to už výsledok podpornej a metodickej práce tým, že 
jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa naučili lepšie pracovať. Aj napriek 
tomu najviac nedostatkov 12 bolo zistených v účtovníctve, týkali sa hlavne inventarizácie 
a účtovania. 4 kontrolné zistenia súviseli s porušením zákona o finančnej kontrole, ostatné 
drobné nedostatky nespomína. ÚHK PSK má okrem iných činností novú povinnosť a to 
sledovať súvislosti s oznámením o protispoločenskej činnosti a preverovať a evidovať došlé 
podnety. Za rok 2016 ÚHK PSK nedostal žiaden takýto podnet. Pracovníci ÚHK PSK sa 
zúčastňujú jednotlivých školení, vzdelávajú sa aj samoštúdiom. Spolupráca s Úradom PSK 
a jednotlivými odbormi je na veľmi dobrej úrovni. Jednotlivé vykonané kontroly s kontrolnými 
zisteniami sú uvedené 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 II. polrok 2016.     
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. 
polrok 2016: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že vybavovanie sťažností 
a petícií sa vykonáva v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom 
NR SR č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
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Konštatoval, že počet sťažností a petícií je zhruba rovnaký ako v každom polroku. V II. polroku 
2016 ÚHK PSK zaevidoval 18 sťažností. 3 sťažnosti boli vecne nepríslušné a postúpené na 
priame vybavenie orgánom verejnej správy, ktoré ich majú vyriešiť. Z 15 vecne príslušných 
sťažností bolo 7 sťažností odložených. 2 sťažnosti boli odložené v zmysle zákona 
o sťažnostiach, keďže neobsahovali potrebné náležitosti, ktoré musí každá sťažnosť obsahovať. 
Zostalo teda 8 vecne príslušných sťažností, ktoré boli neopodstatnené. Obsahovo boli sťažnosti 
zamerané nasledovne: najviac 6 sťažností odbor zdravotníctva, 1 sťažnosť bola presmerovaná 
do kompetencie odboru školstva, 1 sťažnosť riešil osobne hlavný kontrolór PSK. V materiáli je 
uvedený krátky súhrn jednotlivých sťažností s predmetom a výsledkom šetrenia. ÚHK PSK 
zaevidoval 2 petície, ktoré boli vybavené v súlade s platnou legislatívou. Jedna súvisela 
s opravou cesty, druhá so zachovaním autobusového spojenia. Boli vybavené príslušnými 
odbormi. V tabuľkovej prílohe sú rozpísané jednotlivé sťažnosti a petície s konkrétnymi 
výsledkami. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec povedal, že v tomto aj v predchádzajúcom materiáli boli prezentované 
veľmi dobré výsledky, plnili sa  opatrenia až na pár výnimočných prípadov. Prijali sa opatrenia, 
ktoré sa naplnili. Už nie sú tie staré prípady s 25-timi vážnymi kontrolnými zisteniami a úplným 
chaosom. Aj sťažnosti a petície sú neopodstatnené. Nechce sa mu  veriť, že tu nie je ani jeden 
vážny prípad. Preto sa spýtal, čo sa vlastne deje. Ing. Hudák sa nechce chváliť, ale ÚHK SPK 
naučil organizácie pracovať v súlade so zákonom. Sám je prekvapený. Pred tromi rokmi pri 
nástupe do funkcie hlavného kontrolóra si predstavoval prácu ÚHK PSK tak, aby plnil aj 
metodickú pomoc pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Zúčastňoval 
sa porád riaditeľov škôl, kultúrnych zariadení a zariadení iných oblastí, kde sa stále 
zdôrazňovalo zamestnancom, čo sa kontroluje a ako to majú robiť. Možno teraz boli predmetom 
kontroly práve organizácie s minimálnym počtom nedostatkov. Spomenul, že napr. hlavný 
kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja mal v II. polroku 2016 640 nedostatkov. PSK je 
najlepší finančne, ale aj v súvislosti s kontrolami. Pri sťažnostiach ÚHK PSK postupuje 
sťažnosť na vybavenie príslušnému odboru a tento posudzuje jej opodstatnenosť či 
neopodstatnenosť. Iba v prípade, ak by bola opakovaná, je v kompetencii hlavného kontrolóra. 
Teda sú to vyjadrenia príslušných odborov na základe preskúmania daných skutočností v 
zmysle platnej legislatívy. Poslancovi Hoptovi pripadá zbytočné písanie sťažností, lebo 
prakticky všetky sú neopodstatnené. Z vlastných skúseností, ale aj pri stretávaní s ľuďmi z iných 
okresov vie, že najmä v oblasti zdravotníctva je problémov strašne veľa. Vyberajú sa poplatky 
za objednanie a objednávanie trvá dlhší čas. Najväčšia nespokojnosť v mnohých okresoch PSK 
je s dodržiavaním ordinačných hodín súkromných ambulancií, lebo hlavne po 12.00 hod. je na 
dverách vyvesený oznam o administratívnej práci. Osobne si myslí, že tejto veci by sa PSK mal 
viac venovať a ÚHK PSK by mal vykonávať náhodné kontroly o dodržiavaní ordinačných 
hodín v zariadeniach, ktorým dal povolenie na činnosť a určil ordinačné hodiny. Potom nastáva 
problém, že o 12.30 hod. v ambulancii už lekár nie je a pohotovosť začína fungovať o 15.00 
hod. alebo 15.30 hod., čiže chorého človeka nemá kto ošetriť. Požiadal o zameranie sa na túto 
oblasť v budúcnosti. Poslanec Jakubov dodal, že poslanec Hopta má pravdu v niektorých 
veciach. Osobne mu chýba zrušený inštitút okresného štátneho lekára. Práve ten najlepšie 
poznal situáciu v okrese a bol istou formou prevencie voči spomínaným veciam. Krajský lekár 
nemá podľa neho možnosť dosiahnuť na tieto veci z dôvodu veľkej zaneprázdnenosti 
a vzdialenosti. Je to už otázka pre ministerstvo zdravotníctva, či by nebolo vhodné vrátiť tento 
inštitút do okresu. Ing. Hudák odpovedal poslancovi Hoptovi, že kontrola ordinačných  hodín 
nie je zo zákona v kompetencii ÚHK PSK, ktorý nemôže kontrolovať lekárov. Môže 
kontrolovať len organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, Úrad PSK a neziskové 
organizácie, ktorým prideľuje dotácie. Zdravotníctvo podlieha odboru zdravotníctva, teda aj 
kontrola ordinačných hodín. Poslanec Focko pracuje ako lekár a uráža ho takéto hádzanie 
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všetkých lekárov do jedného vreca. Je potrebné napísať sťažnosť na konkrétneho lekára 
a v prvom rade nepaušalizovať. Jednoznačne treba oznámiť kto a kedy nebol na ambulancii, 
kto a kedy porušil ordinačné hodiny. Tieto veci sa bežne riešia a nie je problém prijať k nim 
stanovisko. Poslanec Hopta nepovedal všetci lekári, ale že sa vyskytujú takéto prípady. 
Poslanec Focko sa môže ísť pozrieť na ordinačné hodiny zdravotníckych zariadení o 13.00 hod. 
alebo 13.30 hod. Bude veľmi rád, ak mu potom povie, koľko lekárov tam našiel ordinovať ešte 
o takejto hodine. Poslanec Focko pracuje na poliklinike denne do 15.30 hod., niektoré dni aj 
dlhšie. Vidí tam aj svojich ordinujúcich kolegov, sú tam aj pacienti, tak nevie, o čom rozpráva 
poslanec Hopta. Poslanec Fedor pripomenul, že mnohí ľudia nerozlišujú, čo je ordinačná 
hodina a čo je ambulantná práca lekára. Prichádzajú na ošetrenie aj po ordinačných hodinách 
a nevedia pochopiť, že ich lekár nemôže ošetriť, inak bude sankcionovaný. Poslanec Kahanec 
si veľmi váži prácu každého lekára, ktorý robí svoju robotu dobre. Na to, že všetko dobre 
funguje a je ideálne, bol jeden prípad široko medializovaný a každý vie, o čom hovorí. 
Problémy v ambulancii tejto lekárky pretrvávali dlhší čas. Lekára si ľudia vyberajú aj na 
základe referencií, aj keď nemusia byť pravdivé. Udivuje a prekvapuje ho, aké je všetko 
perfektné, preto aj zareagoval, lebo v starších správach sa vyskytovali prípady, keď to 
nefungovalo. Súhlasí s hlavným kontrolórom PSK, ktorý by mal dozerať na zlepšovanie 
dodržiavania zákonov v jednotlivých organizáciách. Predseda PSK Chudík poznamenal, že 
ak niečo nefunguje, je to zlé a keď všetko vyzerá celkom dobre, ľudia sú z toho rozčarovaní 
a prekvapení, že je to dobré.    
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e   správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016.  
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2017: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, uviedla, že v  prvej úprave pre rok 2017 nie sú zmeny v bežnom rozpočte, 
realizujú sa iba presuny v rámci úradu, projektov a dopravy podľa oblastí financovania. Tieto 
finančné prostriedky sa berú z bežných výdavkov úradu z kategórie 650 a presúvajú sa na 
účelovú dotáciu podľa § 8 odsek 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení v prospech Inovačného partnerského centra, z. p. o., Prešov, účelovo určených 
na financovanie projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v rámci programu Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko v sume 232 457 eur. Ide o sumu kofinancovania a predfinancovania 
projektu. Ďalšie finančné prostriedky sa presúvajú pre cestnú dopravu - zdroj 41 na prípravu 
projektov v rámci IROP. Presun je z oblasti financovania projekty v čiastke 437 929 eur 
v prospech oblasti financovania doprava v sume 212 000 eur ako účelová dotácia pre dopravcov 
na platby za služby vo vnútroštátnej doprave. Celkový rozpočet pre rok 2017 bude pre 
prepravcov 18 212 000 eur. V kapitálovom rozpočte sa nemenia príjmy, mení sa iba oblasť 
kapitálových výdavkov o sumu 2 619 636 eur. Sú to finančné prostriedky podľa rozpisu 
v prílohe k uzneseniu, ktoré neboli vyčerpané v roku 2016, avšak boli pridelené z rezervného 
fondu. Je to čiastka 1 898 975 eur a sú tam aj finančné prostriedky z úverovej linky 720 661 
eur. Na str. 2 uznesenia sú uvedené oblasti financovania, v prospech ktorých sa presúvajú 
kapitálové výdavky z projektov. Je to suma 2 907 384 eur, ktorá ide v prospech Úradu PSK do 
oblastí doprava, kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. V nadväznosti na 
použitie zdrojov z minulých rokov sa upravuje rozpočet finančných operácií v časti príjmové 
finančné operácie taktiež o sumu 2 619 636 eur. Vzhľadom na rozsiahlu úpravu je vypracovaná 
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príloha k uzneseniu zastupiteľstva s uvedením jednotlivých investičných akcií podľa funkčnej 
klasifikácie a zdrojov financovania s konkrétnou sumou. Je pripravená podľa jednotlivých 
oblastí financovania s uvedením akcií presunutých z roku 2016 a nových akcií pridelených 
v rámci presunov. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia č. 28/FK/2017. 
Diskusia:  
Podľa slov poslanca Molčana sa komisia finančná zaoberala úpravou rozpočtu č. 1 
s uvedenými dôvodmi zmien v bežnom a najmä v kapitálovom rozpočte, kde sa navyšujú 
výdavky o 2 619 000 eur na jednotlivé oblasti a sú tam aj nevyčerpané zdroje pre investičné 
akcie, ktoré neboli zrealizované v roku 2016. Najviac finančných prostriedkov je 
presmerovaných na úsek školstva a oblasť dopravy. Komisia finančná svojím uznesením 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2017 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 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2017 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 

 Bežné príjmy                                     0 €          na                   181 018 000 € 

 Bežné výdavky                                   0 €         na              160 980 000 € 
v tom oblasť financovania: 
Úrad samosprávneho kraja               +        225 929 € 
Projekty                  -        437 929 € 
Doprava                  +       212 000 € 

 
A.1.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) - zdroj 41 
Bežné výdavky, v tom kategória 650                         -      212 000 € 
Dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  
územnej samosprávy pre Inovačné partnerské centrum, z. p. o. Prešov,  
účelovo určená na financovanie projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“  
v rámci programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko            +  232 457 € 
 
04.5 Cestná doprava – zdroj 41 
Príprava projektov v rámci IROP – PO1-SC11-2016-11     +    205 472 €  

 
A.1.2 Oblasť financovania:  PROJEKTY 

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – zdroj 41       -    437 929 €
  

A.1.3 Oblasť financovania:  DOPRAVA 

04.5 Cestná doprava – zdroj 41 
 Účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave   +    212 000 € 
 
A.2  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na        350 000 € 
 Kapitálové výdavky                 +   2 619 636 €       na   42 465 169 € 
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v tom oblasť financovania: 
Úrad samosprávneho kraja       +     914 505 € 
Projekty          -  2 907 384 € 
Doprava         +  1 250 088 € 
Kultúrne služby        +     772 777 € 
Vzdelávanie                                                        +   1 686 521 € 

 Sociálne zabezpečenie        +     903 129 € 
 
 A.3 Rozpočet finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +     2 619 636 €             na           23 797 363 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o                                  0 €              na             1 720 194 € 
    
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy k návrhu na uznesenie. 

 
Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu 
PSK, oboznámila prítomných s návrhom tohto VZN PSK, ktoré bolo v súlade so zákonom 
o samosprávnych krajoch verejne prístupné na pripomienkové konanie. Materiál bol zverejnený 
3. 2. 2017 so začiatkom pripomienkového konania 4. 2. 2017 a jeho ukončením 13. 2. 2017. 
Pripomienkovať bolo možné poštou, elektronicky alebo elektronickým podaním 
prostredníctvom elektronických služieb v rámci eGovernmentu a ústne do zápisnice. 
V stanovenej lehote neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. Materiál s vyhodnotením 
pripomienkového konania bol dodatočne doručený poslancom PSK. V dôvodovej správe sú 
uvedené jednotlivé časti tohto VZN, ktoré korešponduje so zaužívanou praxou PSK v priebehu 
minulých rokov pri rozdeľovaní dotácie z vlastných príjmov, ak boli vyčlenené v rámci 
rozpočtu PSK. Na str. 3 dôvodovej správy pri čl. VII upozornila na chybu, kde správne znenie 
vety má byť: Znenie výzvy bude schvaľovať Zastupiteľstvo PSK nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov. Posledný odstavec poukazuje na to, že oproti pôvodnému materiálu, 
ktorý bol zverejnený na pripomienkové konanie, došlo ešte po ďalších konzultáciách a záveroch 
s vedenia Úradu PSK k niektorým malým zmenám. Tieto sú v sivom podklade uvedené napr. 
v čl. V bod 6. - Špecifické prípady, kedy rozhoduje o pridelení/nepridelení dotácie žiadateľovi 
výlučne Zastupiteľstvo PSK pri dodržaní podmienok tohto VZN, je možné určiť vo výzve. Ide 
o program šport, podprogram 1.4., kde je reprezentácia s medzinárodnou účasťou. Doplnilo sa 
tam ustanovenie, aby vo VZN bolo deklarované, že o dotáciách na takéto žiadosti bude 
rozhodovať výlučne Zastupiteľstvo PSK po prerokovaní vopred v komisii finančnej. To isté sa 
týka čl. IX bod 5, kde sa poukazuje na toto ustanovenie v čl. V bod 6. a zároveň ešte v bode 
11., kde sa uvedený postup podľa tohto bodu vzťahuje aj na žiadosti podané podľa čl. V bod 6 
tohto VZN. Materiál bol postúpený aj predsedom jednotlivých komisií. Dostala len jedno 
stanovisko k materiálu bez pripomienok od predsedu jednej komisie. Pripomienky verejnosťou 
neboli predložené. V zmysle tohto návrhu VZN bola vypracovaná aj výzva, ktorá bude 
prerokovaná v ďalšom bode programu. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím 
uznesenia č. 28/FK/2017.  
Diskusia:  
Predseda PSK Chudík poukázal ešte na zmenu v čl. IV bod 3, ktorý bude v nasledovnom 
znení: Suma vyčlenená každoročne v rozpočte PSK, účelovo určená na dotácie v zmysle tohto 
VZN, sa člení v podiele na rozdelenie dotácií predsedom PSK a na rozdelenie dotácií 
Zastupiteľstvom PSK. Percentuálny podiel bude určený pri každej výzve zvlášť. Doposiaľ bol 
podiel pri každej výzve 90 % pre zastupiteľstvo a 10 % pre predsedu PSK. Rada PSK na 
včerajšom rokovaní rozoberala otázka súhlasu všetkých poslancov za daný volebný obvod, 
teda čo v prípade, ak by jeden poslanec za daný okres nesúhlasil. Členovia Rady PSK sa zhodli 
na zmene v čl. V bod 3 nasledovne: Na schválenie pridelenia dotácie pre žiadateľa a jej výšky 
je potrebný súhlas najmenej 2/3 všetkých členov komisie, pričom tento súhlas sa vykonáva 
vlastnoručným podpisom každého poslanca na zozname o pridelení dotácie žiadateľom za 
príslušný okres. Rozhodnutie komisie o pridelení dotácie ma odporúčací charakter pre 
Zastupiteľstvo PSK. Následne čl. IX bod 8 bude znieť: Každá komisia pre pridelenie dotácií 
vyhotoví zoznam žiadateľov, ktorým navrhla prideliť dotáciu samostatne za každú podporenú 
činnosť. Zoznam bude postúpený vedúcim vecne príslušného odboru na odbor financií Úradu 
PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 zákona NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov    s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja  č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja.   
Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 7 – Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej 
odboru financií Úradu PSK, táto výzva vychádza zo schváleného VZN PSK č. 57/2017. 
Zmenu na str. 1 v podprograme 1.4. – bežné (neinvestičné výdavky) už spomínala pri 
predkladaní VZN, teda schvaľovanie žiadostí o pridelení/nepridelení dotácie spadá výlučne do 
pôsobnosti Zastupiteľstva PSK. V bode III. podmienky výzvy pod 2. bodom je čiastka 30 000 
eur v prospech podprogramu 1.4. Celková suma alokácie podľa schváleného rozpočtu pre rok 
2017 predstavuje sumu 330 000 eur, z toho pre podprogram 1.4 vo výlučnej pôsobnosti 
zastupiteľstva je vyčlenená čiastka 30 000 eur. Zostáva nevyjasnený 3. bod – podiel alokácie 
pre Zastupiteľstvo PSK a 4. bod – podiel alokácie pre predsedu PSK. Požiadala zastupiteľstvo, 
aby rozhodlo o percentuálnom podiele pre danú výzvu. Na str. 4 v bode 5 je doplnená časť, 
ktorá vychádza zo zmeny v rámci VZN PSK č. 57/2017. Je tu uvedený príklad vyplnenia 
žiadosti o rozpočet, vyúčtovania podporenej žiadosti s uvedením kontaktov. V zmysle nového 
VZN boli upravené aj žiadosti o poskytnutie dotácie (prílohy č. 1 – 3 materiálu). Základnou 
zmenou je, že zákonom o eGovernmente je možné podávať tieto žiadosti aj vo forme 
elektronickej cez občiansky preukaz s čipom, čiže podmienky sa museli prispôsobiť dobe 
a platnej legislatíve. Z toho dôvodu nebolo možné vykonať ani jednoduchú korekciu vo VZN 
a táto výzva vlastne korešponduje so súčasnou platnou legislatívou SR.  
Diskusia:  
Predseda PSK Chudík oznámil, že Rada PSK sa dohodla na podmienkach výzvy v 3. bode, 
kde bude podiel alokácie pre Zastupiteľstvo PSK 100 %, tým pádom tam nemusí byť bod 4. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. Všeobecne záväzného 
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e     Výzvu 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2017 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorá nadobudne účinnosť najskôr dňom účinnosti VZN PSK č. 
57/2017. 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. 
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, v súlade so schválenými a platnými 
Zásadami rozpočtového procesu PSK podľa bodu 2 článku IV. v nadväznosti na zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o financovaní základných a stredných škôl, 
každoročne predkladá po schválení rozpočtu pre nasledujúci rok na prvom zasadnutí 
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zastupiteľstva rozpis rozpočtu za jednotlivé organizácie v členení na hlavné kategórie podľa 
ekonomickej klasifikácie. V roku 2017 sa prvýkrát podarilo pripraviť rozpis rozpočtu v rámci 
oblasti vzdelávania vlastne taký, aký by mal byť, lebo ministerstvo školstva skôr zverejnilo na 
svojej webovej stránke normatívne rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé stredné 
školy. Školy dostali rozpis schváleného rozpočtu a následne dodatok k schválenému rozpočtu. 
Rozpis vrátane dodatku je premietnutý v tabuľkovej časti tohto materiálu, ktorý prerokovala 
komisia finančná s prijatím uznesenia č. 28/FK/2017. 
Diskusia:  
Poslankyňa Madzinová poďakovala za tento rozpis finančných prostriedkov, vysoko si váži 
prácu vedúcej odboru financií, ale v predloženej tabuľke sa opäť nedokázala zorientovať. 
Chcela vedieť, akú percentuálnu časť dostávajú jednotlivé školy zo štátneho normatívu. Už 
minulého roku žiadala o doplnenie tohto stĺpca, pretože z uvedených čísel jej to nie je jasné. 
Ing. Holíková odpovedala, že ide o 95 % mzdového normatívu, 80 % prevádzkového 
normatívu, v priemere je to 93 % pre každú školu, ktoré PSK dodržiava každoročne. Zvyšok je 
rezerva, ktorá sa rozdelí do konca kalendárneho roka. Minimum pridelenia normatívnych 
finančných prostriedkov je 90 %. Poslankyňa Madzinová by rada videla aj pri kultúrnych 
zariadeniach porovnanie medzi dvomi kalendárnymi rokmi. Teda či dochádza k zmenám, 
úpravám, alebo či je tradične určená táto výška finančných prostriedkov pre jednotlivé 
zariadenia. Ing. Holíková uviedla, že pri návrhu rozpočtu bolo deklarované, o aké úpravy 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom pôjde. Je tam premietnutá valorizácia miezd, miera 
inflácie za jednotlivé organizácie a každoročne sa vytvára primeraná finančná rezerva na to, 
aby sa mohli na konci roka prideliť finančné prostriedky aj na hmotnú zainteresovanosť alebo 
nejaké mimoriadne havarijné situácie pri ochrane majetku PSK. Tento rozpis je daný v súlade 
so Zásadami rozpočtového procesu PSK, ktorý to ukladá, aby poslanci mali predstavu o rozpise 
schváleného rozpočtu organizácií. PSK neurčuje záväzné limity organizáciám, aby mali rozpis 
direktívne stanovený zriaďovateľom, necháva to na svojvôli štatutára organizácie, ktorý za ňu 
zodpovedá. To, čo by poslankyňa Madzinová chcela porovnať, by už nebolo v súlade so 
Zásadami o rozpočtovom procese PSK, ale bola by to nejaká analýza. Poslanca Damankoša 
zaujíma, ako dopadlo financovanie škôl za rok 2016, presnejšie, ktorým školám a akým 
percentom nad 100 % štátom schváleného normatívu to bolo dofinancované. Aby bolo jasné, 
ktoré školy sú stratové a ktoré sú finančne zdravé. Chcel vedieť, či by takéto informácie bolo 
možné zistiť a predložiť. Ing. Holíková sa spýtala, či to poslanec Damankoš chce ako súčasť 
záverečného účtu alebo analýzu. Poslanec Damankoš nevie, či je to v záverečnom účte 
taxatívne vymenované. Ing. Holíková odpovedala, že v záverečnom účte určite nie, formu si 
dohodne s poslancom Damankošom. Predseda PSK Chudík dodal, že na zasadnutie 
zastupiteľstva dňa 11. 4. 2017 sa nestihne pripraviť záverečný účet, preto sa v máji uskutoční 
zasadnutie s týmto bodom. Poslanec Damankoš podotkol, že nie je podstatné, či to bude 
o mesiac alebo o dva. Podstatné je, aby poslanci tieto čísla vedeli, keď budú rozhodovať o počte 
tried pre ďalší školský rok. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV. Zásad 
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien 
a doplnkov v nadväznosti na zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov     b e r i e      n a   
v e d o m i e rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2017 do úrovne kategórií za organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa mení VZN PSK č. 
55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia 
v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory 
a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné  
študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie 
konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej 
územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018: Ing. 
Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že v auguste minulého roka 
zasadala vláda SR aj v okresoch Sabinov a Vranov nad Topľou, kde prijala akčné plány s 
dopadom aj na školstvo. Zamestnávatelia požadujú navýšiť počet tried a navrhli štruktúru  
odborov. Z tohto dôvodu odbor školstva pripravil návrh VZN PSK, v ktorom sa navyšuje počet 
tried v okrese Sabinov pre Spojenú školu v Sabinove zo 6 na 7 tried so štruktúrou odborov 
uvedenou v materiáli. V okrese Vranov nad Topľou sa navyšuje počet tried pre SOŠ drevársku 
vo Vranove nad Topľou z 3 na 4 triedy a pre SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou z 3 na 
4 triedy so štruktúrami odborov uvedenými v materiáli. Návrh VZN bol zverejnený na 
pripomienkové konanie dňa 30. 1. 2017 na webovej stránke PSK a úradnej tabuli. 
V pripomienkovom konaní bola vznesená jedna písomná pripomienka od riaditeľa SOŠ 
drevárskej vo Vranove nad Topľou, v ktorej žiadal  o úpravu štruktúry odborov v triedach. Táto 
pripomienka bola akceptovaná. Navrhovanú zmenu prerokovala aj krajská rada pre odborné 
vzdelávanie a prípravu v PSK. Dňa 7. 2. 2017 komisia školstva, mládeže, TV a športu 
prerokovala návrh VZN bez pripomienok a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN 
PSK v predloženom znení. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš poukázal na tento návrh VZN, ktorý je klasickou ukážkou toho, prečo sú 
v školstve problémy. Vláda R. Fica rieši školstvo zatiaľ nekoncepčne a predložený návrh nič 
nepokazí, ale máločo vyrieši. Trištvrte roka sa kompetentní snažili, rokovali so všetkými 
zainteresovanými subjektmi, aby ako tak vyladili štruktúru odborov. Odbor školstva navštívil 
všetky okresy, mnohí poslanci boli vtiahnutí do tohto procesu. Pýta sa, čo také nové nastalo za 
4 mesiace, že zrazu vláda zistila potrebu operátora farmaceutickej výroby vo Vranove atď. 
Prečo sa to nevedelo pred polrokom a zamestnávatelia to nepovedali vtedy a akým spôsobom 
to vlastne funguje. Nevadí mu, že sa ide niečo rozširovať, ale týmto spôsobom PSK zase 
rozširuje sieť. Má vyše 1 000 voľných miest a vytvorí niekoľko desiatok ďalších voľných miest 
na žiakov, ktorí v podstate neexistujú, resp. nevie ich týmto smerom nasmerovať, pretože ide 
otvárať ďalšie odbory, ale nezatvára iné. Opäť roztvára nožnice medzi disponibilným počtom 
miest žiakov a reálne žijúcimi žiakmi, ktorí sa tam môžu prihlásiť. Aký zmysel má potom, ak 
VÚC majú za úlohu rozriešiť a navrhnúť nejakú štruktúru siete škôl aj odborov, ktorú veľmi 
ťažko vyrokujú. Vláda kritizuje PSK, že otvoril niekoľko stoviek miest naviac a teraz tá istá 
vláda navrhne, aby to ešte viac otvoril. Nemá pocit, že to je niečo koncepčné, nie je proti 
predloženému materiálu, nie je proti otváraniu perspektívnych odborov, ale nevie podporiť 
tento materiál takým spôsobom, aby vyriešil školstvo PSK. Nevyrieši to nič, akurát PSK bude 
mať ďalší akčný plán navyše, lebo tí žiaci tam budú len s veľmi malou pravdepodobnosťou 
smerovať. Poslankyňa Madzinová chcela povedať presne to isté, lebo poslanci seriózne 
venovali veľa času skladbe počtu tried a jednotlivých študijných a učebných odborov. Podľa 
jej názoru sa tieto triedy nenaplnia podľa predstavy našej vlády, pretože niet týchto žiakov. Ak 
sa tieto triedy pridávajú, malo sa niekde riešiť, kde ubrať tieto triedy k danému reálnemu počtu 
študentov. Predseda PSK Chudík nerozumie výrazu „vašej“ vlády. Vláda SR je len jedna pre 
všetkých občanov, otázkou zostáva, kto má na ňu aký názor. Poslanec Krajňák sa k tejto téme 
vyjadrí všeobecnejšie. Vzhľadom na istý konflikt záujmov nemôže o tomto VZN hlasovať. 
Tento materiál vníma ako krok zdola. Splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy 
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p. Marcinčin prešiel všetkých 12 najmenej rozvinutých okresov a prijal nové podnety. 
Koncipované akčné plány sú ešte predmetom úprav a priebežne do naplnenia 5 rokov ich 
účinnosti sa budú upravovať. Vníma to ako podnet zdola. Ministerstvo školstva zverejnilo 
aktuálne zoznam študijných a  učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, napr.  
životné prostredie, úžitková maľba, produktová tvorba, umelecký stolár. Zároveň zverejnilo aj 
zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu 
práce, napr. operátor strojárskej výroby, obrábač kovov, klampiar, strojný  mechanik, mechanik 
– opravár, elektromechanik, silnoprúd, automatizačná technika, telekomunikačná technika, 
operátor sklárskej výroby vo viacerých pododboroch, chemická informatika, operátor 
gumárskej a plastikárskej výroby, chemik – operátor, biochemik, polygraf vo viacerých 
pododboroch, kamenár, železničiar, poľnohospodárstvo, mechanizácia, farmárstvo, rybár, 
financie, technicko-administratívny pracovník. Sú to relevantné údaje platné k máju 2016. Majú 
byť návodom aj pre ďalšie VZN, treba sa týmto zaoberať a počúvať tieto podložené návrhy, 
ktoré vychádzajú zo serióznych analýz a reálnych podkladov v spolupráci s ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto je potrebné pre budúcnosť rešpektovať. Predložený 
materiál treba vnímať ako hlas zdola a výsledok naozaj vychádza z rokovaní akčnej rady 
v regiónoch. Podľa slov poslanca Kahanca je potrebné vnímať aj hlas zdola, ale pri riešení by 
malo platiť aj to, čo povedal poslanec Damankoš. Keď je niečo potrebné a treba tam doplniť 
odbory, ktoré absentujú v regióne, tak určite sú tam aj odbory, ktoré nie sú využívané. Čiže 
z hľadiska nejakej optimalizácie školských odborov by bolo prirodzené, že niektoré chýbajúce 
odbory pribudnú a prebytočné sa škrtnú, resp.  obmedzí sa kapacita, to by bolo logické. Len tu 
bol začiatok komentovaný tým, že sa pridáva, ale neškrtá sa nič. Je úplne jednoduché robiť 
populistické rozhodnutia s odvolaním sa na hlas zdola, ale na druhej strane treba robiť 
zodpovedné rozhodnutia, lebo ide o dlhotrvajúci problém a nie je jednoduché ho riešiť. 
Poslanec Molčan potvrdil, že je to hlas zdola. Požiadavky sú podložené expertnou skupinou 
ministerstva školstva, odborom vládneho splnomocnenca a podnikateľskou sférou v okrese 
Sabinov. Tlmočil túto požiadavku už pri schvaľovaní počtu tried v októbri 2016, lebo akčný 
plán mal okres Sabinov v mesiaci august. Vtedy upozorňoval a kládol požiadavku na to, aby 
úlohy z akčného plánu boli premietnuté do VZN, čo sa vtedy nestalo. Sú to požiadavky na 
odborné vzdelávanie, ktoré požadujú zamestnávatelia v rámci duálneho vzdelávania, napr. 
Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, Sanas, a. s., Sabinov. Sú to firmy, ktoré expandujú 
a majú perspektívu. V okrese Sabinov končí základnú školu približne 700 deviatakov, potreba 
pre okres Sabinov je okolo 200, čiže vytvorením jednej triedy sa nič neohrozí, skôr je to 
problém iných okresov. Poslanec Šmilňák poznamenal, že sa tu odvoláva na existenciu 
nejakých nedostatkových odborov a treba čosi kdesi navýšiť. Nedostatkových odborov bude 
čím ďalej tým viac, lebo sa nerodia stotisícové generácie každý rok, ale iba 51, 52, 53 tisíc. 
Momentálne prichádza na stredné školy ročník 2002, kedy sa narodilo menej ako 52 000 detí. 
Virtuálnym navyšovaním akéhokoľvek počtu akýchkoľvek odborov akýchkoľvek tried sa 
nedosiahne stav naplnenia týchto odborov. Sieť je príliš široká a veľká, žiakov je príliš málo. 
Ing. Holíková už vie, že je príliš veľa škôl s nedostatočným počtom žiakov, ktorý súvisí 
s nedostatočným financovaním. Skrátka PSK má príliš veľa škôl s príliš málo žiakmi, školy sú 
nenaplnené a podfinancované, produkujú veľmi nekvalitnú generáciu. Minulý týždeň sa 
zúčastnil zasadnutia rady školy, kde riešia problém s maturantmi riešia. Títo žiaci do školy už 
nechodia, nadávajú učiteľom, neučia sa, trojky zo správania sú na dennom poriadku. Stredné 
školstvo PSK je v rozvrate a kľúčovým problémom je príliš veľká sieť a príliš málo žiakov. Za 
chvíľu bude nedostatok učiteľov, lekárov, remeselníkov nie preto, že nebol otvorený dostatočný 
počet tried, ale preto, že táto generácia je malá. Je príliš veľa škôl a udržiavaním poloprázdnych 
škôl v chode sa vlastne degeneruje školstvo PSK. Každý jeden návrh o navýšení, ktorý na 
druhej strane nehovorí o racionalizácii, je nezmyslom a zhoršovaním tohto stavu. Od septembra 
do decembra školy PSK neupravovali rozpočet a vyrobili sekeru trištvrte milióna eur. V rade 
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školy, ktorej je členom, sa pripravuje sekera do konca roka 50 000 eur. Je to najmenšia škola 
v okrese Bardejov. Už dnes vedia, aký počet žiakov zmaturuje, aký počet prvákov príde, rozdiel 
je negatívny, to znamená, menej peňazí. Poslanci, ktorí tejto problematike vôbec nerozumejú, 
hovoria, že problémom je zlé normatívne financovanie, ale to je najspravodlivejšie 
financovanie, aké tu existuje. Keby nebolo, do systému by sa nedostalo viacej peňazí. Ten, kto 
by si vedel vybaviť viac peňazí, by si vybavil a ten, kto by si ich nevybavil, by mal peňazí ešte 
menej. Problémom nie je normatívne financovanie, ale príliš veľká sieť, ktorú treba začať 
seriózne racionalizovať, Ľudia pracujúci v školstve to vedia. Učitelia už neučia, už robia len 
dozorcov a dávajú pozor, aby sa táto generácia nepozabíjala. Je najmenšia, akú kedy SR mala 
a bude pred sebou tlačiť Husákovu generáciu, teda stotisícové ročníky. Ak príde do dôchodku, 
tak tá mizerná generácia, ktorá je po nej, sa o ňu nebude vedieť postarať. Predseda PSK 
Chudík povedal, že poslanec Šmilňák má v podstate pravdu. Keby PSK mal postupovať presne 
podľa jeho slov, jeho škola by už musela byť dávno zavretá, ale zatiaľ funguje. Je potrebné sa 
pozrieť aj sám na seba. Nie je to také jednoduché, keď rada školy požiada, aby škola ešte dostala 
šancu a nejakým spôsobom daný stav napravila. Súhlasí s tým, že je to viacero škôl, ale potom 
treba mať na všetky školy rovnaký meter. Poslanec Šmilňák neprotirečí predsedovi PSK. Stal 
sa riaditeľom školy jedinej v okrese s plnou triedou 30, 30, 30 a hlási sa tam dvojnásobný počet 
žiakov. Trávi veľkú časť roka v Británii a ťahá sem know-how zo zahraničia, lebo tu sa pomaly 
nedá od koho učiť. Stavia taký vzdelávací program, ktorý je v SR veľmi jedinečný a úspešný 
v zahraničí. Škola ide presne takým spôsobom ako bilingválne gymnázium v Sučanoch, lebo 
chce z tohto marazmu von. V tejto škole má dve dcéry a robí všetko pre to, aby to bola dobrá 
škola, ktorá seriózne pripravuje žiakov. Predseda PSK Chudík povedal, že v podstate táto 
škola teraz funguje, ale predtým sa hlásilo do prvého ročníka 5, 6, maximálne 11 žiakov počas 
4 – 5 rokov a škola ostala zachovaná. Keď má poslanec Šmilňák takýto názor, tak ani jeho škola 
by už vtedy neexistovala a teraz funguje, čiže nie je také jednoduché všetko seknúť, tak ako 
povedal. Chcel na to poukázať. Poslanec Damankoš má tendenciu presadzovať veci spôsobom 
legálnym, legitímnym s rozhodovaním tých, ktorí majú o tom rozhodovať. Pre neho boli hlasom 
zdola návrhy, ktoré sa zbierali pred prijatím VZN. Preto konkrétne nerieši tieto odbory, ale vie, 
že zámerom vlády je posunúť alebo podporiť odbory, ktoré sa považujú za perspektívne. Pre 
neho je problém, čo sa také strašné stalo za posledných šesť mesiacov, čiže to je aj na adresu 
poslanca Krajňáka. Hlasom zdola bolo VZN prijaté zastupiteľstvom v jeseni a tam sa to malo 
nejakým spôsobom rešpektovať. Je to nesystémový krok, ktorý možno prinesie efekt, ale sám 
tomu neverí. K tejto téme už bolo povedané všetko, preto navrhol ukončenie diskusie. Poslanec 
Havrilla patrí medzi poslancov PSK, ktorí sú v Zastupiteľstve PSK od vzniku samosprávneho 
kraja a problematike školstva sa venovali na mnohých zasadnutiach. Plne súhlasí s predsedom 
PSK. Ak by v uplynulých rokoch nebolo vzniklo toľko neštátnych a cirkevných školských 
zariadení, tak dnes sa vôbec neriešia tieto problémy. Treba si úprimne povedať, že vznikli 
školské zariadenia v čase, keď poslanci na základe svojich kompetencií obmedzovali školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Vznikali nové školské zariadenia, rozširoval sa počet týchto 
škôl, tým stúpali finančné nároky a všetko dospelo do súčasného štádia. Keď je teraz snaha 
vylepšiť určitú pozíciu nedostatkových povolaní, súhlasí s tým, aby sa dala táto šanca, akú 
dostali doteraz všetky tieto zariadenia na území PSK. Poslane Damankoš podotkol, že ak by 
si štátne školstvo plnilo svoju úlohu, tak ako malo, tak by rodičia nikdy nedávali deti do 
neštátnych zariadení, ktoré častokrát suplujú jeho úlohu. Treba si pozrieť zloženie odborného 
tímu okolo ministerstva školstva, títo ľudia pracujú väčšinou v neštátnom sektore. Poslanec 
Šmilňák argument poslanca Havrillu počul už viackrát, v tom čase nebol poslancom PSK. 
Momentálne treba riešiť súčasný stav a netreba sa vracať do minulosti k otvoreniu nejakých 
škôl. Momentálny stav je taký, že tá generácia je omnoho menšia, škôl je príliš veľa a čosi sa 
s tým musí robiť. Odpoveďou nemôže byť, že v minulosti sa otvorilo veľa škôl. To nie je 
riešenie, ale nejaká nostalgia. Poslanec Kužma dodal, že na školy by sa malo pozerať podľa 
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toho, aké sú a neriešiť, či sú štátne alebo neštátne. Rovno povie, že ak PSK stojí jeho škola na 
jedného žiaka napr. 2 500 eur a na cirkevnú alebo súkromnú platí 1 800 eur, tak potom nech 
vznikajú cirkevné školy a zanikajú školy v pôsobnosti PSK. Poslanci musia pozerať na 
efektívnosť a kto to vie robiť. Nie brzdiť toho, kto to dokáže urobiť lepšie, aby náhodou nerobil 
konkurenciu tomu, koho pokladá PSK za svojho, lebo deti nie sú naše a vaše, ale rovnocenné. 
Poslanec Kahanec pripomenul, že zásadná vec odznela na začiatku v príspevku poslanca 
Damankoša. Ak by si štátne resp. regionálne školstvo plnilo svoje úlohy a bolo dobré pre 
záujem detí prípadne ich rodičov, tak určite by sa deti hlásili tam. To neznamená, že súkromné 
školy sú všetky dobré, ale musí byť aj zodpovedná kontrola týchto škôl a musí byť úplne jasné 
aj hodnotenie týchto škôl. Nie podľa toho kto je s kým kamarát, ale či daná škola má 
perspektívu, či sa jej absolventi umiestňujú na trhu práce, či pripravuje deti do života a pre 
potreby krajiny. Hodnotenie škôl by sa malo vykonávať podľa ich výsledkov, nákladov. 
Niekedy je silný populizmus a málo zodpovednosti. Poslanec Krajňák by určite 
nespochybňoval opodstatnenosť cirkevných a súkromných škôl. Všetky tri typy škôl majú čo 
povedať tomuto kraju aj podľa regionálneho rozloženia. Pri odovzdávaní cien športovcom PSK 
a pri oceňovaní škôl PSK je vidno, koľko súkromných škôl dosahuje kvalitné výsledky 
v oblasti, na ktorú sa sústredia. Toto nie je diskusia správnym smerom. Pri ďalších VZN naozaj 
treba akceptovať, že niektoré odbory sa priebežne vyradzujú. Každý kraj posiela na mesačnej 
báze vyradenie a zaradenie nových študijných odborov, prispôsobuje si zameranie svojich škôl 
pre potreby trhu práce najmä na západnom Slovensku. V okolí Nitry je jasne vidieť, akým 
smerom sa bude uberať školstvo. Poslanec Bujda povedal, že sa otvoril materiál, ku ktorému 
sa poslanci vyjadrovali v minulom kalendárnom roku a začala sa veľmi široká diskusia. Je 
potrebné si uvedomiť, že triedy otvárajú len dva okresy z trinástich. Zásadne nesúhlasí 
s názorom, že poslanci urobili zlú prácu, alebo negujú celú prácu pri schvaľovaní pôvodného 
VZN v októbri. Téma, ktorá začala v tejto diskusii, je celospoločenská, komplikovaná a horúca. 
Zastáva názor, že jednoduchou diskusiou v zastupiteľstve sa nevyrieši. Na ťahu by mala byť 
vláda, lebo doteraz školstvo prešlo mnohými reformami a úpravami, ktoré doteraz len znižovali 
a stále znižujú jeho úroveň. Navrhol schváliť tento materiál v predloženom znení. Predseda 
PSK Chudík uviedol, že aj keby zastupiteľstvo schválilo VZN bez vytvorenia ďalšieho nového 
miesta na presný počet žiakov, zákon umožňuje, že ministerstvo školstva ho môže zmeniť 
a podať úplne ináč. V prípade PSK sa to ešte nikdy nestalo, ale negatívne skúsenosti z minulého 
obdobia má napr. p. Baška. V tejto diskusii mal v podstate každý svoju pravdu. Pripomenul, že 
pri analýze stredného školstva PSK bol uvedený vývoj súkromného a cirkevného školstva a škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. PSK krátil školy, počet žiakov a zamestnancov klesal,  počet 
súkromných škôl a ich zamestnancov narastal. To je jednoducho fakt. Netvrdí, že treba niečo 
súkromné rušiť, len veľmi špecificky a zodpovedne treba pristupovať k zrušeniu a v rámci 
školstva zvlášť.  
Procedurálny návrh poslanca Damankoša o ukončení diskusie:  
Hlasovanie:      za: 47   proti: 1           zdržal sa: 1  
Ukončenie diskusie bolo schválené. 
 
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, § 64 ods. (2) 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, § 31 ods. (2) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších  predpisov   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 58/2017, ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa 
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určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení  na jednotlivé študijné 
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka 
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné 
odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo 
svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. 
Hlasovanie:      za: 38   proti: 0           zdržalo sa: 15   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská 
jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, 
Hlavná 6, Stropkov: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK,  
pripomenul, že dňa 12. 12. 2016 schválilo zastupiteľstvo uznesenie o súhlase s vyradením 
Školskej jedálne, Hlavná 6, Stropkov ako súčasti SOŠ, Hlavná 6, Stropkov. Odbor školstva 
oslovil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedenej zmeny v sieti, 
ktoré dňa 13. 1. 2017 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení túto školskú jedáleň k 31. 8. 
2017. Na základe uvedeného odbor školstva pripravil VZN PSK, ktoré bolo 31. 1. 2017 
zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle PSK. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu prerokovala uvedený materiál dňa 7. 2. 
2017 bez pripomienok a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť dané VZN PSK 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. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení s c h v aľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 59/2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, 
Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov k 31. 08. 2017. 

Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 11 – Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich 
financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie 
energetickej náročnosti: Ing. Pojezdala, vedúci odboru implementačnej jednotky 
ELENA, uviedol, že tento návrh obsahuje 23 objektov: 1) DSS v Giraltovciach, 2) Domov pre 
seniorov v Starej Ľubovni, 3) DSS vo Vranove nad Topľou, 4) CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce, 5) CSS Ametyst Tovarné, 6) Senior dom Svida Svidník, 7) ZSS Dotyk Medzilaborce, 
8) SÚC PSK Kežmarok, 9) SÚC PSK Stropkov, 10) SÚC PSK Vranov nad Topľou, 11) Stredná 
zdravotnícka škola, Sládkovičova, Prešov, 12) Stredná priemyselná škola, Bardejovská, Prešov,  
13) Divadlo A. Duchnoviča v Prešove, 14) Spojená škola, SNP, Sabinov, 15) Gymnázium, 
Komenského, Lipany,  16) Stredná odborná škola technická, Kukučínova, Poprad,  17) Stredná 
odborná škola, Garbiarska, Kežmarok, 18) Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok, 
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19) Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, 20) Stredná priemyselná škola, 
Partizánska, Snina, 21) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského, Humenné, 22) Stredná 
odborná škola technická, Pionierska, Svidník, 23) Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova, Bardejov. 
Celkový objem investičných nákladov predstavuje 4 800 000 eur, z toho 259 162,60 eur bude 
použitých na projektovú dokumentáciu. Odbor IJ ELENA na každý objekt vypracuje energetický 
audit s presným zadefinovaním aktivít uvedených už v prílohe tohto uznesenia. Väčšinou ide 
o aktivity zateplenia obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, výmenu 
kotolne resp. vyregulovanie sústavy kotolní.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na základe Zmluvy o asistencii pre 
prípravu investície č. 667/2014/ORR uzatvorenej medzi Európskou investičnou bankou 
a Prešovským samosprávnym krajom    s c h v a ľ u j e    celkové investičné náklady vo 
výške 4,8 mil. eur na financovanie investícií z úverových zdrojov poskytnutých Európskou 
investičnou bankou uvedených v prílohe tohto uznesenia.   
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 12 – Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu 
havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru 
z EIB pre rok 2017: Ing. Havrila, poverený vedením SÚC PSK, uviedol, že 
v decembri 2016 schválilo Zastupiteľstvo PSK kapitálové výdavky z prostriedkov EIB vo výške 
3 240 000 eur na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried. Zároveň bolo uložené 
ich rozdelenie na jednotlivé okresy s rozpisom čiastok. V závere decembra 2016 SÚC PSK 
zaslala poslancom PSK čiastky aj návrhy na jednotlivé úseky, pričom samotné prerokovanie 
s poslancami za jednotlivé okresy prebehlo v januári 2017. Čiastka finančných prostriedkov pre 
príslušné okresy bola určená prepočtom podľa podielu dĺžky ciest v okresoch. Úseky ciest boli 
vybrané vo väzbe na stavebno-technický stav zároveň s poukázaním SÚC PSK, že je 
nevyhnutné venovať pozornosť aj kritickým úsekom vybraných mostov, sanácií zosuvov. 
V rámci navrhovaných akcií  je predpoklad zrekonštruovať zhruba 27 km ciest na 30 úsekoch. 
Pri prerokovaní ostali v podstate úseky ciest, až na okres Levoča, kde bola vyčlenená menšia 
mechanizácia - fréza na asfalt vo výške 15 000 eur. Výsledkom rokovania s poslancami je 
zoznam investičných akcií uvedený v návrhu na uznesenie, ktorý navrhuje zastupiteľstvu 
schváliť v predloženom znení. 
Diskusia: 
Poslanec Vook sa chce vyjadriť k tomuto bodu rokovania a zároveň sa vrátiť stručne do 
minulosti. Dňa 13. 2. 2015 vystúpil na pôde krajského zastupiteľstva a v rámci diskusie 
navrhoval, aby PSK opravoval cesty vo vlastnej réžii pomocou zamestnancov SÚC PSK, 
ktorých osobne považuje za veľkých odborníkov. Oblasť opravy ciest II. a III. triedy považuje 
za mimoriadne dôležitú, nakoľko sa v nej každoročne preinvestuje viac ako 10 mil. eur. Je to 
obrovská suma peňazí a pre lepšiu predstavu môže uviesť, že ročný rozpočet mesta Svidník 
s 11 000 obyvateľmi je 4 mil. eur. Ročná investícia do ciest II. a III. triedy je viac ako 10 mil. 
eur. Na jeho návrh reagoval predseda PSK odmietavo, keď okrem iného povedal: „V prípade 
vlastnej obaľovačky PSK by bolo potrebné schváliť možno 5 mil. eur. Čo sa týka ďalších vecí, 
potrebujeme nájsť vhodný priestor, zamestnať ďalších ľudí, vytvoriť firmu a postarať sa 
o samostatné fungovanie a nie je to úloha samosprávneho kraja. Otázkou zostáva, akým 
spôsobom sa uživí okrem vlastných ciest, komu bude dodávať asfalt.“ Dokonca si môže dovoliť 
povedať, že predseda PSK použil expresívny výraz a označil jeho návrh za hlúposť. Na tomto 
zasadnutí zastupiteľstva zároveň povedal: „Je jedna otázka, že či tá oprava toho kilometra musí 
toľko stáť, ale to stále vygeneruje verejná obchodná súťaž. V prepočte to je, že jeden kilometer 
opravy ciest stojí PSK od 100 000 do 150 000 eur v závislosti od šírky cesty.“ Pre ilustráciu 
môže uviesť, ako funguje v praxi oprava ciest v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktorú 
navrhoval v roku 2015. Všetky veci odkonzultoval s vedúcimi zamestnancami SÚC ŽSK, ktorý 
nemá vlastnú obaľovačku. Je pravdou, že 1 km opravy cesty stojí maximálne 90 000 eur. Ide 
o hornú hranicu ceny a šírku vozovky 6 metrov. V cene ja zahrnutá práca a materiál. Bude 
veľmi konkrétny, ak povie, že sú to účelovo premrštené hrubé ceny zhotoviteľov opráv. 
Niekedy sa frézuje menej, niekedy viac, niekedy je potrebná podrovnávka asfaltu, niekedy sa 
kladie len obrusná vrstva, prepravy bývajú na rôzne vzdialenosti. Úspora opráv vlastných ciest 
II. a III. tried v ŽSK, keď si ich opravujú sami pomocou SÚC ŽSK, je oproti minulosti približne 
25 % úspor oproti predchádzajúcim cenám, ktoré vygenerovala obchodná verejná súťaž. ŽSK 
má jednu čatu, v ktorej pracuje 7 zamestnancov SÚC a ročne dokážu opraviť okolo 30 km ciest 
v závislosti od rozsahu pokládok a počasia. Spravidla platí, že čím menej sa čata sťahuje, tým 
väčšie sú denné výkony. SÚC ŽSK má spolu 17 stredísk, na každé stredisko je samostatne 
vysúťažená cena asfaltových zmesí, takže cena nie je všade rovnaká. Pohybuje sa cca 
maximálne do 75 eur za tonu. Opravu robia bez verejných obstarávaní. Nemusia čakať na 
verejné obstarávania, riešiť cenové ponuky, operatívne sa vedia presunúť na potrebné a hlavne 
nutné miesta. Toto je asi najdôležitejší aspekt, prečo je dôležitá a výhodná vlastná čata. ŽSK 
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má v správe 1 430 km ciest II. a III. tried. Pre porovnanie, PSK má 2 500 km ciest a 19 stredísk. 
V PSK sa nachádza 7 dodávateľov asfaltu a v prípade, že by išiel rovnakým systémom ako 
ŽSK, ušetril by niekoľko stotisíc eur a dokonca vytvoril nové pracovné miesta. Následne 
predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje 1) úpravu organizačnej 
štruktúry SÚC PSK nasledovne: Zriadiť pracovnú skupinu s príslušnými ľudskými zdrojmi, 
technickým (nákladné automobily, valce, finišery, frézy a pod.) a ekonomickým vybavením tak, 
aby táto pracovná skupina vykonávala pre potreby PSK všetky opravy, rekonštrukcie a údržby 
cestných komunikácií v režime „in-hous“ zákaziek z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní 
a následne zadávať zákazky opráv ciest tejto vlastnej organizácii. Poslanec Sokol poznamenal, 
že predrečník použil ako príklad ŽSK, osobne si myslel, že použije Banskobystrický 
samosprávny kraj, kde je to ešte výnimočnejšie. Zrušili tam nové technické veci a nasadili 
fyzické ľudské pracovné sily. Dnes sa môžete stretnúť na cestách III. triedy priam 
s výnimočnosťami 21. storočia. Upozornil poslanca Vooka, že dvere na SÚC PSK sú stále 
otvorené. Dovolí si povedať, že SÚC PSK patrí medzi priority v rámci SR v cestnom 
hospodárstve. Tým nevraví, že všetci sme dokonalí. Nevie si vôbec predstaviť, že by SÚC PSK 
pri všetkej technike so siedmimi ľuďmi dokázala čosi robiť v danom systéme, možno v jednej 
oblasti, ale ani to nie. Sú to veci často nárazové. SÚC PSK má  len  pre rok 2017 rozpracované 
veci  vo výške 3,3 mil. eur cez EIB, 10 mil. eur cez cezhraničnú spoluprácu, 4 projekty, ktoré 
budú dnes schvaľované, to je ďalších 17 mil. eur, teda tá čiastka je úplne o inom. Možno by sa 
našli určité rezervy, aby ľudia SÚC PSK mohli čosi robiť, ale je tu vec verejného obstarávania 
celého procesu a vec prevádzkovania systémových prvkov. Samozrejme, že SÚC PSK nemôže 
konkurovať veľkým spoločnostiam, ktoré sú mnoho rokov na trhu.  Porovnávanie cesty v šírke 
6 metrov je úroveň miestnej komunikácie, čiže nie je to cesta II. a III. triedy. Nehovoriac 
o ďalších veciach v stavebnom systéme napr. okolo priepustov, zosuvov, havarijných úsekov 
a pod. SÚC PSK má nejakých 680 zamestnancov, v roku 2004 to bolo 900 ľudí. Ak by dnes 
nerobila služby pre cesty I. triedy, tak by musela znižovať stav zamestnancov o 20 – 25 %. Je 
to vec sezónnosti. Napr. teraz je výnimočná zima aj pre cestárov, ktorým zároveň poďakoval 
za odvedenú prácu. Je to vec výnimočnosti. Porovnávanie SÚC PSK so SÚC ŽSK nie je na 
správnej úrovni. Určite aj v rámci rôznych analýz by to bola skôr cesta do pekla. Nevidí v tom 
nejakú perspektívu, lebo by to musela byť úplná špecializácia v mechanizácii, strojoch, ďalších 
investíciách, čiže to je ako súkromne hospodáriaci roľník a na druhej strane jeden veľký 
hospodársky komplex, teda úplne iné porovnávanie. Poslanec Vook predložil návrh z dôvodu 
šetrenia, lebo finančných prostriedkov je málo. Nevie o tom, že by v ŽSK chodili po cestách II. 
a III. triedy na vozoch, taktiež chodia na autách. Čo sa týka šírky 6 kilometrovej vozovky, 
prepočítal, že 1 km x 6-metrová šírka je 6 000 m2 a ide o asfaltovanie v 5 cm, kompletné 
frézovanie a je to maximálna suma 90 000 eur. K 7-člennej čate dodal, že pri opravách ciest 
v rámci finišera, valcov a frézy 7 ľudí stačí a hovoril o profesionáloch, ktorí pracujú 
v strediskách SÚC PSK. Tiež si dal spraviť cenovú kalkuláciu pri kompletných dvoch čatách. 
Poslanec Hopta pripomenul, že poslanec Vook predložil návrh v snahe ušetriť finančné 
prostriedky. V podstate nič nebráni tomu, aby vedenie PSK so SÚC PSK predložilo nejaký 
ekonomický návrh so zdôvodnením, či je to výhodné alebo nevýhodné. Poslanec Sokol hovoril, 
že návrh nie je výhodný a výhodný je súčasný stav. Ak bude predložený návrh, že to nie je 
výhodné  a s vlastnou čatou sa neušetria finančné prostriedky, bude to rešpektovať. Poslanec 
Kahanec by najprv chcel oceniť všetku prácu SÚC PSK, lebo príprava stavieb musí byť určite 
zodpovedná. Na druhej strane aj tu v minulosti padali slová, že cesty a iné stavby by sa mali 
robiť efektívnejšie a hospodárnejšie. Teraz nerieši podporu predloženému návrhu, lebo to asi 
nie je normálny spôsob. Vyjadruje sa len kvôli tomu, aby poslanci mali na zreteli, že je to 
problém na mestskej, regionálnej ale aj štátnej úrovni. Stále je problém, či sú tie prostriedky 
vynaložené hospodárne alebo nie. Niekde je to mediálna bitka napr. pri obchvatoch Prešova, 
ktoré sa nakoniec idú zrušiť. Nie je od veci pozerať sa na hospodárnosť pri týchto zákazkách. 
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Ing. Havrila stručne reagoval v rámci svojich skúseností a znalostí, zbytok si môže 
vykonzultovať s poslancom Vookom na SÚC PSK. Čo sa týka obaľovačiek, od roku 2004 po 
prechode kompetencií ciest II. a III. tried pod PSK bola zvažovaná aj takáto alternatíva. 
Niektoré strediská mali menšie obaľovačky a nádrže. V rámci nakladania s majetkom SÚC PSK 
niektoré veľké areály riešila. Dodnes sú tam veľké ekologické bomby, kde sú pozemky 
zaťažené veľkými nákladmi. Pokiaľ by mala byť takáto požiadavka odborne zhodnotená, tak 
by bolo možno vhodné urobiť analýzu zo strany SÚC PSK alebo externe. Sú tam veľké vstupy. 
Na základe informácií od firiem v cestnej infraštruktúre, ktoré sú v podstate dodávateľmi pre 
SÚC PSK, tieto veľmi zvažujú lokality kam ísť, kde sú obchodné možnosti a hlavne výstavba 
obaľovačky je dnes náročná aj vo väzbe na ekológiu, procesie atď. Pri cenových reláciách je 
dôležité, či sa robí oprava alebo investičná akcia. V posledných rokoch sa robia investičné akcie 
spôsobom, že sa nerobí len klasický povrch, prieťah, ale aj podložia, eliminácia bezpečnostných 
rizík a pod., čiže vstupujú tam aj tieto prvky a cenu generuje trh. Keď majú veľké firmy zákazky 
na diaľniciach, v obchodnej verejnej súťaži je menej účastníkov, keď je to opačne, je ich viac 
a tak sa generuje cena. Podobné cenové relácie má aj SÚC PSK. Pri EIB s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom sa vychádzalo z priemeru predchádzajúceho 1 – 2 rokov a sú tam 
náklady zhruba od 90 000 – 100 000 eur na 1 km. Individuálna obaľovaná drvina, ktorú berie 
SÚC PSK na  vysprávky na základe výsledkov súťaže, sa pohybuje od úrovne 67 – 70 eur podľa 
rozmiestnenia obaľovačiek. Z pohľadu SÚC PSK považuje za neefektívne, aby robila ďalšie 
obaľovačky a dávala ďalšie investície do správy a údržby ciest. Je to samozrejme bez nejakej 
analýzy, ale pre ďalší postup by bolo potrebné vypracovať korektnú analýzu. Predseda PSK 
Chudík ďalej trvá na svojom vyjadrení, ktoré spomenul poslanec Vook, lebo si dovolí tvrdiť, 
že je správne. V diskusnom príspevku porovnával PSK so ŽSR. Ako predseda PSK za tie roky 
nikdy nepočul, aby sa mal PSK správať podľa iného samosprávneho kraja, lebo každý má svoje 
špecifiká a každý musí zvlášť rozhodovať sám o sebe. Poslanec Vook vyberá z každého kraja 
len to dobré, je to jednoduché, ale nefunguje to tak, lebo sa nedá porovnávať neporovnateľné. 
Radšej nech je PSK najlepšie hospodáriacim krajom ako ŽSK, ktorý tam jednoducho nepatrí. 
Osobne sa snaží robiť tak, aby bolo všetko čo najlepšie. SÚC PSK by musela zakúpiť finišer 
a s vlastnými pracovníkmi robiť asfalty, ale asfalt z obaľovačky a prepravu na daný úsek by 
musela zaplatiť tak, ako platí momentálne. Úspora by mohla byť len v tom, že by to robila SÚC 
PSK s vlastným finišerom. Možno sa mýli, ale veľmi rád sa poučí. Súhlasí s poslancom 
Kahancom, že tieto návrhy sa nepredkladajú takýmto spôsobom. Poslanec Vook zisťoval ceny 
v oblasti jednej čaty, kde sú valce, fréza, finišer. Ide o nejakých 700 000 eur. Ak si zoberieme, 
že SÚC PSK dáva do opráv ciest viac ako 10 mil. eur, tak len pri 25 %-nej úspore je ušetrených 
2,5 mil. eur.  K tomu, že berie a vyberá to najlepšie z rôznych krajov, dodal, že je pravdou, že 
PSK je najväčším krajom, ale s najväčšou nezamestnanosťou a ľudia tu zarábajú najmenej. 
Poslanec Havrilla dodal, že názov predloženého materiálu, čiže návrh investičných akcií, jasne 
hovorí, o čom majú poslanci hlasovať. Návrh poslanca Vooka patrí na iné rokovanie. Následne 
predložil návrh na ukončenie diskusie. Poslanec Benko povedal, že v decembri 2016 
Zastupiteľstvo PSK schválilo 3 240 tis. eur na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. 
tried PSK. Poslanci PSK za jednotlivé okresy schválili zoznam jednotlivých investičných akcií 
na rekonštrukciu havarijných úsekov. Keď má niekto pochybnosti a porovnáva jednotlivé 
samosprávne kraje s PSK ako poslanec Vook, tak nie je problém, aby vykonal poslanecký 
prieskum SÚC PSK s tým, že si pozrie jednotlivé čiastky a sumy použité na cesty v PSK. 
Predseda PSK Chudík nemá rád teoretické výpočty a čísla, lebo prax je úplne iná. 

Procedurálny návrh poslanca Havrillu  o ukončení diskusie: 
Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržalo sa: 6   
Ukončenie diskusie bolo schválené. 
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Návrh na uznesenie predložený poslancom Vookom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje úpravu organizačnej štruktúry SÚC PSK nasledovne: Zriadiť 
pracovnú skupinu s príslušnými ľudskými zdrojmi, technickým (nákladné automobily, valce, 
finišery, frézy a pod.) a ekonomickým vybavením tak, aby táto pracovná skupina vykonávala 
pre potreby PSK všetky opravy, rekonštrukcie a údržby cestných komunikácií v režime „in- 
hous“ zákaziek z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a následne zadávať zákazky opráv 
ciest tejto vlastnej organizácii. 
Hlasovanie:      za: 5   proti: 20           zdržalo sa: 28 
Návrh na uznesenie nebol schválený.   
 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                                             
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e   čerpanie 3. tranže 
úveru Európskej investičnej banky vo výške 3 240 tis. eur pre rok 2017 nasledovne:   
1. zoznam investičných akcií  na  rekonštrukciu  havarijných  úsekov ciest II. a III.  
    triedy PSK v rozpočtovom náklade 3 225 tis. eur podľa jednotlivých úsekov ciest  
    v okresoch PSK:  

P. č. Číslo cesty Miestopis 
Predpokladaný 

rozpočtový náklad 
Celkom podľa 

okresov 
Okres 

01.1 III/3523 Smilno - Križ. III/3517 99 007 € 

402 705 € Bardejov 
01.2 III/3484 Kurov - obec 110 904 € 

01.3 III/3533 
Bardejovská Nová Ves - 
Bardejov 

192 794 € 

02.1 II/554 Repejov - Oľka - križ. III/3962  172 100 € 172 100 € Medzilaborce 

02.2 II/558 Stakčín - prieťah 193 490 € 193 490 €   Snina 

02.3 II/558 Topoľovka - prieťah 205 580 € 
262 580 € Humenné 

02.4 II/558 Humenné - Závadka 57 000 € 

03.1 III/3071 Vydrník - hr. Okr. SNV 147 558 € 

284 310 € Poprad 
03.2 III/3080 Poprad - Veľký Slavkov 54 976 € 

03.3 III/3065 
Poprad - Spišská Teplica - 
prieťah 

81 776 € 

03.4 III/3092 Tvarožná - Vlkovce (PP) 122 570 € 

238 570 € Kežmarok 
03.5 III/3109 

Spišské Hanušovce - Osturňa 
(SL) 

116 000 € 

03.6 III/3200 Dravce - Dlhé Stráže 158 675 € 158 675 € Levoča 

04.1 III/3440 Dulova Ves - Kokošovce 157 584 € 

417 580 € Prešov 
04.2 III/3460 Miklušovce - Sedlice 71 424 € 

04.3 III/3440 Zlatá Baňa (obec) 103 468 € 

04.4 III/3448 križovatka Opina - Lučina 85 104 € 

04.5 III/3191 Ďačov 71 222 € 

195 100 € Sabinov 
04.6 III/3182 Č. Voda - Jakovany 77 461 € 

04.7 III/3184 Ostrovany - spojka 
29 777 € 

16 640 € 

05.1 III/3150 Plaveč - Andrejovka 133 000 € 
215 550 € Stará Ľubovňa 

05.2 III/3156 Pastovník - spojka 82 550 € 

06.1 III/3541 Ladomírova - Vagrinec 83 209 € 

215 720 € Svidník 06.2 III/3523 Kurimka 27 275 € 

06.3 III/3530 Mestisko - Svidník 105 236 € 

06.4 III/3581 Šandal - Radoma 102 357 € 
187 500 € Stropkov 

06.5 III/3579 Breznička - Veľkrop 85 143 € 

07.1 III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 109 613 € 

281 120 € Vranov nad Topľou 07.2 III/3609 Vyšný Žipov - Petkovce 104 680 € 

07.3 II/554 Jasenovce - Girovce 66 827 € 

                   Súčet 3 225 000 € 3 225 000 €  

       
       2.  strojnú investíciu – prídavné zariadenie: cestná asfaltová fréza pre Stredisko údržby 

ciest Levoča v rozpočtovom náklade 15 tis. eur. 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 13 – Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 – schválenie 
projektových žiadostí: Podľa slov Ing. Havrilu, povereného vedením SÚC PSK, 
v závere roka 2014 bol schválený Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorý 
sa týkal aj dopravnej infraštruktúry. Možnosti podpory projektových zámerov sú zahrnuté v 
prioritnej osi č. 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Je zameraná na zlepšenie 
dostupnosti ciest I. triedy a zvýšenie bezpečnosti. Dňa 23. 2. 2016 zastupiteľstvo schválilo 
zabezpečenie projektových dokumentácií zhruba 20 projektových zámerov, aby PSK bol ďalej 
pripravený reagovať na vyhlásenú výzvu. Projektové dokumentácie boli spracované v priebehu 
roka 2016. Výzva na podávanie žiadostí o NFP bola príslušným ministerstvom vyhlásená 30. 
11. 2016. V týchto dňoch prebieha finálna kompletizácia spracovania 4 projektových žiadostí 
v súlade s kritériami výzvy. Prioritne sú to projektové zámery modernizácie ciest II. tried, ktoré 
by mali byť tzv. isté bezpečné, pričom podané na príslušné ministerstvo budú v termíne do 28. 
2. 2017. Sú to projekty: 1) Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec, 2) 
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov, 
3) Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov, 4) 
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – 
Medzilaborce. Čiastka na tieto 4 projekty predstavuje 100 % 17 989 000 eur, 5 %-né 
spolufinancovanie na predpokladané náklady predstavuje zhruba 900 000 eur. V prípade 
úspešnosti budú tieto 4 projekty financované formou predfinancovania s odhadovanou dobou 
realizácie projektu 18 mesiacov. Pre podanie týchto žiadostí navrhuje schváliť 4 návrhy 
uznesení v predloženom znení, ktoré majú väzbu na príslušné pravidlá, kritériá a príručky. 
K týmto žiadostiam, ktorých opisy boli predložené príslušnému ministerstvu do konca januára 
2017, je ústna telefonická informácia o splnení kritérií s tým, že môžu postúpiť do ďalších 
hodnotení v tejto prvej fáze s uzavretím do 28. 2. 2017. Ďalšie kolo predkladania žiadostí alebo 
hodnotenia je do konca mája. SÚC PSK chce začať s prípravou ďalších 3 – 4 projektových 
zámerov v súlade s koncepciou IROP. Príprava ďalších projektov je potrebná kvôli tomu, aby 
SÚC PSK mala zásobník a bola pripravená na máj 2017. 
Diskusia: 
Poslanec Baran sa zaujímal o cestu II/534 Poprad – Starý Smokovec s úsekom dlhým cez 5,2 
km. Chcel vedieť, ktorá časť úseku tejto cesty sa bude realizovať a či sa bude daný úsek 
komplexne rekonštruovať, to znamená, že sa vyberie aj celé podložie, pretože hlavný problém 
vidí v predchádzajúcom konštrukčnom riešení tejto cesty. Tiež sa zaujímal o časový 
harmonogram realizácie rekonštrukcie tejto cesty. Ing. Havrila odpovedal, že by tam malo byť 
riešenie krytu vozovky s opravami výtlkov deformáciami priečnymi pozdĺžnymi byť z dvoch 
úsekov, sú tam konkrétne staničenia, ktoré vie dodať poslancovi Baranovi z hľadiska 
projektovej dokumentácie aj samotných žiadostí o NFP, ktoré sú teraz vo finálnej fáze presne 
podľa úsekov a staničení s popisom technológií a miest odvodnení, rigolov, bezpečnostných 
prvkov so splnením daných kritérií. Rieši sa tam aj križovatka. Poslanec Sokol doplnil, že 
celých 30 mil. eur pre rok 2017 znamená veľký nápor pre SÚC PSK a je potrebné  technické, 
odborné a personálne zázemie. Aj po úmrtí riaditeľa SÚC PSK Ing. Kozáka musí SÚC PSK 
fungovať v systémovom a odbornom režime. Prebehlo výberové konanie na miesto technického 
riaditeľa SÚC PSK a podarilo sa vybrať osobu, ktorá bude nápomocná v týchto nových veciach, 
kde bude potrebné riešenie v súčinnosti s jednotlivými strediskami. Cesty sú dnes veľmi 
dôležité pre celý PSK. Treba sa poďakovať odbornému tímu, ktorý pracuje na týchto ťažkých 
projektoch. Verí, že z celej alokácie 42 mil. eur určenej na IROP pre dopravu v PSK na 
plánovacie obdobie do roku 2020 sa podarí vyčerpať tieto finančné prostriedky. Podmienky 
a faktory stanovené v rámci tratí TMT a ďalších sietí sú veľmi dôležité. Aj výber predkladaných 
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úsekov je potrebné urýchlene riešiť. Možno tam nie sú zaradené všetky cesty z každého regiónu, 
ale je tu perspektíva a možnosť doplnenia a riešenia ďalších ciest z ďalších finančných zdrojov. 
V roku 2004 bol rozpočet v rámci kapitálov po Slovenskej správe ciest 17 mil. slovenských 
korún. Je to neporovnateľná položka v porovnaní s tým, čo sa realizuje teraz a verí, že 
zrealizované akcie pomôžu životu a fungovaniu cestnej dopravy v rámci PSK. Pre PSK je určite 
dôležité hlavne riešenie samotného mesta Prešov a jeho obchvatov. Poďakoval predsedovi PSK 
a primátorke Prešova vrátane všetkých ďalších zainteresovaných ľudí za snahu, prácu a 
bojovnosť pri hľadaní systému pomoci v cestnej doprave. Je tu aj ďalšia perspektíva riešenia 
situácia R4, lebo spojenie Prešova a R4 je potrebné pre rozvoj celého PSK. Na cestnej 
infraštruktúre PSK je potrebné ešte veľa pracovať, preto verí, že tieto predložené projekty budú 
úspešné. Poslanec Baran požiadal Ing. Havrilu, aby mu na jeho otázky odpovedal aj mailom 
pre potrebné vysvetlenie občanom. Ing. Havrila  mu zašle presnú informáciu s mapovým 
vyznačením a dodal, že čiastočné informácie už boli poskytnuté médiám. Predseda PSK 
Chudík pripomenul, že z poslednej tranže čerpanej v rokoch 2007 – 2014 dostal PSK cez viac 
ako 7 mil. eur na cesty a z vlastných zdrojov poskytol 9,2 mil. eur. ŽSK nedostal nič, čiže takto 
by sa mal správať aj PSK podľa predchádzajúcich slov poslanca Vooka. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  
1. predloženie   žiadosti   o   nenávratný  finančný  príspevok  za  účelom  realizácie  projektu  
    „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým 
    nákladom  4 081 520 eur,  ktorého  ciele  sú  v  súlade  s  platným  Územným plánom  PSK  
    a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 
    vo  výške  204 076 eur,  čo  predstavuje  rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu  
    a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie  finančných  prostriedkov  vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu  
    pre  každú  žiadosť  o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán  systémom  predfinancovania 
    z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  

 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e  
1. predloženie   žiadosti   o   nenávratný  finančný  príspevok  za  účelom  realizácie  projektu  
    „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata, zlepšenie  mobility v okrese  
    Prešov“  s  predpokladaným   rozpočtovým   nákladom   5 832 803 eur,   ktorého   ciele  sú  
    v   súlade   s   platným   Územným  plánom   PSK  a  platným   Programom  hospodárskeho  
    a sociálneho rozvoja PSK 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 
    vo  výške  291 641 eur,  čo  predstavuje  rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu  
    a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie  finančných  prostriedkov  vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu  
    pre  každú  žiadosť  o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán  systémom  predfinancovania 
    z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
1. predloženie   žiadosti   o   nenávratný  finančný  príspevok  za  účelom  realizácie  projektu  
    „Rekonštrukcia  cesty  II/546  v  úseku  Prešov – Klenov,  zlepšenie  mobility  v okrese  
    Prešov“   s  predpokladaným   rozpočtovým  nákladom  3 918 539 eur,   ktorého   ciele   sú   
    v   súlade   s   platným   Územným  plánom  PSK   a   platným  Programom  hospodárskeho  
    a sociálneho rozvoja PSK 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 
    vo  výške  195 927 eur,  čo  predstavuje  rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu  
    a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie  finančných  prostriedkov vo  výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu  
    pre  každú  žiadosť  o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán  systémom  predfinancovania 
    z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  
1. predloženie   žiadosti   o   nenávratný  finančný  príspevok  za  účelom  realizácie  projektu  
    „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana  -  
    Medzilaborce“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 4 156 340 eur, ktorého ciele  sú   
    v   súlade   s   platným   Územným  plánom  PSK   a   platným  Programom  hospodárskeho  
    a sociálneho rozvoja PSK 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 
    vo  výške  207 817 eur,  čo  predstavuje  rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu  
    a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie  finančných  prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového  nákladu projektu  
    pre  každú  žiadosť  o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán  systémom  predfinancovania 
    z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 14 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 
2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 
v platnom znení: Ing. Pavľučuková, odbor sociálny Úradu PSK, predkladá tento 
návrh v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. a VZN PSK č. 20/2010 v celkovej sume 
305 000 eur pre 47 fyzických osôb v 5 resocializačných strediskách a na 5 vykonávateľov 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Komisia sociálna svojím uznesením 
odporúča zastupiteľstvu schváliť tento materiál v predloženom znení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bodom (1) písm. b) 
VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému 
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subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení  s c h 
v a ľ u j e  finančný príspevok na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nasledovne:  
1. Gréckokatolícka charita Prešov       RESO 21 osôb           115 500 eur 
2. ReSocia, n. o., Petrovce       RESO  11 osôb                         60 500 eur 
3. Mesto Prešov        VO     1 vykonávateľ  9 300 eur 
4. Mesto Medzilaborce       VO     1 vykonávateľ  9 300 eur 
5. Trojlístok, n. o., Prešov      VO    1 vykonávateľ  9 300 eur  
6. Človek v ohrození, n. o.      VO    1 vykonávateľ  9 300 eur 
7. Spoločnosť priateľov detí  

 z detských domovov Úsmev ako dar   VO    1 vykonávateľ  9 300 eur 
8. Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce  

- RESO Žakovce       RESO  10 osôb             55 000 eur  
- RESO Ľubica        RESO    5 osôb             27 500 eur 
SPOLU:       47FO/5VO          305 000 eur              

            Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
                                     
K bodu 15 – Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-
neretvianskou župou: Podpredseda PSK Bieľak uviedol, že v zmysle zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov je potrebné predloženú dohodu 
schváliť Zastupiteľstvom PSK, ak chce samosprávny kraj spolupracovať so zahraničnými 
orgánmi a inštitúciami resp. regiónmi. PSK má k dnešnému dňu podpísaných 10 dohôd 
o medzinárodnej spolupráci a jedno memorandum, čiže táto dohoda bude jedenástou v poradí. 
Začiatky spolupráce boli do roku 2014 a intenzívnejšia komunikácia nastala v rokoch 2014 – 
2016. Koncom roka 2016 sa predseda PSK so županom Dubrovnícko-neretvianskej župy stretli 
a dohodli na možnom návrhu spolupráce v podobe podpísania vzájomnej dohody o spolupráci. 
Návrh tejto dohody musí schváliť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov PSK v zmysle 
zákona. Predložený materiál obsahuje všetky ďalšie podrobnosti. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 5 a § 11 ods. 2 písm. i) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov   
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
Dohodu o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom, Slovenská republika 
a Dubrovnícko-neretvianskou župou, Chorvátska republika 
B/  s c h v a ľ u j e 
Dohodu o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom, Slovenská republika 
a Dubrovnícko-neretvianskou župou, Chorvátska republika 
C/  s p l n o m o c ň u j e 
predsedu   Prešovského  samosprávneho  kraja  podpísať  Dohodu  o  spolupráci  medzi 
Prešovským samosprávnym krajom, Slovenská republika a Dubrovnícko-neretvianskou župou, 
Chorvátska republika. 
 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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   K bodu 16 – Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa  Krajského múzea  
   v Prešove: Predseda PSK Chudík informoval o výberovom konaní na riaditeľa Krajského 
    múzea v Prešove. Členmi výberovej komisie boli poslanci Mgr. Chlapeček,  PhDr. Damankoš,  
     PhD., Ing. Kužma, vedúca odboru kultúry Mgr. Fitzeková  a  zamestnanec  Krajského  múzea  
     v Prešove  JUDr.  Mgr.  Kušnír.  Do  výberového  konania  sa  prihlásili  traja uchádzači. PhDr.  
     Kotorová, PhD., doterajšia poverená riaditeľka, dostala 5 hlasov, z tohto titulu predkladá návrh  
     na jej menovanie s účinnosťou od 1. 3. 2017.  
    Diskusia: 
     Poslanec Damankoš  bol  členom výberovej komisie a projekt  predložený  PhDr. Kotorovou,  
     PhD., je naozaj podrobne a kvalitne rozpracovaný.  Požiadal  zastupiteľstvo  jednak o podporu  
     tejto  riaditeľky  a tiež aby sa  v budúcnosti  myslelo na múzeum pri rozpočtových opatreniach.  
     Ak sa podarí PSK rozbehnúť toto múzeum podľa predloženej koncepcie, tak je veľká šanca, že  
     Prešov bude mať veľmi slušnú kultúrnu ustanovizeň, ktorú teraz tak trochu závidí mestu Poprad  
     a to Tatranskú galériu. Teda žiada nielen o podporu ale aj vyčlenenie príslušných zdrojov, lebo  
     krajské múzeum je v niektorých častiach až v dezolátnom stave. Predseda PSK Chudík dodal,  
     že v Poprade je múzeum aj galéria. Poslanec Krajňák potvrdil, že Krajské múzeum v Prešove  
     si zaslúži kapitálové výdavky, aby výstavná plocha bola komfortná aj v zimnom období. Výber  
     riaditeľky je naozaj veľmi dobrý.  Za rok jej poverenia sa  rozbehlo množstvo kultúrnych akcií  
     s  ich  patričnou  medializáciou. Veľkou  výzvou je návštevnosť tohto múzea. Pri porovnávaní 
     údajov  o  návštevnosti,  okolo  10 000  ľudí bola návštevnosť krajského múzea a zhruba niečo 
     nad 10 000 návštevnosť národnej kultúrnej pamiatky Solivar. Pri porovnaní s inými kultúrnymi  
     zariadeniami  PSK  napr.  v  Humennom,  je  to  štvornásobne  menšia   návštevnosť.  Analýza 
     dôvodov prečo je to tak, by určite pomohla. Dôležité je aj sieťovanie týchto múzeí a kultúrnych  
     zariadení.  Návštevník,  ktorý  príde  do  Prešova  za kultúrou, má v ponukovom  liste niekoľko 
     zaujímavých   múzeí   aj   galériu,  ale  to  sieťovanie,  vzájomné  prepojenie,  lákanie  turistov 
     z jedného múzea do druhého je potrebné. Táto riaditeľa má všetky predpoklady, aby tieto úlohy 
     zvládla.      
     Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 zákona NR SR č. 
302/2001   Z.  z.  o   samospráve  vyšších  územných  celkov  v znení neskorších predpisov  
m e n u j e   do funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove PhDr. Máriu Kotorovú, 
PhD., s účinnosťou od 1. marca 2017. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

   K bodu 17 – Návrh na  zmenu Zásad hospodárenia a nakladania  
   s majetkom PSK: Predseda  PSK  Chudík  pripomenul  požiadavku  poslanca  Hoptu 
   z   minulých  zasadnutí,  ktorú  mal  pri  predaji nehnuteľného majetku škôl v Humennom, aby 
    prevod  nehnuteľného  majetku  škôl  a školských zariadení prerokovala aj rada školy. Osobne 
    vtedy   povedal,  že  nebude  problémom  zapracovať  tento  návrh  do  Zásad  hospodárenia  a  
    nakladania s majetkom PSK.  Predkladá  zastupiteľstvu na schválenie Dodatok č. 3 k Zásadám  
    hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, kde § 10 ods. 6  písm. a) bude  doplnený  v znení: 
    povinnou  prílohou  k  žiadosti  je v prípade správcu, ktorým je škola alebo školské zariadenie,  
    vyjadrenie  rady  školy  k  predmetnému  prevodu. Zmena zákona o účtovníctve si vyžiadala aj 
    doplnenie  § 16  písm. n)  v znení: odňatie správy majetku samosprávneho kraja  príspevkovej 
    organizácii alebo rozpočtovej organizácii za  účelom  nakladania s týmto majetkom. Tieto dva  
    návrhy  uvedené  v  dodatku  č. 3   menia  Zásady  hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  
    s účinnosťou od 1. 3. 2017. 
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     Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
     Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) 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    Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa menia Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 2. 3. 2010 
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nasledovne:  

1. § 10 ods. 6 písm. a) znie takto:  
a) žiadosť o predaj nehnuteľného majetku samosprávneho kraja spolu s prílohami (napr. 

list vlastníctva, geometrický plán, kópia z katastrálnej mapy s vyznačením 
prevádzaného majetku, návrh na vysporiadanie majetku s návrhom kúpnej ceny, 
znalecký posudok) zasiela jeho správca odboru, do riadiacej pôsobnosti ktorého patrí 
a tento následne žiadosť vrátane úplných príloh (ďalej len „kompletný materiál„) 
postúpi na prerokovanie v komisii zriadenej pri danom odbore prostredníctvom 
vedúceho odboru, povinnou prílohou k žiadosti je v prípade správcu, ktorým je 
škola alebo školské zariadenie, vyjadrenie rady školy k predmetnému prevodu  

2. § 16 písm. n) znie takto: 
n) odňatie správy majetku samosprávneho kraja príspevkovej organizácii alebo 

rozpočtovej organizácii  za účelom nakladania s týmto  majetkom, 
I.   

1. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 2. 3. 2010 bol schválený uznesením zastupiteľstva č. 
465/2017 dňa 21. 2. 2017 a nadobúda účinnosť dňa 1. 3. 2017.  

 
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK 
ARÉNA: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že 
Zastupiteľstvo PSK schválilo zmluvu o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly 
s umelom ľadovou plochou. PSK Aréna je v súčasnosti realitou a je logickým krokom, že je 
potrebné nastaviť podmienky. Z tohto dôvodu materiál obsahuje Zmluvu o užívaní spoločnej 
nehnuteľnosti PSK Aréna. Súčasťou materiálu je aj Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave 
a výchove žiakov pre šport s konkrétnou školou. Predseda PSK Chudík dodal, že nastali 
pochybnosti o tom, že tréningovú športovú halu môžu užívať len školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK a súkromné školy nie. Z tohto dôvodu je v bode 1. uvedené, že zmluvná strana 
č. 1 súhlasí s tým, že zmluvná strana č. 2, základné a stredné školy bez ohľadu na zriaďovateľa 
majú právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu 5 ľadohodín denne. 

     Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
     Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. (2) písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad  hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK  

A/  s c h v a ľ u j e 

      Zmluvu o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA 
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B/  b e r i e   n a  v e d o m i e 
     Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakov pre šport hokej. 

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

K bodu 19A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá prevod majetku – úseku 
účelovej komunikácie a pozemku pod úsekom účelovej komunikácie v katastrálnom území 
Levoča z výlučného vlastníctva predávajúceho Mesta Levoča do výlučného vlastníctva 
kupujúceho PSK. Pred časom PSK v danom úseku kupoval v podstate to isté len s malou 
výnimkou, že tento úsek nebol vysporiadaný. Práve tento návrh je tým doplnkom, ktorý uzatvára 
celok ako taký. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1 810 m2. Kúpna cena je 
1 €. Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú Zastupiteľstvu PSK tento materiál 
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 majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to:  

1. úsek časti účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 4,049 
km až 4,297 km vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.                            
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
1,00 €   

2. novovytvorený pozemok registra CKN v k. ú. Levoča: 
 parcelné číslo 7049/4, ostatné plochy, o výmere 1810 m2,  

podľa geometrického plánu č. 34/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-241/16 dňa 04. 08. 2016,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1810 m2, 
za kúpnu cenu 1,00 €,  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 2,00 € za týchto podmienok: 
a) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi Mestom Levoča a PSK na  

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

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

Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 19B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh prevodu 
nehnuteľného majetku – pozemnej komunikácie, jej súčastí a pozemkov dotknutých touto 
pozemnou komunikáciou v katastrálnom území Lipany z vlastníctva predávajúceho SR – 
Slovenská správa ciest do vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy 
SÚC PSK. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4 804 m2.                                                                    
Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu tento materiál schváliť 
za kúpnu cenu 1 €.                                           

    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 – Slovenská republika – Slovenská 
správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28,  
a) pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km v pôvodnom staničení km 49,713 – 50,228 a jej 

následné pretriedenie do cesty III/3189 v novom staničení km 0,036 – 0,551 vrátane súčastí tejto 
komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov  

b) pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej komunikácie I/68 
zapísaných na LV č. 3733 v k. ú. Lipany, a to: 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 638/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2,  
parcelné číslo 1461/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, 
parcelné číslo 1461/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

c) pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej komunikácie I/68 
zapísaných na LV č. 1765 v k. ú. Lipany, a to: 

pozemky registra C KN, parcelné číslo 1461/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4274 m2 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4804 m2.) 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €.  
 
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 19C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol predmet predkladaného 
návrhu a to nadobudnutie nehnuteľného majetku – spoluvlastníckeho podielu 230/320 
v katastrálnom území Ladomírov z vlastníctva nezisteného vlastníka – Jednotné roľnícke 
družstvo, Ladomírov, SR v správe Slovenského pozemkového fondu ako predávajúceho do 
vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy Vihorlatskej hvezdárne 
v Humennom. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 603,75m2. Kúpna cena je 
1 811,25 € pri cene 3 €/m2. Komisia kultúry a národnostných menšín a komisia správy majetku 
odporúčajú zastupiteľstvu schváliť tento majetkový 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   
nadobudnutie nehnuteľného majetku  zapísaného na LV č. 745, v k. ú. Ladomírov  vo 
vlastníctve  JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO, LADOMÍROV, SR, v správe – Slovenský 
pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345,  
 a to pozemky registra C KN:  
parcelné číslo 1051/12, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 500 m2, 
parcelné číslo 1051/14, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 17 m2, 
parcelné číslo 1051/14, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 323 m2, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov 840 m2 x 230/320-in predstavuje 603,75 m .) 
spoluvlastnícky podiel: 230/320, 
ťarchy:  bez zápisu,  
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská hvezdáreň v 
Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO: 37781421, za kúpnu cenu 1.811,25 € (pri cene 
3 €/m2) .                                                 
 Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 20A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, predkladá navrhovaný odpredaj nehnuteľného majetku PSK – pozemku 
v katastrálnom území Starý Smokovec v správe SÚC PSK pre umiestnenie zastávky Tatranskej 
elektrickej železnice do vlastníctva kupujúceho SR – Železnice SR z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2 m2. Komisia 
dopravy a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť tento prevod za kúpnu 
cenu 140,90 €. 

    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 
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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 Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č. 442, k. ú. Starý Smokovec, a to: 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 462/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo KN C 462/17, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7078 m2,  geometrickým plánom č. 45/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEO IGS s. 
r. o., Košická 20, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 128, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálnym odborom dňa 29.07.2016 pod číslom G1-553/16,  

  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
do vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava, IČO: 31 364 50, za kúpnu cenu 140,90 €.   

 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2015 zo dňa 
20.09.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Luciou Brinckovou, Námestie Majstra Pavla 50, 054 
01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 140,90 €, pri cene pozemku 70,45 €/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Železnice SR v rámci stavby „Rekonštrukcia zastávok Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) 
na trati – Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso“ plánujú rekonštruovať 
existujúce zastávky TEŽ, nástupištia, prístupové chodníky, osvetlenie a bleskozvod. V rámci 
objektu „02 Nový Smokovec“ časť zastávky o ploche 2 m2 zasahuje aj na pozemok vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK.  
ŽSR zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov zastavané zastávkami TEŽ pre 
účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. 
Zastávka TEŽ je existujúca, plní verejnoprospešný účel a slúži širokej verejnosti, preto je 
odpredaj pozemku KN C 462/44 posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 
 

 Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 20B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK,  predstavil predmet navrhovaného prevodu, ktorým je pás novovytvoreného 
pozemku v okrajovej časti mesta Sabinov na ulici Ovocinárskej z vlastníctva PSK do 
vlastníctva kupujúcej A. Štěpánkovej za kúpnu cenu 2 110 € pri cene pozemku 12,26 €/m2. 
Tento pás bude využitý na prístupovú cestu. Výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 172 
m2. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.                                                       

    Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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  vlastníctva nehnuteľného majetku v správe Úradu PSK 
zapísaného na LV č. 1319, k. ú. Sabinov, a to: 
novovytvorený pozemok registra CKN:  
parcelné číslo 224/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 224/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 730 m2,  geometrickým plánom č. 74/2016, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dulín, s. r. o., 
Spannerovej 1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44 327 536, úradne overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom dňa 24.08.2016 pod číslom G1-451/2016,  

  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,  
do vlastníctva kupujúceho – Anny Štěpánkovej, rod. Cihanskej, Murgašova 11, 083 01 Sabinov, 
za kúpnu cenu 2.110,00 €. 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 3/2017 zo dňa 
21.01.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 2.110,00 €, pri cene pozemku 12,26 €/m2. 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
             Kupujúca je vlastníčkou bezprostredne susediacich pozemkov C KN parc. č. 224/1 a 224/5, na 

ktorých má záujem postaviť v prospech svojej dcéry rodinný dom a nemá k týmto svojim 
parcelám adekvátny prístup z verejnej komunikácie. Odkúpením pozemku p. č. 224/24, ktorý 
tvorí pás o šírke 3 metre po celej dĺžke pozemku p. č. 224/3, bude mať umožnený prístup 
k pozemkom v svojom vlastníctve.   

 Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 20C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, uviedol prevod nehnuteľného majetku PSK – časti pozemnej komunikácie 
v katastrálnom území Torysky v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho Obce Torysky 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1 €. Výmera prevádzanej časti pozemnej 
komunikácie predstavuje dĺžku 0,530 km. Komisia dopravy a komisia správy majetku 
odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený majetkový prevod.                                                       

    Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK zapísaného na LV č. 937,  k. ú. Torysky, a to: 

- časť pozemnej komunikácie III/3223 v obci Torysky v dĺžke 0,530 km s posunutím   
uzlového bodu 2743A17000 na kumulatívne staničenie km 2,422 po uzlový bod  
2743A02200 v pôvodnom staničení km 2,952 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,   
do vlastníctva kupujúceho – Obec Torysky, Torysky č. 20, 053 71 Torysky, IČO: 00329703, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.            

             Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
             Uvedený úsek cesty III/3223 v dĺžke 0,530 km vedie súvisle zastavaným územím obce 

Torysky. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle cestného zákona charakter 
miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. triedy a po tomto 
úseku nie je vedená hromadná autobusová doprava, PSK navrhuje túto časť cesty III/3223 
vyradiť zo siete ciest III. triedy. 

 Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 20D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného majetku PSK – pozemkov v katastrálnom 
území Čemerné v správe SÚC PSK do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Vechec 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Vechec plánuje na týchto pozemkoch výstavbu 
chodníka. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2 369 m2. Kúpna cena je 1 €. 
Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený 
materiál.                                                              

    Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
 Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
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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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísaného na LV č. 2751 v k. ú. Čemerné, a to: 

 novovytvorené pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 1335/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,   
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1335, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10550 m2, geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016 zo dňa 28. 11. 2016 
vyhotoveným Milanom Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14. 12. 2016 pod č. 
G1 598/2016, 

- parcelné číslo 1880/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2058 m2,   
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1880, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 13584 m2, geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016 zo dňa 28. 11. 2016 
vyhotoveným Milanom Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14. 12. 2016 pod č. 
G1 598/2016, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 

  Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2369 m2. 
  do výlučného vlastníctva kupujúceho - Obec Vechec, Hlavná 133/32, 094 12 Vechec,         
           IČO: 00 33 2925, za kúpnu cenu 1,00 €. 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
             Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov z dôvodu výstavby chodníka medzi Obcou Vechec  
             a Mestom Vranov nad Topľou, ktorý bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej  
             verejnosti. Výstavbou chodníka sa výrazne zvýši bezpečnosť chodcov. 
 Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 20E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru 
organizačného Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného majetku PSK – novovytvorených 
pozemkov v katastrálnom území Majere v správe SÚC PSK za účelom prístupu k rodinným 
domom a vybudovaniu prístupového chodníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu 
cenu 1 €. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2 384 m2. Komisia dopravy 
a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu predložený odpredaj schváliť.                                                                    

    Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
 Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 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  
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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 Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č.127, k. ú. Majere, a to: 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
 - parcelné číslo 603/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2176 m2 
- parcelné číslo 603/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, 
odčlenené od pozemku registra CKN parcelné číslo KN C 603/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23916 m2,  geometrickým plánom č. 15/2010 vyhotovenými Ing. Ján Furcoň - geodet, 
SNP 412, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, úradne overeným Okresným úradom 
Kežmarok číslom G1 256/2010,  

           Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2384 m2. 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
           ťarchy: 

- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) zákona 
NR SR č.656/2004 Z. z. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 
31, Košice, IČO 36599361, ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno 
spočíva v práve vstupu na pozemok, parcely-C-KN-603/1, za účelom zabezpečenia prevádzky, 
údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.243/2008,-Z 1018/10-15/10.  
- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) zákona 
NR SR č.656/2004 Z. z. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 
31, Košice, IČO 36599361, ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno 
spočíva v práve vstupu na pozemok, parcely-KN C 603/1, za účelom zabezpečenia prevádzky, 
údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.32484585-159/2009-Z 1015/10-
17/10. 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Majere, Majere č. 24, 061 01 Majere, IČO: 00696030, za kúpnu 
cenu 1,00 €.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Majere na novovytvorených pozemkoch KN C 603/27 a 603/28 plánuje vybudovať 
obslužnú komunikáciu pre IBV. Výstavbou obslužnej komunikácie, ktorá bude vedená súbežne s 
cestou II/543, sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, nakoľko sa IBV napojí na cestu 
II. triedy jedným výjazdom. Obec žiada o odkúpenie pozemkov za cenu 1 € celkom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom, ktorý financovala 
obec. Obec schválila odkúpenie pozemkov uznesením č. 3/05/16. Pozemky sa z hľadiska účelu 
a efektívnosti nevyužívajú, ani v budúcnosti nebudú využívané na plnenie úloh v rámci predmetu 
Správy a údržby ciest PSK. 

 Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
439/2012 zo dňa 11. 12. 2012 – prípad hodný osobitného zreteľa: 
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá zmenu daného 
uznesenia k nájmu nehnuteľného majetku – prípad hodný osobitného zreteľa v správe SÚC 
PSK, v ktorom sa na základe žiadosti nájomcu Žilinskej univerzity v Žiline predlžuje doba 
nájmu do 31. 12. 2022. Predmet nájmu je využívaný na verejnoprospešné účely a to umiestnenie 
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automatického protinámrazového  postrekovacieho zariadenia v katastrálnom území Starý 
Smokovec. Z dôvodu predlženia projektu je potrebné predĺžiť aj dobu nájmu. Komisia správy 
majetku odporúča zastupiteľstvu predloženú zmenu uznesenia 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 § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods.7 
písm. e) a § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom 
znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
__________________________________________________________________________________ 
m e n í   a   d o p ĺ ň a 
uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 zo dňa 11. 12. 2012 k nájmu 
nehnuteľného majetku  PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti schvaľuje  sa mení  doba 
nájmu  nasledovne:   
vypúšťa sa text: 
„na dobu určitú od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2020“ 
a nahrádza sa textom v tomto znení:  

      „na dobu určitú od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022“.  
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
                                          
K bodu 22 – Rôzne: 
A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 
2016: Ing. Benes, konateľ FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., predkladá zmenu tohto 
uznesenia k zapojeniu sa PSK do financovania výstavby, rekonštrukcie, modernizácie 
futbalového štadióna v meste Prešov so schválením finančných limitov na túto investičnú akciu. 
V bode C pôvodného uznesenia bolo konštatované, že Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie, že 
mesto Prešov a PSK založia obchodnú spoločnosť, ktorá prevezme práva a povinnosti vo vzťahu 
k Slovenskému futbalovému zväzu. Táto spoločnosť bola založená so zložením základného 
kmeňového imania. V súčasnosti táto spoločnosť zabezpečuje výber dodávateľa projektovej 
dokumentácie a ďalšie činnosti týkajúce sa výstavby tohto štadióna. Vzhľadom na to, že neboli 
vyčlenené finančné prostriedky na bežný chod tejto spoločnosti, predkladá zmenu tohto 
uznesenia a to takým spôsobom, že z obidvoch dotácií (dotácia PSK 1 085 000 eur, dotácia 
mesta Prešov 1 085 000 eur) by sa po 25 000 eur presunulo do spoločnosti na zabezpečenie 
riadneho chodu na bežné služby ako napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné 
poplatky, mzdové náklady a iné náklady bežného charakteru. Dotácia PSK vo výške1 060 000 
eur by zostala ako kapitálový transfer na základe zmluvy o dotácii, ktorá bude podpísaná medzi 
PSK a FUTBAL TATRAN ARÉNOU, s. r. o., aby bola použitá na samotnú výstavbu, 
rekonštrukciu, modernizáciu futbalového štadióna a všetkých ostatných činností súvisiacich 
s touto investičnou aktivitou.    

  Diskusia: 
  Poslanec Janiga  poukázal  na  chybu  v  uznesení  v  časti  A.1,  kde  je pravdepodobne súčtová  
  chyba.  Správna  suma  má  byť  4 520 000 eur a nie uvedených 4 550 000 eur. Poslanec Fedor  
  mal technickú otázku. V bode A.1 v návrhu na uznesenie je uvedená dotácia PSK 1 060 000 eur,  
  dotácia  mesta  Prešov  1 060 000 eur a  dotácia  Slovenského futbalového zväzu 2 400 000 eur. 
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  Potom  sú  uvedené  finančné  prostriedky  v sume  4 550 000 eur. Po spočítaní troch uvedených  
  súm  vychádza  suma  4 520 000 eur.  Ing. Benes sa ospravedlnil, že ide o súčtovú chybu, ktorá  
  nastala pri spracovaní tohto materiálu.  Poslanec Kahanec nemal tento materiál. Predseda  PSK 
 Chudík ho ubezpečil, že poslanci dostali materiál pred zasadnutím zastupiteľstva.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia zo 
17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016 k prerokovaniu podielu 
PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste 
Prešov nasledovne:  
Pôvodný text uznesenia pod bodom A sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým 
znením: 
A. schvaľuje 
A.1  zapojenie sa Prešovského samosprávneho kraja do projektu rekonštrukcie, modernizácie 

a budovania štadiónov na roky 2013 - 2022, ktorého financovanie schválila vláda SR 
uznesením č.115/2013 a to dotáciou finančných prostriedkov z rozpočtu PSK účelovo 
určenú na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna v meste 
Prešov“,  za nasledovných podmienok: 

 a) dotácia Prešovského samosprávneho kraja  1 060 000 eur 
b) dotácia mesta Prešov 1 060 000 eur a 

 c) dotácia Slovenského futbalového zväzu 2 400 000 eur. 
 Finančné prostriedky v sume 4 520 000 eur budú určené na zabezpečenie všetkých prác 

spojených s prípravou a realizáciou rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna v meste Prešov (štúdie, expertízy, posudky, prieskumy, projektová 
dokumentácia, stavebný dozor, autorský dozor, stavebné práce a nadobúdanie majetku  
a pod.). Z dotácie mesta Prešov bol zabezpečený výkup nehnuteľností o výmere 9 499 
m2, ktorá vznikla odčlenením z parciel č. KNC 28565/4 o výmere 6.805 m2, ostatná 
plocha a KNC č. 2856/1 o výmere 10.734 m2, ostatná plocha, zapísané na LV č.13160, 
k. ú. Prešov, na základe geometrického plánu za 60 eur/m2, zvyšná časť finančných 
prostriedkov je určená pre realizáciu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna.  

A.2 dotáciu z rozpočtu PSK účelovo určenú na zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti 
podľa bodu C uznesenia č. 332/2016  za nasledovných podmienok: 

 a) dotácia Prešovského samosprávneho kraja 25 000 eur 
 b) dotácia mesta Prešov 25 000 eur. 
 Finančné prostriedky v sume 50 000 eur budú účelovo určené na  zabezpečenie riadneho 

chodu spoločnosti napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné poplatky, 
mzdové náklady a iné náklady  bežného charakteru.  

Bod B/ splnomocňuje a bod C/ berie na vedomie pôvodného uznesenia zostáva v platnosti.  
 

Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený. 
  
 
B/ Návrh na obstaranie Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov: 
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, informoval prítomných, že v súčasnosti prebieha 
implementácia IROP a v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu, špecifický 
cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre 
rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií je potrebné pripraviť resp. spracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti novovzniknutého potencionálneho kreatívneho centra na území  
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mestskej funkčnej oblasti, to znamená krajského mesta Prešov. Prebehli viaceré intenzívne 
rokovania medzi mestom Prešov a PSK na úrovni primátorky Prešova a predsedu PSK za 
prítomnosti odborných zložiek obidvoch subjektov. Dohodla sa nejaká cestovná mapa, ktorá má 
byť dnes spečatená podpisom memoranda o spolupráci pri budovaní kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu na území mesta Prešov v rámci IROP a uvedená štúdia uskutočniteľnosti kreatívneho 
centra Prešov je základom pre posun prípravných prác na vznik kultúrneho a kreatívneho centra 
v Prešove. Predpokladaná hodnota tejto služby je 24 000 eur vrátane DPH a procesom 
zabezpečenia verejného obstarávania bude splnomocnená ARR PSK pre verejného obstarávateľa 
PSK.     

  Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
  Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  návrh na obstaranie 
Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov. 
Hlasovanie:      za: 53    proti: 0           zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Kahanec chce interpelovať predsedu PSK vo veci dopravy. Situácia v rámci krajského 
mesta Prešov sa začína posúvať k lepšiemu, ale nebol by rád, aby sa posun, ktorý sa rysuje 
v posledných dňoch a týždňoch, niekde zastavil. Z pozície predsedu PSK a ďalších poslancov 
PSK by chcel, aby sa zlepšenie dopravy v Prešove konečne stalo realitou aspoň vo výstavbe D1 
a R4 severnom obchvate. Upozornil na súčasný stav a to, že obyvatelia žijúci na sídlisku Sekčov 
v časti určenej na tranzit ťažkej dopravy od Košíc cez ul. Východnú, Rusínsku, Arm. gen. 
Svobodu k viaduktu na Vranovskú majú veľmi zlú situáciu. Požiadal o hľadanie nejakého 
riešenia v spojení predseda PSK, štát, mesto, aby sa chránili ľudia, ktorí tam žijú. Stačí sa tam 
prísť pozrieť a vidieť, ako cez túto štvorprúdovú cestu musia denne prechádzať ľudia. Hovorí to 
stále, lebo už aj postoje ľudí sa začínajú meniť, aktivizujú sa a vyjadrujú svoje názory. Počul aj 
názor občana, ktorému nevadí, že sa niekde zbrzdí doprava kvôli výstavbe nejakého dopravného 
uzla, ale vadí mu, že cez husto obývané sídlisko Sekčov okolo obytných súborov je nasmerovaný 
tranzit a je to ako bývanie pri diaľnici. Nie sú tu diaľnice ani obchvaty a diaľnicou sa stala táto 
cesta od ul. Rusínskej smerom k viaduktu na Vranovskú. Požiadal predsedu PSK, aby urobil 
všetko, čo je v jeho silách, aby sa chránili obyvatelia, ktorí tam žijú. V minulosti často 
interpeloval výstavbu ul. Kuzmányho, ktorej výstavba trvala zhruba 12 rokov. Prešov čakal 12 
rokov na ukončenie výstavby malého úseku komunikácie ul. Nábrežnej, ktorý tak isto vedie do 
husto obývaného územia na ul. Obrancov mieru a cez Prešov nie je ako prejsť. Je zablokovaná 
doprava od Košíc, Vranova, Sabinova, Popradu. Pokiaľ sa nevybuduje D1 a celá R4, nedá sa 
pohnúť ďalej. Ako rýchle riešenie by možno pomohla dávno plánovaná cesta - úseky K3, K5, 
ktorá by viedla od Košíc, terajšieho nového Hypertesca smerom okolo železnice, resp. medzi 
železnicou a tokom rieky Sekčov, ktorá by mohla urobiť prieťah Košice – Solivarská – Rusínska 
– Duklianska – Šidlovec. Bola by to krátka trasa s napojením jednotlivých ciest. Určite by to 
bolo lepšie riešenie pre obyvateľov sídliska Sekčov než súčasné, keď tranzit ide tesne okolo 
bytových súborov. Bolo by to podobné ako prieťah mestom Košice.  
Poslanec Benko reagoval tým, že predseda PSK robí všetko možné pre zlepšenie a riešenie 
dopravy v meste Prešov aj v celom PSK. Asi celé predošlé volebné obdobie bola stále spomínaná 
ul. Kuzmányho v úvode aj v závere zasadnutí zastupiteľstiev. Možno trochu pomohla doprave 
v meste Prešov, ale nevyriešila ju a 4 roky sa o nej stále diskutovalo. Teraz sa rozpráva 
o Sekčove. Poslanec Kahanec je aj poslancom MsZ v Prešove za výbor mestskej časti 7, teda za 
sídlisko Sekčov. Ľudia neprotestovali proti výstavbe ZOC Koral, Obchodného centra Eperia 
a ďalších už vybudovaných stavieb na Sekčove a nechodili po priechode pre chodcov tak ako na 
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ul. Levočskej, a práve tam nastane vážny problém s dopravou. Na Sekčove sa začalo budovať 
od križovatky Solivarská – Sekčov – Šváby až po McDonalds a ZOC Koral a doprava tam 
skolabuje. Škoda, že už pri územných a stavebných konaniach na tieto stavby ľudia nechodili po 
priechode pre chodcov a nebránili vlastným telom ich výstavbe na sídlisku Sekčov. Každý vie, 
v akom stave je doprava v meste Prešov. Je presvedčený, že teraz sa robí v tejto veci maximum 
aj na príslušných ministerstvách a Prešov je dosť medializovaný. Treba sa však pozrieť aj na to, 
kto a na akých stoličkách sedel v minulosti na ministerstvách a prečo už vtedy ľudia nešli 
protestovať do Bratislavy s tým, že Prešov je tretie najväčšie mesto SR a treba preňho urobiť 
maximum. Malo sa to urobiť už dávno. Netreba chodiť po priechode, ale je potrebné ísť do 
Bratislavy.  
Poslanec Kahanec by nezhadzoval ľudí protestujúcich na priechode, konkrétne  Občianske 
združenie Lepší Prešov. Skôr je problém, že nový poslanecký klub mestského zastupiteľstva, 
s ktorým je v koalícii poslanecký klub poslanca Benka, má tak isto názov Lepší Prešov a metie 
ľudí, lebo to nie je ten istý lepší Prešov. Ten prvý je občianskym združením, zaujíma ho riešenie 
dopravy v meste, má svojich aktivistov, ktorí organizujú tieto veci. Z poslaneckého klubu 
poslanca Benka nevidel ani nohu, ktorá by pripomenula problém dopravy v Prešove. Keď podľa 
poslanca Benka nie je problémom neúnosný stav dopravy na ul. Levočskej, Rusínskej, 
Sabinovskej, Vranovskej a ďalších, je to jeho pohľad. Osobne si myslí, že doprava je generálnym 
problémom mesta Prešov.  
Poslankyňa Turčanová nadviazala na obidvoch poslancov, ktorí hovorili o doprave v meste 
Prešov, každý zo svojho uhla pohľadu. Je pravdou, že situácia v doprave v celom meste je 
katastrofálna. Tak isto je pravdou, že cez najväčšie sídlisko Sekčov prejde denne takmer 5 000 
kamiónov a ľudia sú naozaj nervózni, nespokojní, o čom svedčia ich telefonáty a maily 
smerované mestskému úradu. Spolu s predsedom PSK sa zúčastnila rokovaní, keď Slovenská 
správa ciest dala sľub ešte v roku 2016, že na jar roka 2016 zrealizuje rozšírenie ul. Rusínskej 
odstránením ostrovčekov a urobí dva odbočovacie  pruhy doľava. Nevie, či to má v pláne tohto 
roka, ale zatiaľ sa to nezrealizovalo, preto požiadala predsedu PSK o jeho osobnú iniciatívu 
v tejto veci, lebo v tomto roku je to dôležité. Vyrastajú tam obchodné centrá a nápor na dopravu 
bude ešte väčší. Keďže je to cesta I. triedy, pomôže iba jej rozšírenie, lebo tie tisícky kamiónov 
upchávajú mesto úplne, čiže aj ul. Rusínsku a potom aj novovybudovanú ul. Kuzmányho. Všetci 
poslanci PSK si uvedomujú, že to nie je jednoduché a nemôže to vyriešiť len jediná organizácia, 
teda len PSK. Naozaj je potrebná súčinnosť mesta, kraja, ostatných miest, samozrejme vlády SR 
a poslancov NR SR, ktorí majú k tomu čo povedať. Na adresu poslanca Benka, ktorý je zároveň 
vedúcim odboru životného prostredia, povedala, že všetky spomínané stavby na sídlisku Sekčov, 
ktoré kritizoval vo svojom príspevku, potrebovali povolenia, ktoré vydáva práve odbor 
životného prostredia, preto sa ich výstavba mala zvážiť a mesto by nebolo tak prepchaté. Na 
druhej strane vedenie mesta nechce jeho rozvoj zastaviť, je hrdé, že je tretím najväčším mestom 
v SR a pobilo by sa aj o vyššie priečky.  
Poslanec Benko neodsudzuje ľudí protestujúcich na priechodoch pre chodcov. Chcú, aby už v 
Prešove bola doprava vyriešená. Narážal len na to, že po priechode nemusel chodiť poslanec 
Kahanec v piatok a v roku 2017, keby sa v minulosti rozprávalo s bývalými ministrami 
a pracovníkmi ministerstva ako Prokopovič, Hudacký, Figeľ, Macejko a ďalší.  
Poslanec Šmilňák sa opýtal, či je to ešte rokovanie Zastupiteľstva PSK alebo už rokovanie MsZ 
v Prešove. 
Predseda PSK Chudík dodal, že táto diskusia nie je vôbec v súlade s bodom interpelácie 
poslancov.  
Poslanec Kahanec si myslí, že interpeloval normálnym spôsobom, ktorý patrí na túto pôdu. 
Zatiaľ ešte vníma mesto Prešov ako krajské mesto PSK. Ak to nie je tak, nech mu to niekto 
povie, aby vedel, kde žije. Malé dedinky so 400 obyvateľmi vidí v televízii, keď vystupujú 
a bránia sa tranzitu áut bez prijatých opatrení. V Prešove sa pustí tranzit cez časť sídliska, ktoré 
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má zhruba 14 000 obyvateľov a každý sa tvári, že to nič nie je. Kvôli poslancovi Benkovi sa 
môže vrátiť aj do minulosti, ale nemá na to chuť, lebo by musel dlho menovať. Aj diaľnica od 
Bratislavy po Košice mala byť ukončená do roku 2010. Poslanec Benko môže skúsiť odpovedať, 
kto to sľúbil. Nie je to o tom, či niekto chodí po priechode alebo nechodí, ale keď sa neriešia 
veci v doprave, tak prichádza aj k takýmto riešeniam. Pridal sa k tejto iniciatíve a vôbec sa za to 
nehanbí. Skôr je mu divné, že z ostatných poslancov mestského zastupiteľstva bol už iba jeden 
na celom zhromaždení ľudí, ktorí chceli riešiť zmenu v doprave krajského mesta, lebo jej stav je 
už neúnosný. Doprava je zásadným problémom mesta Prešov, preto bol vyhlásený aj 
mimoriadny stav. Svojou interpeláciou len chcel poprosiť predsedu PSK, aby pomohol zlepšiť 
dopravnú situáciu v krajskom meste Prešov.  
Predseda PSK Chudík poukázal na skutočnosť, že do roku 2013 R4 nemala ani svoje 
smerovanie. Všetka práca, ktorá sa urobila medzitým, je od roku 2013, nie je ju vidieť, ale bez 
nej sa  nedá stavať. Súhlasí s tým, že škoda hovoriť a treba robiť, ale do roku 2013 sa neurobilo 
nič. Momentálna situácia je pred podpisom obchvatu Prešova D1 juh – západ. Malo sa 
uskutočniť stretnutie so zástupcami dodávateľa, ktorými sú Doprastav a Eurovia, s ľuďmi, ktorí 
pracovali na finančnej analýze D1 juh - západ pre ministra Érseka. Hovoril o nejakej 6 %-nej 
úspore, ak sa dohodnú na určitých zásadách, v podstate by mohlo dôjsť k podpisu zmluvy a celý 
projekt by sa mohol realizovať. Nikto z kompetentných nespochybnil výstavbu D1 Prešov juh – 
západ. Na druhej strane analýza tzv. analytikov, o ktorých povedal, že čarbú prstom po mape,  
v podstate ukázala to, že sa pokročilo ďalej v R4. Minulý týždeň sa stretol s ministrami 
Kažimírom a Érsekom, rozprávali už nielen o D1, lebo minister financií Kažimír uznal, že možno 
ich návrhy sú lacnejšie, ale všetky by znamenali stopku na 10 rokov pre mesto Prešov. Finančná 
analýza, zaslaná prezidentovi SR z ministerstva financií, hovorí o tom, že D1 nebude dokončená. 
Mal by byť východný obchvat mesta Prešov a má byť štvorprúdovka cez centrum mesta Prešov 
stredom mesta, pokračovanie úseku I/68, čiže cesty zo Starej Ľubovne - Sabinov – Prešov 
s pokračovaním na diaľnicu smerom na Košice. Osobne si nevie predstaviť, či je toto rozumné 
riešenie pri zlej dopravnej situácii na Sekčove. Takže niekde inde v Prešove by mala byť táto 
cesta a to by znamenalo úsporu tých 400 mil. eur. Podľa neho je to nezmysel a tiež nedokončená 
D1. Momentálna situácia je taká, že R4 prvá časť, čiže od úseku I/68 cesty pri Veľkom Šariši na 
prepojenie na diaľnicu D1, je pripravená so stavebným povolením, môže byť vyhlásená 
obchodná verejná súťaž a do konca roka by mohla byť pripravená súťaž aj na ďalšiu časť, čiže 
úsek I/68 cesty po Kapušany. Či sa to podarí, závisí od spôsobu riešenia dohôd medzi 
ministerstvom financií a ministerstvom dopravy. Obidvaja ministri sa zhodli na tom, že keď sa 
nájde riešenie úspory financií v rámci R4 severný obchvat, celá vec sa môže spustiť s vydaním 
stavebného povolenia do konca tohto roka. Keď sa dohodnú na tomto systéme, o 1 – 2 roky sa 
môže začať s výstavbou R4. Tá prvá časť je pripravená na výstavbu, má hodnotu 190 mil. eur, 
druhá časť asi 280 mil. eur. Tieto čísla netreba brať úplne presne. Na základe predloženej analýzy 
ministerstva financií, ktorá vyvolala veľký rozruch, v podstate nastal posun ďalej aj v R4. Keď 
povedal, že v roku 2013 nebolo nič ohľadom R4, tak momentálny stav je pred dokončením 
všetkých prác aj s výkupom pozemkov a stavebným povolením. Tohto roku všetko môže byť 
hotové. Je to veľký pokrok oproti tomu čo bolo a hovorí to preto, lebo jediné riešenie pre sídlisko 
Sekčov aj pre Prešov je D1 juh – západ a R4 severný obchvat, ktorý s tým súvisí. Ináč sa 
nepomôže sídlisku Sekčov, je to jediné riešenie. Pevne verí, že už žiadna analýza a žiadne 
spochybňovanie ciest okolo Prešova s lacnejším návrhom nebude, lebo sa zase niečo 
zastavilo, spochybnil sa celý vývoj a proti tomu by sa malo bojovať. Keďže minister Érsek 
deklaroval jasne a zreteľne, že ide stavať D1, tak jeho osobný názor je ten, že pochod ľudí mal 
byť zameraný proti analytikom, ktorí predložili nezmyselnú analýzu, aby viac nezasahovali do 
vývoja dopravy v meste Prešov, lebo tu nežijú a nepoznajú situáciu. Dnes bol uverejnený veľmi 
dobrý článok v Prešovskom Večerníku, ktorý napísal p. Tomič. Je v podstate o tom, že sa do 
celého systému dopravy v Prešove miešajú ľudia, ktorí tu nežijú a nič o ňom nevedia. Nikto 
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nikdy nikde neprepočítaval cenu úseku cesty, len zrazu okolo Prešova je drahý. Dodnes nechápe, 
prečo sa to dialo. Na druhej strane táto vzniknutá situácia spustila mechanizmus aj na R4, s čím 
ani sám nepočítal. Následne upozornil všetkých poslancov PSK, že všetky tieto diskusné 
príspevky patrili do bodu rôzne. Interpelácie poslancov majú byť adresované na predsedu PSK 
a jeho kompetencie a pracovníkov Úradu PSK. Požiadal poslancov, aby takéto veci smerovali 
do bodu rôzne. V budúcnosti takúto diskusiu zastaví, lebo to neboli interpelácie v pravom slova 
zmysle. Interpelácie poslancov musia byť v súlade so zákonom.  
Poslanec Kahanec sa stotožňuje s tým, čo povedal predseda PSK, ale s malým upresnením, že 
protest ľudí na priechodoch nebol voči zlepšeniu situácie, ale aby sa tie veci udiali. Súhlasí s tým, 
že dokým nebudú dva spomínané úseky vybudované, tak sa nevyrieši Sekčov, lebo východný 
obchvat je absolútne v nedohľadne. Prvá časť úseku R4 sa už môže spustiť, len potrebuje súhlas, 
ale nevyrieši problém Sekčova, lebo R4 musí byť vybudovaná celá. Bol by rád, keby už nikto 
nespochybňoval, že aspoň prvá časť má byť v plnom profile. Druhá jednoduchšia časť za tunelmi 
môže byť aj v polovičnom profile. 
Predseda PSK Chudík ubezpečil poslanca Kahanca, že zo svojej pozície robí všetko, čo je 
v jeho silách, aby cesty D1 a R4 boli čo najskôr realizované. 
 
 

K bodu 24 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 23. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 24. zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 11. apríla 2017. Rokovanie k záverečnému 
účtu sa uskutoční dňa 22. mája 2017, schválenie termínu a programu 25. zasadnutia bude bodom 
programu aprílového zasadnutia. 
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