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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 23 / 2017 
 
 

z 24. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 11. apríla 2017 v Prešove 
 

 
 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
Program rokovania: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                          
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                                                                                                          

     4. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016.                                                                                            
  5. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                             
  6. Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022.                                                
  7. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.                                                                                     
  8. Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK. 
  9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2016 .                                                  
10. Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Inte rreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
      Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu.        
11. Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hrani čná na okružnú križovatku“ - 
      - mesto Poprad a PSK.                       
12. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  
      výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti.                                                                                                
13. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie 
      na projektový zámer.                                           
14. Návrh  na  predloženie  žiadostí o NFP v rámci  Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 
      vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedeného projektu po schválení žiadostí 
      o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a na vydanie súhlasného  stanoviska 
      s predložením žiadostí o NFP.                                        
15. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava.                                      
16. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni.                                                                        
17. Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom.  
19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                        
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
21. Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.           
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa.                     
23. Rôzne. 

      24. Interpelácie poslancov. 
 25. Záver.                                                                                           
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 24. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK Obrimčák a 
poslanci Ahlers, Harabin, Lukša, Švagerko, Vook. 
 
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh 
k programu rokovania. 
 
Program 24. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
  
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                          
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                                            

      4. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016.                                                                                            
   5. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                             
   6. Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022.                                                
   7. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.                                                                                     
   8. Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK. 
   9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2016 .                                                  
 10. Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Inte rreg V-A Poľsko – Slovensko  
       2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu.        
 11. Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú 
       križovatku“ - mesto Poprad a PSK.                       
 12. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  
       výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti.                                                                                                
 13. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie 
       na projektový zámer.                                           
 14. Návrh  na  predloženie  žiadostí o NFP v rámci  Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl  
       na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedeného 
       projektu po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 %  z celkových  oprávnených 
       výdavkov a na vydanie súhlasného  stanoviska s predložením žiadostí o NFP.                                        
 15. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava.                                      
 16. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni.                                                                        
 17. Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 
 18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom.  
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                        
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
 21. Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.           
 22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa.                     
 23. Rôzne. 

       24. Interpelácie poslancov. 
  25. Záver.                                                                                           

 
            Hlasovanie:        za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                

Program 24. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka a poslancov 
Ceľucha, Damankoša, Gašpára, Sokola. 
Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0   zdržal sa: 1 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Kahanca. 
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predkladá Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 – 477/2017, sa uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za príslušný 
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volebný obvod na kontrolné dni k všetkým stavebných prácam naviac a v bode B.2 k podaniu 
informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o všetkých 
vyvolaných prácach naviac, plní priebežne. Kontrolný deň sa uskutočnil dňa 27. 3. 2017 
v Šarišskej galérii v Prešove. Informáciu o prácach naviac podá generálny riaditeľ ARR PSK  
v samostatnom bode dnešného rokovania. 
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: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2017: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, predkladá druhú úpravu rozpočtu PSK v roku 2017 v kompetencii 
Zastupiteľstva PSK. Celková zmena rozpočtu pozostáva zo zmeny bežného aj kapitálového 
rozpočtu. Pri bežných príjmoch sa zavádzajú finančné prostriedky v objeme 930 569 €. Sú to 
finančné prostriedky poukázané SSC za údržbu ciest I. triedy, ktorú vykonala SÚC PSK. Je to 
čiastočná úhrada za mesiace november a december. Čiastku 30 569 € poukázali koneční 
prijímatelia v rámci mikroprojektov v prospech účtu PSK. Išlo o korekcie, ktoré boli z účtu 
PSK zaplatené v rámci slovensko-poľskej spolupráce a uvedená čiastka je následne 
refundáciou. V rámci kapitálových výdavkov sa upravuje rozpočet iba v časti kapitálových 
výdavkov o 1 369 709 €, ktoré predstavujú prostriedky z rezervného fondu. Tým pádom sa 
upravujú aj príjmové finančné operácie o uvedenú čiastku. Rozpis kapitálových výdavkov je 
uvedený v prílohe k návrhu na uznesenie. V materiáli sa nachádza úprava kapitálových 
výdavkov pre Úrad PSK vo výške 100 000 € na združenú investíciu medzi mestom Vranov nad 
Topľou a PSK na multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou s tým, 
že mesto prispeje čiastkou 265 000 €. Následne bude materiál ako samostatná združená 
investícia predložený na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva. Za oblasť dopravy je úprava 
v celkovej čiastke 451 000 €, kde v dvoch prípadoch je odstránenie havarijných stavov, a to 
sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce a rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty 
v prieťahu obce Fintice. 24 000 € je potrebných na spracovanie projektovej dokumentácie pre 
zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor v rámci 
Interregu V-A. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa nachádza čiastka 818 709 € na 
dofinancovanie deinštitucionalizácie DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Celkový 
rozpočtový náklad tejto akcie stúpne na čiastku 1 680 436 €. Materiál prerokovala komisia 
finančná s prijatím uznesenia.  
Diskusia: 
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná prerokovala druhú úpravu rozpočtu PSK. 
Dôvodom sú zmeny bežného rozpočtu, navýšenia kapitálového rozpočtu a príjmového rozpočtu 
finančných operácií. Komisia finančná svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť tento materiál 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 
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A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2017 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 

 Bežné príjmy                      +      930 569 €           na                   184 987 738 € 
 Bežné výdavky            +      930 569 €             na              165 777 344 € 

v tom: 
 

A.1.1 Oblasť financovania:  PROJEKTY 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – zdroj 41      +     30 569 € 

A.1.2 Oblasť financovania:  DOPRAVA 
04.5 Cestná doprava – zdroj 46 (SÚC PSK)      +    900 000 € 

 
A.2  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                    +                 0 €    na                     350 000 € 
 Kapitálové výdavky              +   1 369 709 €     na                44 713 950 € 

 
v tom oblasť financovania: 

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA           +         100 000 € 
A.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA              +         451 000 € 
A.2.3 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE            +         818 709 € 
 

 A.3 Rozpočet finančných operácií: 
Príjmové finančné operácie upraviť o                 +     1 369 709 €             na           26 873 750 € 

 Výdavkové finančné operácie upraviť o                                  0 €              na             1 720 194 € 
  
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy tohto uznesenia. 

 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 4 – Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016: Ing. Mihok, 
vedúci odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že pri vyúčtovaní príspevku odbor dopravy 
vychádzal z platných zmlúv a dodatkov, ktoré má Úrad PSK podpísané s jednotlivými 
dopravcami PSK. Z predmetných zmlúv vyplýva povinnosť dopravcov raz štvrťročne zasielať 
úradu vyúčtovanie príspevku. Na základe tejto skutočnosti boli pre rok 2016 stanovené tieto 
základné ukazovatele: pevná časť EON vo výške 0,857 €/km, pohyblivá časť EON vo výške 
0,215 €/km, celková ekonomická cena na 1 km vo výške 1,102 €/km. V zmysle týchto údajov 
došlo pri vyúčtovaní za rok 2016 k preplatku, to znamená, že príspevok  pre dopravcov bol 
vyšší ako preukázaná strata. Preplatky pre jednotlivé SAD obsahuje príloha č.1A. Celkový 
preplatok je vo výške 266 237 €. Je to rozdiel medzi príspevkom vo výške 17 450 000 €, 
preukázanou stratou vo výške 17 177 665 € a dodatočnou stratou spôsobenou obchádzkou pri 
ZVL v Prešove vo výške 6 098 €. Dopravcovia PSK zakúpili v roku 2016 celkom 25 nových 
autobusov, čím splnili plán obnovy vozového parku.  
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 vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 
za rok 2016. 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Plán dopravnej obslužnosti Prešovského 
samosprávneho kraja: Podľa slov Ing. Mihoka, vedúceho odboru dopravy Úradu 
PSK, východiskovým a cieľovým bodom samotného plánu je návrh liniek a počtu spojov 
tvoriacich dopravnú obslužnosť na území PSK. Ďalším cieľom je navrhnúť optimálnu 
obslužnosť územia a to rozsah a pomer medzi verejnou autobusovou dopravou a železničnou 
dopravou s orientáciou na integrovaný dopravný systém. Samotná štúdia tohto plánu obsahuje 
úvod a textovú časť, návrhovú, tabuľkovú, grafickú časť, prílohy a záver. V úvodnej časti sú 
uvedené základné informácie o PSK v súvislosti s demografiou, vekovou štruktúrou 
obyvateľstva, ekonomickými aktivitami obyvateľstva, poskytovaním sociálnej a zdravotnej 
pomoci, dostupnosti úradov a inštitúcií, frekvenciou a štruktúrou cestujúcich na jednotlivých 
úsekoch autobusovej a železničnej dopravy. Návrhová časť obsahuje návrh dopravnej 
obslužnosti, stanovenie prioritných opatrení, optimalizáciu dopravnej obslužnosti územia, 
minimalizáciu nákladov vo verejnej doprave, koordináciu cestovných poriadkov medzi 
autobusovou a železničnou dopravou, návrh liniek a spojov, návrh prestupných bodov, návrh 
spoločného cestovného v systéme dopravnej obslužnosti na území PSK. Tabuľková a grafická 
časť sa zaoberá počtom cestujúcich v osobnej a železničnej doprave v pracovných dňoch aj 
dňoch pracovného voľna a pokoja, počtom cestujúcich v spádových centrách a medzi 
spádovými centrami, ktorými sú okresné mestá na území PSK. V závere sa konštatuje, že 
predložený návrh dopravnej obslužnosti sa opiera v prvom rade o objektívne skutočnosti, ktoré 
determinujú optimalizáciu využívania železničnej osobnej dopravy a prímestskej autobusovej 
dopravy v riešenom území pri sprievodnom odčerpávaní tomu odpovedajúcich verejných 
zdrojov. Plán dopravnej obslužnosti PSK bol zaslaný poslancom PSK na CD nosiči. 
Diskusia:  
Poslanec Sokol dodal, že komisia dopravy na svojom zasadnutí prerokovala uvedený materiál, 
ktorý úzko súvisí s potrebou schválenia Plánu udržateľnej mobility PSK. Obsahuje niektoré 
špecifické veci kraja vyplývajúce z hľadiska jeho samotného postavenia. PSK je krajom, ktorý 
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hraničí v dĺžke 350 km s Poľskou republikou na celej severnej hranici. Má 230 koncových obcí, 
v ktorých je potrebné zachovanie dopravnej obslužnosti. Pri vývojovo-demografických veciach 
sú zaujímavé roky 2030 a ďalšie. Niektoré okresy idú svojím demografickým rastom rapídne 
hore, iné majú opačný trend. K tomu bude potrebné smerovať aj ďalšie veci týkajúce sa 
samotného života, dopravy a iných oblastí, ktoré zahŕňa tento materiál. Komisia dopravy 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. Poslanec Kahanec poznamenal, 
že doprava je určite najvážnejším problémom všeobecne nielen v PSK, ale aj z hľadiska SR, 
pri celkovom zabezpečení dopravnej infraštruktúry. Problémom je aj doprava vo verejnom 
záujme. Nie je ľahké nájsť nejaké optimálne parametre pre spôsob realizácie dopravnej 
obslužnosti. Pri niektorých materiáloch je zvykom zaslať CD. Osobne by privítal uvedený 
základný prehľad a základné smerovanie dopravy v tlačenej forme, kde si môže urobiť prípadné 
poznámky. Plán dopravnej obslužnosti musí zohľadňovať aj možnosti a potreby ľudí žijúcich 
v PSK. Aj z tohto dôvodu by chcel tento materiál vytlačený a v budúcnosti by privítal aspoň 
stručný výťah v tlačenej forme. Pri dopravnej obslužnosti čas ukáže, k čomu sa dospeje. Jednou 
vecou je Plán dopravnej obslužnosti PSK, druhou vecou je, ako sa budú napĺňať a vyvíjať ďalšie 
parametre z hľadiska demografie a iných. Podľa slov poslanca Sokola nie je problémom 
vytlačiť si z CD predmetný materiál, kedykoľvek bude chcieť poslanec Kahanec.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  Plán dopravnej 
obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom 
samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru 
školstva Úradu PSK, zdôraznil, že ide o otvorený materiál, ktorý sa  môže každým rokom 
meniť a dopĺňať v súlade so zmenami zákonov, smerníc a nariadení. Stratégia  má 37 strán a 7 
kapitol. Komisia školstva, mládeže, TV a športu prerokovala tento materiál dňa 20. 3. 2017 so 
zapracovaním dvoch pripomienok a  Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri PSK 
dňa 7. 3. 2017 bez pripomienok. Do pozornosti dal druhú kapitolu o demografickom vývoji 
počtu žiakov v jednotlivých rokoch. V okresoch Svidník a Stropkov bude v roku 2022 
zaznamenaný pokles žiakov, v okrese Svidník o mínus 27, v okrese Stropkov o mínus 7. Plus 
4 žiaci pribudnú v okrese Medzilaborce. Za päť rokov pribudne v PSK celkom 1 829 žiakov 
a PSK sa bude musieť zaoberať štatistikou uvedenou v demografickom vývoji, ktorá bude mať 
určite vplyv aj na optimalizáciu siete škôl. Do úvahy je potrebné brať aj to, že PSK patrí medzi 
kraje s pribúdaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, teda väčšia pozornosť sa 
bude musieť venovať stredným odborným školám s dvojročnými a trojročnými odbormi. 
S uvedenou tabuľkou bude ďalej pracovať nielen odbor školstva, ale predovšetkým riaditelia 
jednotlivých škôl pri tvorbe VZN o stanovení počtu tried prvých ročníkov pre príslušný školský 
rok. Je to dôležitý materiál aj pre poslancov PSK. Tretia kapitola hovorí o ekonomike 
a priemysle, kde sú štatistické konštatovania, ktoré PSK nemôže ovplyvňovať ani meniť, ale 
môže podľa nich plánovať jednotlivé študijné a učebné odbory. Štvrtou kapitolou je 
nezamestnanosť, kde sú uvedené údaje predložené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Upozornil na fakt, že na popredných miestach sa umiestnili aj školy so svojou dlhoročnou 
tradíciou, ktoré neprodukovali zamestnaných absolventov. Tým, že sú spojené a majú 
organizačné zložky, teda bývalé učilištia a navštevujú ich hlavne žiaci so sociálne 
znevýhodneného prostredia, sú vo veľkom počte evidovaní na úradoch práce. Piata kapitola 
obsahuje analýzu počtu škôl a počtu žiakov. Sú to údaje, s ktorými sa pracuje pri tvorbe ročných 
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strategických plánov. Šiesta kapitola je vlastnou stratégiou podľa jednotlivých typov škôl. 
Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený 
materiál.  
Diskusia:  
Poslanec Damankoš uviedol, že poslanci PSK dostávajú ďalšiu Stratégiu výchovy 
a vzdelávania v PSK až do roku 2022. Odbor školstva si svoju úlohu splnil veľmi dobre a môže 
konštatovať, že strategické dokumenty vie spracovávať. Otázkou zostáva, či sa nimi potom vie 
PSK riadiť. Má na mysli nasledujúce VZN o počtoch tried, kde by bolo dobré rešpektovať dané 
grafy a štatistiky a nežiadať absurdné navyšovanie počtu tried tam, kde niet z čoho vyberať. Od 
str. 32 začínajú dôležité opatrenia, ktoré bude potrebné zrealizovať. Sú tam zapracované aj jeho 
návrhy predložené na zasadnutí komisie, aby v materiáli boli uvedené okresy, kde je naozaj 
potrebné uvažovať o nejakej optimalizácii hlavne v gymnáziách, kde vidí chybu. Požiadal 
predkladateľa o opravu v aktivitách 2. optimalizovať sieť gymnázií a počet tried v nich. Medzi 
uvedené okresy nepatrí okres Svidník, mali by tam byť okresy Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa 
a Stropkov. Vysoké počty gymnazistov sú uvedené na str. 28 v porovnaní zastúpenia žiakov 
v gymnáziách v percentách. Všetky okresy s uvedením nad 30 % - 33 % nie sú štatisticky úplne 
v poriadku, to znamená, že tam idú žiaci, ktorí by sa mohli uplatniť niekde inde. Vo vzťahu 
k ostatným školám a ostatným aktivitám dáva do pozornosti uvedenie aktivity pracovné 
stretnutia či už poslancov, zamestnancov v jednotlivých okresoch, kde je potrebné zamyslieť 
sa, či existujúca štruktúra škôl je optimálna. Následne poďakoval odboru školstva za 
vypracovaný materiál a poslancov PSK povzbudil k tomu, aby ho nielen schválili, ale aj 
rešpektovali realitu pri schválení VZN PSK o počte tried. Vie, že každý má svoje sny, ale 
niekedy ich nie je možné zrealizovať. Poslanec Bujda poukázal na to, že predložený materiál 
má vytýčiť smerovanie stredného školstva PSK na ďalších 5 rokov. V období tvorby tohto 
materiálu ministerstvo školstva v súlade s programovým vyhlásením vlády spracovalo vlastný 
návrh národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania s výhľadom na 10-ročné obdobie. 
Po prerokovaní s odbornou verejnosťou bol daný na verejnú diskusiu pod názvom „Učiace sa 
Slovensko“. Zastáva názor, že stratégia výchovy a vzdelávania v PSK ako aj materiál Učiace 
sa Slovensko sú koncepčnými materiálmi, ktoré majú nasmerovať vývoj školstva k rovnakým 
cieľom. Preto aj ich závery a odporúčania by mali byť vo vzájomnom súlade. Bolo by rozumné 
počkať na ukončenie diskusie a následné schválenie národného programu rozvoja výchovy 
a vzdelávania a až potom dopracovať stratégiu výchovy a vzdelávania PSK podľa záverov 
určených národným programom. Vzhľadom na proces prípravy a odbornej diskusie poradných 
orgánov navrhuje schválenie predloženého materiálu v takej podobe, aby nebol v rozpore 
s budúcim znením národného programu. Ocenil kvalitu spracovania materiálu s množstvom 
cenných údajov a prehľadným spracovaním v tabuľkách. Obsahuje niektoré dôležité fakty. 
V tabuľke na str. 3 je uvedený demografický vývoj podľa jednotlivých okresov do roku 2024. 
Je potešujúce, že počet detí nastupujúcich do prvých ročníkov bude medziročne stúpať. V PSK 
sa zvýši počet žiakov do roku 2024 o 3 817, čo je v prepočte cca 127 tried naviac. V okrese 
Bardejov by sa mal zvýšiť počet detí o 161, čo je zhruba o 5 tried naviac. Na str. 11 – 14 je 
uvedená  nezamestnanosť absolventov podľa jednotlivých odborov. Bolo by zaujímavé dostať 
sa k údajom aj o zamestnaných absolventoch. Teda či absolventi, ktorí vyštudovali konkrétny 
odbor, sa zamestnali vo svojom odbore alebo niekde inde. Až vtedy by sa získal reálny obraz 
o potrebe jednotlivých odborov. Na str. 27 sa nachádza analýza stredných škôl. Zaujímavé sú 
údaje o vývoji počtu verejných a neverejných škôl. Pri porovnaní údajov od roku 2013 do roku 
2017 na stredných školách PSK poklesol počet žiakov o 3 682, z toho vo verejných školách 
o 3 780, avšak v neverejných školách bol nárast o 98 žiakov. Zdôrazňuje to preto, aby sa 
v budúcnosti pri redukcii škôl a odborov brali tieto čísla do úvahy, aby nenastala situácia 
zrušenia nejakej školy a odboru v pôsobnosti PSK a na druhej strane neštátny subjekt otvorí 
podobnú školu a odbor. Poslancom za okres Bardejov bolo vytýkané, že v Bardejove študuje 
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na gymnáziách veľa študentov, preto je tam potrebné znížiť počet gymnaziálnych tried. Dal do 
pozornosti tabuľku na str. 28, kde je uvedené, že v Bardejove študuje na gymnáziách 38,32 % 
žiakov zo všetkých žiakov študujúcich na stredných školách. Je ďalších 5 okresov, v ktorých 
študuje na gymnáziách viac žiakov ako v Bardejove. O týchto okresoch sa nediskutuje. V kraji 
študuje na gymnáziách 33,01 %, celoslovenský priemer je 37 %. PSK je hlboko pod 
celoslovenským priemerom, preto nevidí dôvod urýchlenej redukcie žiakov na gymnáziách. 
V tabuľke na str. 29 sú uvedené údaje o počte žiakov gymnázií na území PSK. V PSK je 39 
gymnázií, z toho 18 neštátnych, čo je 46,15 %. V SR je 239 gymnázií, z toho 91 neštátnych, čo 
je 38 %, čiže počet neštátnych gymnázií má PSK značne nad celoslovenský priemer. Dôležitou 
časťou materiálu sú strategické ciele výchovy a vzdelávania. Na str. 32 v cieli 1 je navrhované 
zníženie počtu žiakov gymnázií na maximálne 30 % celkového počtu žiakov na stredných 
školách. Národný program „Učiace sa Slovensko“ má diametrálne odlišný cieľ. Následne zo 
str. 41 citoval jedno z jeho opatrení: „Opatrenie 1 – 08.01 Neznižovať podiel žiakov, ktorí 
získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou pod súčasnú úroveň a perspektívne 
vytvárať podmienky pre jeho postupný nárast. V súčasnosti absolvuje u nás všeobecno-
vzdelávací prúd sekundárneho vzdelávania 25 % - 30 % populačného ročníka, čo predstavuje 
jednu z najnižších hodnôt v EÚ. Európsky priemer je 52 %, priemer OECD je dokonca 56 %. 
V tomto kontexte sa javia volania po obmedzení počtu gymnazistov a zvýšení počtu žiakov 
v odbornom vzdelávaní a príprave ako neopodstatnené. Ekonómovia zároveň potvrdzujú, že 
absolvent gymnázia má u nás stále ešte vyššiu šancu zamestnať sa ako absolvent strednej 
odbornej školy. Vo svetle týchto faktov nie je žiaduce redukovať podiel populačného ročníka 
študujúceho na gymnáziách. Naopak, tento podiel by mal postupne narastať, avšak v súlade 
s potrebami transformujúceho sa slovenského hospodárstva.“ Na základe čísel alebo zámerov 
uvedených v tomto národnom programe, aby sa v budúcnosti predišlo nejakej kolízii a vo väzbe 
na predložený otvorený materiál, navrhol na str. 32 vypustiť cieľ 1, ktorý hovorí o redukcii tried 
gymnázií na úroveň 30 %, počkať na schválenie národného programu a potom tento materiál 
upraviť v súlade s národným programom vzdelávania, ktorý bude schválený vládou SR 
v podobe, aká vyjde z verejnej diskusie. Následne predložil pozmeňovací návrh, aby sa v časti 
6.1. gymnáziá vypustil cieľ 1 – optimalizovať počet žiakov gymnázií s následným prečíslovaním 
cieľov 2, 3 na ciele 1, 2. Poslanec Damankoš upozornil na to, že predložená stratégia nie je v 
zásadnej kolízii s národným programom Učiace sa Slovensko, ktorý je pedagogickým 
dokumentom o tom ako učiť, nie ako vytvárať sieť škôl. Ak sú  v ňom takéto poznámky, tak sú 
robené len z hľadiska stanovenia, ktorým smerom sa má školstvo v SR vyvíjať. Osobne 
nesúhlasí s vypustením tých 30 %, lebo je to jeden z malého počtu regulatívov, ktoré sú. Či je 
potrebné riešiť štatistiky nezamestnaných, či sa niekto uplatní alebo neuplatní, verejné 
a neverejné školy, tento nástroj má v rukách Zastupiteľstvo PSK a volá sa VZN PSK o počtoch 
tried. Jediné čo bolo treba posledné 2 – 3 roky robiť, bolo zobrať kalkulačku a prepočítať, keď 
mám 1 000 žiakov, neotvorím 2 000 miest. To je jednoduché a logické. Keď sa vie, o ktoré 
odbory je záujem, tak neotvárame odbory, o ktoré záujem nie je. Poslanec Vokál vyzdvihol 
kvalitu materiálu, ktorý mu dáva obraz o školstve PSK, kde sa nachádza a čo ho čaká. Trochu 
ho zarazili čísla na str. 3, ktoré udávajú, že v okrese Sabinov sa zdvojnásobil počet žiakov. Ide 
asi hlavne o žiakov, ktorí budú vyžadovať v najlepšom prípade učňovské školstvo. Z toho 
vyplýva, že PSK by mal byť opatrnejší a riešiť momentálne voľné budovy, pretože  pre  400 – 
600 žiakov bude treba nové učebne. Materiál obsahuje opatrenia, pretože stratégia sa prijíma 
s tým, aby niekde dospela. Opatrenia celkom dobre hovoria o tom, čo má PSK robiť, a to zvýšiť, 
znížiť, zlepšiť, komunikovať a pod. Možno by bolo dobré dopracovať túto stratégiu a trochu 
skonkretizovať veci, aby poslanci vedeli, či môžu byť spokojní s plnením stratégie alebo nie. 
Nepredkladá k tomu žiadny pozmeňovací návrh. Doteraz sa všetko znižovalo a po dlhom čase 
nastáva čas zvyšovania počtu tried. Poslanec Krajňák pochválil predložený materiál, ktorý 
dáva PSK perspektívu rozvoja stredoškolského vzdelávania do roku 2024, čiže je to naozaj 
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dostatočný horizont a dostatočné výpočty k prijatiu dobrej stratégie v budúcnosti. Národný 
program Učiace sa Slovensko je určitým smerovaním, bude potrebovať niekoľko desiatok 
miliónov eur na realizáciu a časový rámec je v tejto chvíli otázny. Ak Učiace sa Slovensko 
povie, že prvých 5 rokov sa zameria na prípravu na vysokých školách a zreformuje sa 
vysokoškolské vzdelávanie a samotná príprava učiteľov, tak PSK nemôže jednoducho 5 rokov 
čakať. Aj keby sa prijali konkrétne opatrenia k stredoškolskému vzdelávaniu, PSK už tento rok 
musí prijať ďalšie VZN a nemôže ostať stáť. Samozrejme, že akčný plán k programu Učiace sa 
Slovensko treba prijať. Aj v sobotu sa uskutočnilo stretnutie v Bratislave s diskusiou 
odborníkov, kde jasne zaznelo, že od tohto teoretického podkladu, ktorý sa pripravuje a je 
pozitívne vnímaný, je potrebné prikročiť ku konkrétnym zrozumiteľným a finančne vyčísleným 
krokom. Dôležitou úlohou je zvládnuť otázku najmenej rozvinutých okresov vo vzťahu 
k stredoškolskému vzdelávaniu, čiže obrovskou prioritou vo vzťahu k vláde je zvládnuť 
vzdelávanie v okresoch Kežmarok, Svidník, Vranov nad Topľou a Sabinov. Ak ešte pribudnú 
ďalšie okresy, tak aj v nich. PSK sa bude musieť sústrediť na dvojročné a trojročné učebné 
odbory. Osobne súhlasí aj s budovaním ďalších elokovaných pracovísk, lebo je to nástroj na 
zvýšenie vzdelanostnej úrovne, ale cieľom je tlačiť tieto deti, študentov z prostredia generačnej 
chudoby, aby chodili na štvorročné maturitné odbory, základ sa rodí už na základných školách. 
Požiadal vedúceho odboru školstva a predsedu komisie školstva, mládeže, TV a športu 
o potrebu vytvorenia inštitútu doplnenia základného vzdelania na stredných školách 
a elokovaných pracoviskách a to aj pre dospelých, ktorí sú mimo povinnej školskej dochádzky, 
vekovo nad 18 rokov. Mladí z generačnej chudoby by mali ukončiť základné vzdelanie. 
Pripravujú sa opatrenia, aby v jednotlivých regiónoch SR mali občania vzdelanie minimálne na 
stupni dvojročného učebného odboru. Požiadal o spustenie programov doplnenia základného 
vzdelania, lebo len týmto spôsobom sa dá prejsť k dvojročným a trojročným učebným odborom. 
Obrovskou výzvou je duálne vzdelávanie. Minulý rok bolo v duálnom systéme v rámci SR 1 
500 študentov, čo je veľmi málo, pričom štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje veľký 
národný projekt, ktorý je už v implementácii, s cieľom získať do duálneho vzdelávania 12 000 
študentov na celom území SR. Sú tu obrovské rezervy a tento národný projekt musí byť 
úspešný, nemôžu sa potom vracať finančné zdroje. Aj keď v PSK nie sú veľké podniky, aspoň 
postupnými krokmi podľa jednotlivých škôl a odborov musí urobiť PSK nejaký krok. PSK bude 
konfrontovaný, aj vzhľadom na posledné udalosti vo vzťahu k zrušeniu víz pre Ukrajinu, 
s obrovským prílevom študentov z Ukrajiny. Na túto situáciu bude potrebné reagovať odborne 
s prípravou určitých podmienok. Už dnes na Prešovskej univerzite študuje asi 350 študentov 
z Ukrajiny, tento trend bude pokračovať najmä v okresoch Snina, Sobrance, Humenné. To bude 
tiež veľká výzva, ktorá možno nie je až tak akcentovaná v tomto materiáli, ale táto stratégia je 
určite dobrým materiálom a poslúži ako ďalšie smerovanie stredného školstva v PSK. Poslanec 
Šmilňák vyzdvihol prácu odboru školstva, ktorý si v PSK dobre plní svoju domácu úlohu. 
Možno by stálo za to, ak je v tomto zastupiteľstve poslancom štátny tajomník a vie zhodnotiť 
trendy aj z pohľadu vlády, prizývať ho aj na zasadnutia komisie školstva. Okrem okresu Prešov 
je vo väčšine ostatných okresov PSK ešte stále o 20 % - 30 % viac stoličiek, ako je reálny počet 
žiakov. Napr. 650 žiakov – 880 stoličiek. Tým chce vyviesť prítomných z omylu, že sa nebude 
otvárať väčší počet tried a ešte niekoľko rokov bude PSK stagnovať. Ešte dlho bude trvať, kým 
naplní kapacity, ktoré má. V menších okresoch každá tretia škola otvára jednu alebo dve triedy. 
Odborná škola s tromi ročníkmi alebo štvorročná stredná škola so štyrmi ročníkmi pri otvorení 
jednej alebo dvoch tried je ekonomický nezmysel z hľadiska počtu žiakov aj z hľadiska 
personálneho. Preto ešte stále treba hovoriť o zmysluplnom racionalizovaní školstva v tom 
zmysle, že školy treba spájať, aby dostatočný počet žiakov zabezpečil dostatočný ekonomický 
príjem a dostatočnú odbornosť. Tento demografický vývoj ešte stále nepomáha tomu, aby PSK 
mohol školy otvárať a rozmýšľať o ich rozvoji. Predrečník vôbec nebral do úvahy, že okrem 
demografického vývoja sa mení aj štruktúra populácie. To znamená, že bude veľký prírastok 
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rómskych detí a oveľa menej nerómskych detí a to nezachytáva táto stratégia. Potom sa ťažko 
dá odhadnúť vývoj v odbornom školstve a v gymnáziách. Poslanec Bujda vôbec nevzal do 
úvahy existenciu istej formy migrácie. Sú okresy, ktoré sa vyľudňujú a aj keď sú tam 
momentálne narodené deti, neskončia tam. Stratégia musí brať do úvahy aj externé vplyvy napr. 
vo vzťahu k Ukrajine. Veľmi by neoperoval nejakými straníckymi vecami, ale skôr faktickými. 
Ešte jednou dôležitou vecou je pomer medzi štátnym a neštátnym školstvom. Ak neštátne 
školstvo zabezpečuje úroveň vzdelávania na rovnakej alebo vyššej úrovni ako štátne a rodičia 
majú možnosť slobodne si vyberať, nevidí v tom problém. V tomto pléne bolo povedané, že sa 
museli rušiť štátne školy a vznikli 2 – 3 nové neštátne. Ak dokážu zabezpečiť vzdelávanie na 
tej istej úrovni a dokážu odpovedať na potreby žiakov, spoločnosti a rodičov, tak v tom nevidí 
problém. Ani by sa to do tejto polohy nemalo stavať. Opakuje sa to v zastupiteľstve, odkedy je 
poslancom. Už niekoľko rokov má PSK kompetenciu regulovania počtu takýchto škôl, teda aby 
im dovolil alebo nedovolil otvoriť triedy, preto nevie, prečo sa tento argument stále spomína. 
Následne poďakoval vedúcemu odboru školstva za odvedenú prácu odboru s tým, že by na 
zasadnutia komisie mohol byť pozývaný aj štátny tajomník, ktorý môže doplniť mozaiku 
argumentov a koncepcia môže byť viac precízna. Podľa slov poslanca Hoptu je stratégia 
naozaj veľmi dobre spracovaná, len má obavy, aby neskončila ako rozličné stratégie v tomto 
kraji. Tohto roku budú voľby do VÚC, na budúci rok do mestských a obecných zastupiteľstiev, 
následne prezidentské, eurovoľby, parlamentné voľby a v podstate tieto dobré myšlienky 
zostanú bokom, lebo politicky ich nebude možné presadiť. Upozornil na počet prvákov. 
V tomto roku ich je 6 497, v roku 2024 ich bude 10 314. Je to obrovský nárast, až o 63 % sa 
zvýši počet žiakov stredných škôl v PSK. V niektorých okresoch tento nárast dosiahne aj viac 
ako 100 %. Budú to väčšinou deti z rómskych rodín, ale to číslo nepustí. PSK by mal prestať 
s výpredajom školských budov a zariadení, aby nedopadol ako niektoré obce a mestá, ktorým 
chýbajú budovy napr. pre materské školy, ktoré musia nanovo robiť cez rozličné projekty, resp. 
stavať úplne nové budovy. Treba na to myslieť a nežiť len zo súčasnosti. Súhlasí so štúdiom 
Ukrajincov v prípade, že si študenti z Ukrajiny zaplatia vysokú školu. Absolútne nevidí žiaden 
dôvod, aby SR z daní svojich občanov platila štúdium občanom Ukrajiny na stredných alebo 
základných školách, pokiaľ si ho nebudú chcieť zaplatiť sami. Nevie, z akého dôvodu by sme  
mali platiť cudzím štátnym príslušníkom vzdelávanie. Ukrajina si môže sama za svoj súčasný 
sociálny a politický stav, už 25 rokov je tam anarchia. Jedna vláda strieda druhú, rozkrádajú 
krajinu a mladá generácia uteká preč akože na západ, ale ekonomické, politické a sociálne 
problémy si musia vyriešiť sami doma. Ak chcú študovať, nech si to zaplatia. Poslanec 
Kraj ňák nemá rád populizmus a to, čo teraz povedal poslanec Hopta, bolo populistické. Ale 
môže súhlasiť s tým, čo hovoril predtým. Nevie, či predrečník sleduje verejné dianie, lebo to 
čo povedal, je úplný nezmysel. Jednoducho naša ekonomika začne zlyhávať, pokiaľ nebude 
mať pracovnú silu. Sú to vážne veci pre celú krajinu a SR potrebuje ľudí schopných pracovať. 
Populizmus musí ísť nabok. V Úsvite sa môže čokoľvek napísať, ale je to ekonomicky 
irelevantné. Poslanec Kužma poukázal na to, čo SR robia bratia Česi, keď v ČR zadarmo 
študujú slovenskí študenti, ktorých sú tam už desaťtisíce a čo tým vlastne získavajú. Majú to 
premyslené. Jednoducho za cenu vysokoškolského štúdia majú hotového inžiniera alebo lekára 
a nemusia mu platiť materskú školu, základnú školu, strednú školu, čo ich vyjde 
neporovnateľne lacnejšie a samozrejme 2/3 študentov tam potom aj zostane. Nevidí dôvod, 
prečo by sa aj SR nechovala rovnako. Mať vysokoškolsky vzdelaného človeka bez zaplatenia 
celého cyklu škôl, ktoré zaplatí Ukrajina a ten na 99 % zostane v SR, by mala SR využiť. 
Poslanec Hopta nebol proti štúdiu Ukrajincov na vysokých školách, veď študujú aj na 
Prešovskej univerzite, ale keď si za štúdium zaplatia. Nevidí dôvod, prečo práve občanov 
Ukrajiny by mala SR dotovať na základných a stredných školách. Nezamestnaný občan SR sa 
chodí hlásiť na úrad práce a má 67 €. A SR bude dotovať Ukrajincov len preto, že im sa nechce 
žiť doma, majú tam už 25 rokov totálny neporiadok a nevedia dať svoju krajinu do poriadku. 
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Utieklo už skoro 10 mil. ľudí. Veľmi radi by študovali doma, keby tam bola iná politická, 
ekonomická a sociálna situácia. Informácie o nedostatku pracovnej sily v SR sú len opíjaním 
súčasnej vládnej koalície, pretože dostatok pracovnej sily by bol, ale fabriky nemôžu byť len 
v Bratislave a blízkom okolí. Z času na čas treba niečo spraviť aj na východe a vrátiť sa späť 
pred rok 1989, keď aj štát podnikal, staval podniky, budoval družstvá a ľudia mali prácu 
v mestách aj na dedinách. Dnes v podstate nemajú o čo zakopnúť a ako za čias veľkej 
hospodárskej krízy utekajú na západ, lebo táto krajina ich nedokáže uživiť. Treba sa nad tým 
zamyslieť a nie hneď dovážať robotníkov z Ukrajiny. Páči sa mu systém školstva v Bielorusku 
v tom ponímaní, že ten kto vyštuduje vysokú školu, musí odpracovať počet rokov štúdia tam, 
kde ho štát pošle. Ak nechce, musí zaplatiť vysokoškolské štúdium. Zistil, že je to preto, lebo 
sú dosť chudobnou krajinou na to, aby vzdelávali lekárov, ktorí budú utekať na západ 
a pracovať pre iné krajiny. K rôznym reformám aj na úrovni celoštátnej povedal, že netreba nič 
nové vymýšľať, len sa vrátiť pred rok 1989 a zistiť ako fungovalo učňovské školstvo, aké boli 
základné školy. Niekedy sa vymýšľa to, čo bolo už veľmi dávno vymyslené a nie všetko do 
roku 1989 bolo zlé. To dobré bolo potrebné ponechať. Poslanec Damankoš pripomenul, že 
predložená stratégia neobsahuje nijaké zahranično-politické prvky, ani expanziu PSK do iných 
štátov, nerieši ani vysoké školstvo, rieši praobyčajné regionálne školstvo. Bude veľmi šťastný, 
keď sa pred rok 1989 už nebude vracať, ak áno, pripojí sa k vlne emigrantov. Požiadal 
prítomných diskutovať k veci. Pri elokovaných pracoviskách vo vzťahu k Rómom a sociálne 
znevýhodnenému prostrediu si kladie otázku, či je dobre ísť cestou elokovaných pracovísk 
v strednom školstve, pretože stredné školstvo na rozdiel od základného má naučiť žiaka byť 
pripravený na pracovné návyky, medzi ktoré patrí aj to, že ráno o 6.00 hod. vstane a ide niekam, 
čiže aj to by bolo potrebné brať do úvahy. Poslanec Havrilla navrhol ukončenie diskusie. 
Predseda PSK Chudík uviedol, že bol predložený pozmeňovací návrh, aby sa na str. 32 v bode 
6.1 vypustil celý cieľ 1. Sú názory, že by tam mal ostať. Predložil kompromisný návrh, aby sa 
na str. 32 v bode 6.1, cieľ 1 vynechali v aktivite 2. okresy. Aj poslanec Damankoš upozornil na 
to, že nie sú uvedené dobre. Aktivita 2. by mala nasledovné znenie: Optimalizovať sieť gymnázií 
a počet tried v nich. Poslanec Damankoš súhlasí s tým, že cieľ 1, aktivita 1. zostane 
v pôvodnom znení a aktivita 2. bude bez vymenovania okresov. Predseda PSK Chudík si 
myslí, že je to optimálna vec a dá sa vyriešiť. V prípade materiálu z ministerstva školstva, ktorý 
by hovoril o nejakom inom čísle, sa to dá opraviť. Poslanec Bujda stiahol svoj pozmeňovací 
návrh. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom 
znení   s c h v a ľ u j e   Stratégiu výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom 
kraji na roky 2017 – 2022 
so zapracovaním zmeny v časti 6.1. Gymnáziá, cieľ 1, aktivita 2.  
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, 
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania SR: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá 
uvedený materiál v zmysle zákonných ustanovení a na základe požiadavky Deutsch-
Slowakische Akademien, a. s., so sídlom v Brezne (DSA). Ide o zmenu zriaďovateľa Gymnázia 
v Sabinove z PSK na túto spoločnosť. Odbor školstva sa veľmi podrobne zaoberal touto 
žiadosťou, ktorá bola následne prerokovaná v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu 
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pri PSK a v komisii školstva, mládeže, TV a športu. V roku 2012 malo Gymnázium v Sabinove 
272 žiakov, o dva roky neskôr už o 100 žiakov menej a k 1. 9. 2016 len 83 žiakov. Tento stav 
súvisí s prevádzkovými problémami. Odbor školstva navrhol komisii školstva, mládeže, TV 
a športu vyhovieť žiadosti DSA, ktorá má veľké skúsenosti s riadením základných škôl, 
konkrétne aj v Prešove na ul. Mukačevskej, SOŠ v Trebišove, v Brezne atď. Zmena 
zriaďovateľa prospeje tejto škole.                                      
Diskusia: 
Poslanec Molčan požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého materiálu. Osobne sa 
zaoberá problémom Gymnázia v Sabinove už dlhší čas, či už ako poslanec PSK alebo primátor 
mesta Sabinov. Z viacerých hľadísk musí konštatovať skutočnosť, že z pohľadu dopadu na 
rozpočet PSK vo vzťahu k iným školám, je toto riešenie najoptimálnejšie. Ide o určitú výzvu aj 
pre nového zriaďovateľa, aby si naplnil svoju ambíciu a hlásili sa tam žiaci nielen z okresu 
Sabinov, ale aj ďalších priľahlých okresov. Ešte raz požiadal o podporu materiálu, ktorý je 
momentálne jediným možným riešením, aby sa nezaťažoval rozpočet PSK. Poslanec 
Damankoš osobne podporuje toto riešenie. Je za to, aby táto škola prešla zo zriaďovateľskej 
kompetencie PSK pod súkromného zriaďovateľa. Trochu ironicky povedal, že o dva mesiace 
netreba plakať v zastupiteľstve, že v PSK narastá počet neverejných zriaďovateľov, lebo ťahajú 
za PSK horúce gaštany z ohňa. Jednoducho sa ukazuje, že súkromník dokáže efektívnejšie 
hospodáriť ako verejný sektor. Predseda PSK Chudík upozornil na poslednú vetu v materiáli: 
Dňa 6. 3. 2017 bolo na spoločnom rokovaní dohodnuté, že podanie návrhu na MŠVVaŠ SR 
bude podmienené uzatvorením nájomnej zmluvy na nehnuteľný a hnuteľný majetok. Požiadal 
predkladateľa o doriešenie tejto veci.  
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 aľu j e   návrh na zmenu v sieti škôl 
a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania SR, ktorá spočíva v zmene zriaďovateľa Gymnázia Antona Prídavka, 
Komenského 40, Sabinov z Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 136/5, 
Brezno,  IČO: 47342242, od 1. septembra 2017. 

Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržali  sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného 
plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK: Ing. Barnáš, vedúci 
odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, uviedol, že v podkladoch, ktoré dostali poslanci 
PSK v elektronickej podobe na CD nosičoch, je podrobne opísaný celý priebeh spracovania 
Územného plánu PSK až po vypracovanie súborného stanoviska. V rámci prerokovania 
konceptu bolo oslovených 916 subjektov a verejnosť. Súčasťou podkladu sú aj tabuľky 
s vyhodnotením pripomienok z pohľadu akceptovateľnosti, kde z 891 pripomienok bolo 74,4 
% akceptovaných a 3,47 % neakceptovaných s príslušným odôvodnením. Ostatné pripomienky, 
čo je 22,13 %, ktoré mali charakter doplňujúcej informácie, boli vzaté na vedomie. V súlade 
s akceptovaním požiadaviek dotknutých subjektov ku konceptu Územného plánu PSK a po 
posúdení splnenia požiadaviek zadania a samotného konceptu územného plánu sa upravuje aj 
znenie Zadania pre Územný plán PSK. Na základe podkladov zo súborného stanoviska 
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spracovateľ územného plánu spracuje už bez variantného návrhu Územný plán PSK, ktorý bude 
podľa § 22 stavebného zákona opäť zverejnený a verejne prerokovaný. Následne po 
zapracovaní pripomienok z verejného prerokovania bude návrh Územného plánu PSK 
predložený na schválenie Zastupiteľstvu PSK. Materiál prerokovala komisia územného 
plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK 
predložený materiál schváliť.                          
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e 
Súborné stanovisko k vypracovaniu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 
vrátane zmeny Zadania pre Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bolo 
schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 234/2015 dňa 17. 9. 2015 
B/ ž i a d a 
riaditeľa Úradu Prešovského samosprávneho kraja, aby zabezpečil spracovanie 
vyhotovenia čistopisu Zadania pre Územný plán Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
  

K bodu 9 – Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod 
Slovenska za rok 2016: M. Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska, 
poukázal na úspešné výsledky činnosti tejto organizácie a výrazne pozitívny trend v cestovnom 
ruchu v rámci PSK. Skonštatovalo to tiež valné zhromaždenie KOCR aj komisia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu, ktorá prerokovala uvedený materiál. Oproti predchádzajúcemu 
roku došlo k nárastu o 15 %. V cestovnom ruchu je kritériom hodnotenia počet ubytovaní – 
prenocovaní, aj keď v PSK je mnoho atraktívnych objektov, kde nie je potrebné prenocovanie. 
Zvýšil sa aj počet zahraničných návštevníkov. To všetko súviselo s aktivitami KOCR, ktoré 
zabezpečovala spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Je to marketing, propagácia 
a všetky činnosti súvisiace s cestovným ruchom. Poďakoval pracovníkom KOCR, ktorí pracujú 
pod vedením výkonného riaditeľa Mgr. Janoška. Sú to mladí, aktívni a akční ľudia. Významnou 
činnosťou je aj problematika cyklistiky, teda rozvoj cyklotrás. Na str. 6 sú uvedené grafické 
ukazovatele nárastu počtu prenocovaní v jednotlivých rokoch. PSK stúpa hore k lepším 
výsledkom. Materiál obsahuje marketingové kampane, všetky vypracované propagačné 
materiály, účasť na výstavách,  všetky dosiahnuté úspechy KOCR, ocenenia v aktivitách, ktoré 
neboli porovnateľné s inými krajmi, čiže KOCR išla svojou vlastnou cestou. Významnou 
aktivitou je oceňovanie najlepších zariadení cestovného ruchu každoročne na ITF Slovakiatour 
v Bratislave, ocenení sú uvedení na str. 13. Na jeho pokyn bola vyrobená knižná forma 
farebného vydania výročnej správy KOCR. V závere sú uvedení všetci tí, ktorí uspeli v roku 
2016. Na str. 32 je prehľad poskytnutých finančných príspevkov zo strany oblastných 
organizácií cestovného ruchu podľa výšky výberu svojich členských príspevkov. Medzi KOCR 
a jednotlivými oblastnými organizáciami panuje dobrá atmosféra, aj budovaním drobnej 
infraštruktúry sa spolu snažia postupovať ďalej dopredu. Z jeho pohľadu bol rok 2016 dobrým 
a úspešným rokom. Dúfa, že aj rok 2017 zachytí tento úspešný trend a KOCR dosiahne dobré 
výsledky. 
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   výročnú 
správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2016. 
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Hlasovanie:      za: 38   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt 
kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Po ľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie 
a financovanie projektu:  Podľa slov Mgr. Fitzekovej, vedúcej odboru kultúry 
Úradu PSK, je tento materiál dôkazom toho, čo bolo povedané koncom roka 2016 pri spájaní 

Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a Krajského múzea v Prešove a síce, že to 
menšie múzeum v Hanušovciach nebude zaznávané a PSK bude venovať maximálnu pozornosť 
jeho expozíciám a rozvoju. Práve preto dnes predkladá návrh projektu, ktorý je zameraný 
špeciálne na rozvoj archeoparku, teda jediného živého archeoparku v SR. Do tohto projektu 
vstupovalo ešte Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, pričom lídrom projektu je Muzeum 
Podkarpatskie v Krosne. Vzhľadom na zlúčenie organizácií, riadiaci výbor v Krakove musel 
odsúhlasiť, že krajské múzeum sa môže stať nástupcom v tomto projekte. Dnes je už partnerom 
projektu 1 Krajské múzeum v Prešove. Všetky aktivity, ktoré sa budú realizovať, sa budú týkať 
archeoparku. V pláne je vybudovanie ochodze v archeoparku, pripravené sú hnedé tabule, ktoré 
sa osadia medzi PSK a Poľskom, pripravená je archeologická cesta, akú ešte PSK nemá, 
pripravená je mobilná aplikácia, v archeoparku by mali byť postavené nové objekty, mali by 
byť vytvorené areály na pestovanie pravekých rastlín a v suteréne kaštieľa v Hanušovciach nad 
Topľou má byť vybudovaná nová archeologická expozícia. Celý projekt na slovenskej strane 
pre Krajské múzeum v Prešove predstavuje 660 250 eur. Požiadala zastupiteľstvo o schválenie 
účasti Krajského múzea v Prešove v tomto projekte a zároveň schválenie kofinancovania 
a predfinancovania tohto projektu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 

1. účasť Krajského múzea v Prešove v projekte „Živá archeológia ako jedinečný 
produkt kultúrneho turizmu Karpát“ schválenom v rám ci projektu Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

2. kofinancovanie projektu „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho 
turizmu Karpát“ Krajského múzea v Prešove z rozpočtu PSK vo výške 5 %, čo 
predstavuje 33 013 eur z celkového rozpočtu 660 250 eur 

3. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov.  

Vedúci partner Múzeum Podkarpatské v Krosne (PL) 

Partner projektu 1 Krajské múzeum v Prešove 

Názov projektu „Živá archeológia ako jedinečný produkt 

kultúrneho turizmu Karpát“ 

Celkový rozpočet projektu Partnera 1 660 250 € 

Hodnota finančného príspevku EFRR (85 %) 561 212 € 

Hodnota príspevku zo ŠR SR (10 %)   66 025 € 

Výška spolufinancovania (5 %)   33 013 € 
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Hlasovanie:      za: 35   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
                                               

K bodu 11 – Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky 
cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na 
okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK: Ing. Havrila, poverený 
vedením SÚC PSK, uviedol, že zámerom tohto návrhu je zmena organizácie dopravy a 
zvýšenie plynulosti dopravy v zastavanej časti Popradu, v blízkosti nákupného strediska Billa, 
na okružnú križovatku s dvoma prepojovacími vetvami. Rozpočtový náklad spoločnej 
schválenej akcie predstavuje 550 000 eur, z toho za PSK 300 000 eur a za mesto Poprad 250 000 
eur, ktorý bude vystupovať ako stavebník a investor. PSK poskytne potrebnú súčinnosť. Mesto 
Poprad ako investor a stavebník v súlade s uzneseniami MsZ v Poprade a Zastupiteľstva PSK 
pripraví konkrétny návrh zmluvy o združenej investícii, v ktorej budú upravené vzájomné 
vzťahy a konkrétne podmienky. Pre účely uzavretia zmluvy o združení a po konzultácii 
s primátorom Popradu navrhol v uznesení v bode 2.a), kde je uvedené, že mesto Poprad združí 
v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 250 000 eur, vynechať 
slovo minimálne, pretože z hľadiska zásad rozpočtového procesu a zákona o finančnej kontrole 
by sa nemalo mesto ani PSK zaväzovať k nejakej otvorenej čiastke. V dôvodovej správe je 
uvedená čiastka za PSK maximálne 300 000 eur.               
Diskusia:  
Poslanec Wzoš poďakoval vedeniu PSK, že sa tento bod dostal na rokovanie zastupiteľstva, 
nakoľko táto križovatka je naozaj neuralgickým bodom dopravy v tejto lokalite. Zároveň 
požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého materiálu. 
Predseda PSK Chudík požiadal poslancov hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie 
s vynechaním slova „minimálne“ v bode 2.a). 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení    s c h v a ľ u j e  
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Poprad (ako 

investor a stavebník) za účelom technického zhodnotenia majetku s názvom 
„Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na 
okružnú križovatku“ 

2. združenie finančných prostriedkov, za združovateľa Prešovský samosprávny kraj je 
vo výške 300 tis. eur schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 420/2016 dňa 12. 
12. 2016 za účelom realizácie združenej investície zadefinovanej v predchádzajúcom 
bode, ktoré sa zrealizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených 
rozpočtových nákladoch podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie za 
predpokladu, že mesto Poprad: 
a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške 250 tis. eur 
b) združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného 
stavebného povolenia na stavbu, zabezpečenie činnosti stavebníka po vydaní 
právoplatného stavebného povolenia, zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie výkonu objednávateľa a 
výkonu stavebného dozoru stavby, zabezpečenie dokumentácie skutočného 
zrealizovania stavby   
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c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení 
platné uznesenie mestského zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa na 
združenú investíciu zadefinovanú v bode 1. 

d) počas realizácie stavby bude pravidelne poskytovať písomné informácie o postupe 
prác pri výstavbe Prešovskému samosprávnemu kraju, pozývať jeho 
zodpovedných zástupcov na kontrolné dni a po ukončení realizácie stavby na 
preberacie konanie. 

Hlasovanie:      za: 38   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie 
projektovej žiadosti: Ing. Havrila, poverený vedením SÚC PSK, predkladá návrh 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia cesty 
II/545 v úseku Janovce – Kľušov v rámci IROP 2014 – 2020. Vo februári 2016 boli schválené 
indikatívne zoznamy projektových akcií, z ktorých dnes SÚC PSK čerpá pri tomto programe. 
Boli vyhlásené 2 predkladacie termíny. Na predchádzajúcich zastupiteľstvách a vo väzbe na 
platný postup boli k 27. 2. 2017 predložené 4 projektové žiadosti, na ktorých v súčasnosti 
prebieha administratívne overovanie. Sú to: 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. Tieto 4 projekty sú vo fáze posudzovania a ich čiastka predstavuje 
celkom 100 % zhruba 18 mil. eur, z toho okolo 900 000 eur je spoluúčasť, alokácia na kraj zo 
zdrojov EÚ od 18 028 tis. eur, čo predstavuje hodnotu 85 % RDF, z toho 15 mil. eur je alokácia 
na RIÚS a 2 970 tis. eur je alokácia pre tzv. mestskú finančnú oblasť. Ďalší uzatvárací termín 
je k 31. 5. 2017, ku ktorému chce SÚC PSK predložiť tento projekt s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom 2 370 000 eur. V súčasnosti sa robia potrebné úkony v súlade so 
stavebným zákonom, bezpečnostné audity, analýza nákladov a výnosov a pod. Podanie 
navrhovaného projektu má byť financované z alokácie RIÚS. Keďže v rámci 1. výzvy nie je 
postačujúca čiastka z alokácie RIÚS, je nutné požiadať riadiaci orgán o presun z tzv. mestskej 
funkčnej oblasti v čiastke zhruba 781 000 eur s tým, aby sa tieto prostriedky vrátili naspäť. Túto 
činnosť koordinuje a zabezpečuje SÚC PSK so správcom mestom Prešov tak, aby boli 
zabezpečené priority aj financovanie prioritných úsekov ul. Solivarská a ďalšie. Požiadal 
zastupiteľstvo o schválenie uznesenia v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslanec Sokol dodal, že komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený 
materiál v plnom znení. Predseda PSK Chudík doplnil, že z toho vyplýva vyčerpanie  
všetkých finančných prostriedkov v rámci IROP z 1. výzvy. 
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 Janovce – Kľušov“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom 2 370 000 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 



17 
 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 118 500 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: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej 
dokumentácie na projektový zámer: Ing. Havrila, poverený vedením SÚC 
PSK, informoval, že v rámci výzvy z januára 2016 boli k 30. 5. 2016 predložené na Spoločný 
technický sekretariát v Krakove v rámci spomínaného programu 4 projekty, z ktorých 3 boli 
monitorovacím výborom schválené. Sú to: 1) Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami 
Snina - Medzilaborce – Krosno, 2) Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – 
Krosno, 3) Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice. Projekt s názvom 
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa nebol schválený 
z formálnych dôvodov poľskej strany. V mesiacoch máj – jún 2017 by mala vyjsť ďalšia 
očakávaná výzva Programu Interreg V-A, týkajúca sa úspor v tomto programe s odhadom 15 – 
16 mil. eur. Zámerom SÚC PSK je aktualizovať a opätovne predložiť s poľskými partnermi 
žiadosť o finančný príspevok na projekt Modernizácia cestného spojenia Pieninských 
národných parkov – 2. etapa s rozpočtovým nákladom cez 3,5 mil. eur s plánovanými úsekmi 
ciest II/543 Haligovce – Spišská Stará Ves a II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves. SÚC 
PSK chce zabezpečiť s rozpočtovým nákladom cca 24 tis. eur projektovú dokumentáciu, ktorá 
by bola východiskom pre projektový zámer s názvom Zlepšenie dopravného napojenia okresov 
Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor s predpokladanými úsekmi ciest na slovenskej 
strane III/3490 Raslavice – Lopúchov a III/3500 Stuľany – Kuková. Zámer má väzbu na ponuku 
a písomnú výzvu Podkarpatského vojvodstva v Rzeszówe, súvisí so vstupom SÚC PSK ako 
partnera do predmetného projektu. Ak výzva vyjde v očakávanom termíne, tak spracovaním 
projektovej dokumentácie by mala byť SÚC PSK pripravená na spracovanie žiadosti o NFP 
v určených termínoch, čiže v podstate bude vytvorený zásobník. 
Diskusia:  
Poslanec Sokol dodal, že materiál prerokovala komisia dopravy, ktorá schválila predložený 
návrh. Požiadal SÚC PSK aj v mene poslanca PSK Harabina o dôslednú realizáciu a kontrolu 
projektu II. etapy Pieninských národných parkov ako lídra projektu zo slovenskej strany, aby 
nedošlo k opätovnému porušeniu a zlyhaniu poľskej strany.  
Predseda PSK Chudík navrhol doplniť do textu uznesenia hodnotu projektovej dokumentácie 
vo výške 24 000 eur. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   financovanie 
projektovej dokumentácie vo výške 24 000 eur v rámci projektu „Zlepšenie dopravného 
napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“ plánovaného v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 
z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
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Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet 
projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a údržba ciest PSK  

Zlepšenie dopravného 
napojenia okresov 

Jaslo, Bardejov 
a Svidník na TEN-T 

koridor 

3 500 000,00 €               
 

24 000,00 € 
 

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

K bodu 14 – Návrh  na  predloženie  žiadostí o NFP v rámci  
Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných 
odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie 
uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie 
a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného  stanoviska 
s predložením žiadostí o NFP: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, 
predkladá zastupiteľstvu na schválenie zoznam projektových žiadostí, ktorý by mal byť podaný 
do 15. 5. 2017. Týka sa stredných škôl a jednej základnej školy. Približne pred dvomi rokmi 
začala ARR PSK pracovať na príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie a Stratégie 
mestskej funkčnej oblasti. Bola vytvorená odborná pracovná skupina pre školstvo pod vedením 
p. Komanickej, do ktorej boli nominovaní aj zamestnanci Úradu PSK Ing. Holubová a PhDr. 
Tarabčáková. Táto skupina mala za úlohu komunikovať s jednotlivými subjektmi v pôsobnosti 
PSK, to znamená, so strednými školami ohľadom ich postavenia a perspektív ich rozvoja a 
potrieb. Na základe tejto analýzy bol vybratý okruh možných uchádzačov o NFP v rámci IROP, 
ktorí spĺňajú kritériá zadefinované v tomto programe a investičný index účinnosti určovaný 
nezávislou poradenskou firmou Deloitte touche. Takto vytypovaný okruh škôl celý minulý rok 
2016 spolupracoval s ARR PSK na príprave projektového zámeru, ktorý bol podaný začiatkom 
tohto roka. Minulý mesiac bola Zastupiteľstvom PSK schvaľovaná úprava rozpočtu č. 
1/PSK/2017, kde sa nachádzalo 18 subjektov v pôsobnosti PSK, teda 18 škôl, ktoré sú 
predmetom spracovania žiadosti o NFP. Materiál sa nazýval Priprava projektov v rámci IROP 
– projektová dokumentácia, architektonická technická štúdia a energetické audity. V prílohe 
tohto materiálu je 18 stredných škôl, ktoré boli spracované formou projektových zámerov ARR 
PSK. Pre týchto 18 stredných škôl zastupiteľstvo vyčlenilo na minulom zasadnutí približne 
651 800 eur na spracovanie projektových dokumentácií a energetických auditov, aby boli 
pripravené na podanie v rámci aktuálnej výzvy. 19. škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
ide o Spojenú školu Svidník a vybavenie školských priestorov Základnej školy vo Svidníku 
v sume 88 938 eur v rámci aktuálnej výzvy pre základné školy. Tento zoznam by chcel doplniť  
o 20. školu a to Strednú odbornú školu Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
s názvom projektu SOŠ Andyho Warhola – projekt skvalitnenia odborného vzdelávania, pričom 
celkové náklady projektu sú 132 129,12 eur a 5 %-né spolufinancovanie je 6 606,46 eur. 
Uvedený materiál prerokovala komisia finančná s pozitívnym odporúčaním na schválenie. 
 



19 
 

Diskusia:  
Poslanec Damankoš chcel vedieť, prečo tento zásadný materiál, za ktorým je odhadom 15 mil. 
eur, neprechádzal pripomienkovaním komisie školstva, ktorá preberá každých 100 – 200 m2 
vyhlásených za nepotrebný majetok pre potreby školstva a 15 miliónová investícia tam chýba. 
Keďže o materiáli rokovala komisia finančná, preňho to znamená, že je na to dostatok 
finančných prostriedkov. Zastupiteľstvo PSK schválilo stratégiu rozvoja školstva. Spýtal sa, či 
bude komisia finančná a ARR PSK garantovať, že nejaká z týchto škôl nepôjde o tri roky dole 
vodou a nebude ju musieť PSK udržiavať len preto, že bola projektovo podporená. Kto o tom 
vie kvalifikovane rozhodnúť. V predloženom zozname škôl by tento problém nemal nastať, ale 
vadí mu, že takto dôležité veci prebiehajú mimo komisie školstva, ktorá sa stáva štatistom 
a kladie si otázku, či ARR PSK a menovaní úradníci sú práve tie osoby, ktoré majú o tom 
rozhodovať. Načo je potom zriadená komisia školstva, keď o zásadných investičných 
prostriedkoch nerokuje. Ing. Benes odpovedal, že v podstate dva roky ARR PSK pripravovala 
regionálnu integrovanú územnú stratégiu, kde zvolávala všetkých relevantných odborníkov 
PSK, aby nastavili zoznam stredných škôl, ktoré môžu čerpať prostriedky v rámci IROP. Bola 
vytvorená pracovná skupina, ktorá zvolávala riaditeľov stredných škôl s nastavením všetkých 
ukazovateľov tak, aby sa mohli vybrať tie školy, ktoré majú v rámci PSK do dnešného dňa 
perspektívu ďalšieho rastu. Stala sa dokonca aj taká záležitosť, že tieto veci začali krížiť akčné 
plány zaostalých regiónov a úrad vlády začal tlačiť na školy nachádzajúce sa napr. v Sabinove 
alebo Kežmarku, aby boli podporené v rámci IROP, pričom tieto školy vôbec nedosahujú 
stanovené naprojektované ukazovatele v rámci aktuálnych výziev IROP. Predložený zoznam je 
dvojročnou prácou odbornej pracovnej skupiny v rámci RIÚS a prácou odboru školstva 
v spolupráci s ARR PSK, ktoré vytypovali školy na základe daných ukazovateľov s 
perspektívou ďalšieho rastu a vedia trvalo udržať finančné prostriedky, ktoré dostanú. Snahou 
bolo vyhnúť sa situácii, ktorá sa stávala v minulom období v rámci ROP, keď školy dostali 
peniaze a nakoniec sa zlúčili s ďalšími školami alebo zanikli. Poslanec Damankoš stále 
nepočul odpoveď na otázku, prečo to nebolo predložené komisii školstva. Keď sú riaditelia škôl 
dostatočne kompetentní určiť základné smerovanie školstva v PSK, načo je potom 
Zastupiteľstvo PSK. Predseda PSK Chudík berie sčasti pripomienku poslanca Damankoša, 
lebo sčasti ide aj o slabú aktivitu komisie školstva. Ak by s takou aktivitou prišla v rámci dvoch 
rokov hocikedy, tak na 100 % by to tak bolo. Je treba povedať, že je to chyba všetkých. Keď si 
poslanec Damankoš myslí, že niečo išlo bez komisie školstva, vôbec tu tento záujem nebol. 
Jednoducho sú tam všetci tí, ktorí mali záujem. Nevie o škole, ktorej by bola odmietnutá pomoc. 
Súhlasí s jeho pripomienkou, ale pri lepšej aktivite komisie školstva, by nenastala táto chyba 
a keď by bol predložil túto pripomienku skôr, prebrala by to aj komisia školstva. Poslanec 
Damankoš nevie, či má osobne chodiť pýtať materiály vhodné pre komisiu školstva. Osobne 
nemal tieto veci k dispozícii a berie to tak, že aké materiály mu z úradu dajú a s odborom 
školstva komunikuje veľmi otvorene, všetky prerokuje komisia školstva a toto je dosť zásadná 
vec. Zopakoval, že voči žiadnej z týchto škôl nemá výhrady, len potom komisia školstva 
nemôže niesť zodpovednosť za základné smerovanie školstva, keď také zásadné materiály 
nemá. Pripúšťa, že mohol byť aktívnejší, ale nevie akým spôsobom. Predseda PSK Chudík 
upozornil na to, že táto výzva a veci s ňou spojené sú vonku dva roky. Je to vec známa, nie 
utajovaná, tam bola potrebná aktivita z jeho pohľadu. Sčasti súhlasí s pripomienkou poslanca 
Damankoša. V tomto smere bude potrebná náprava, aby k takýmto veciam nedochádzalo. 
Poslanec Molčan ako predseda komisie finančnej vysvetlil, že komisia finančná si 
neuzurpovala právo výberu týchto škôl. Každá jedna požiadavka s dopadom na rozpočet PSK 
je prerokovaná v komisii finančnej, tak ako aj predchádzajúce vo vzťahu k fondom, Interregu, 
cestám a pod. Je úplne prirodzené, že sa komisia finančná zhodla na tom, že sa oplatí dať do 
týchto škôl 5 %, lebo sa zhodnotia, nemožno jej to nejakým spôsobom zazlievať. Nevidí v tom 
nič choré a teda ani nejakú nadradenosť komisie finančnej. Poslanec Hopta súhlasí 



20 
 

s predsedom komisie školstva, že materiál mal byť predložený do komisie. Nevie sa nič o počte 
prihlásených škôl a kritériách výberu. V zozname sa nachádza škola, ktorá dostala pred 5 – 6 
rokmi 400 000 eur (14 mil. Sk) na opravu jednej budovy, ktorá je dnes vyhlásená za prebytočný  
majetok a ide do predaja. Tento materiál mala prerokovať komisia školstva a dokonca by mal 
obsahovať aj stanovisko odbornej komisie vytvorenej pri VÚC, že súhlasí s takýmto výberom. 
Je pravdou, že potrebné informácie boli na webovej stránke PSK, ale keď v pracovnej skupine 
boli dve pracovníčky odboru školstva, nevidí dôvod, aby tam neboli aj 2 – 3 poslanci príslušnej 
komisie, ktorí by následne tento dokument predložili komisii školstva. Je to poučenie pre 
budúcnosť, aby sa materiály z oblasti školstva najmä s výraznými finančnými čiastkami 
predkladali komisii školstva. Poslanec Sokol poznamenal, že všetci poslanci PSK sú členmi 
jednotlivých rád škôl, čiže komunikujú s danými riaditeľmi a dostávajú potrebné informácie. 
Funkcia poslanca PSK nie je len o účasti na zasadnutí zastupiteľstva a príslušnej komisie, ale 
je to jeho plnomesačný výkon v systéme PSK. Snahou poslanca PSK by mala byť lepšia 
iniciatíva a komunikácia s jednotlivými odbormi Úradu PSK aj ARR PSK. Je to poučenie do 
budúcnosti. Poslankyňa Turčanová pripomenula, že v 6. bode programu rokovania bol 
predložený návrh Stratégie výchovy a vzdelávania PSK na roky 2017 – 2022. Ďalší materiál 
týkajúci sa školstva je návrh na predloženie žiadostí o NFP. Nevidí súlad týchto dvoch 
dokumentov. Ak je niečo nastavené v stratégii v súvislosti s optimalizáciou siete škôl, tak je aj 
predpoklad, ktoré školy by mali byť zrušené. Preto hovorí predseda komisie školstva, že to mala 
komisia prerokovať, lebo tieto dva materiály by mali byť v súlade, aby sa nestalo, že 
zastupiteľstvo v rámci tohto materiálu schváli školu, ktorá by sa mala optimalizovať alebo 
zaniknúť. Ak dostane peniaze na zvyšovanie počtu žiakov, predpokladá, že ide o vybavenie 
špecializovaných učební prioritne. Asi ťažko sa budú dodržiavať kritériá výziev, ako je 
nenaplnenosť školy. Aké sankcie potom budú pri nedodržaní podmienok výzvy. Možno sa budú 
vracať finančné prostriedky. Táto diskusia je o tom. Osobne si nemyslí, že by mala byť komisia 
iniciatívnejšia ako samotný úrad. Táto iniciatíva by mala vyjsť predovšetkým od odboru 
školstva, lebo predpokladá, že ARR PSK pripravila tento materiál v súčinnosti s odborom 
školstva, ktorý by mal takéto vážne dokumenty sám iniciatívne posúvať na prerokovanie 
komisii školstva. Poslanec Damankoš pripúšťa lepšiu iniciatívu, aj keď si nemyslel, že 
takýmto spôsobom má vyhľadávať materiály na rokovanie komisie školstva. Je tu určitá 
hierarchia. Napr. pri riadení školy každý riaditeľ najprv začína s tým, na čo má peniaze a čo 
robí. Členovia komisie finančnej sú odborníkmi v tom, ako narábať s peniazmi a členovia 
komisie školstva v tom, do čoho investovať. Pri vyhodnocovaní môže vzniknúť otázka, čo keď 
niektorá z týchto škôl napriek investícii nezvýši počet žiakov a je tam veľa faktorov, ktoré na 
to vplývajú, potom bude projekt neúspešný. Tu vidí určité riziko. Zastupiteľstvo PSK má 
zákonom stanovené prostriedky ako riadiť nejakú sieť škôl, schválilo stratégiu. Očakáva od 
každého riaditeľa školy vyvíjanie aktivity, aby sa investovalo do jeho školy. Spýtal sa, čo 
v prípade, ak sa chce investovať do iných škôl. Poslanci nesú politickú zodpovednosť. Čo ak 
v niektorom okrese je škola, do ktorej je potrebné investovať, lebo dnes o ňu nie je veľký 
záujem. Napr. na vysokých školách je obľúbeným študijným odborom politológia, to znamená, 
že sa bude investovať do politológie, lebo je o ňu záujem? Nie, netreba ju. Na prvý pohľad sú 
v zozname perspektívne školy. Nevie, čo povie ďalším, prečo nie sú perspektívne. On o nich 
nevie. Problémom je preňho metóda, akou došlo k výberu týchto škôl. Poslanec Hopta sa 
spýtal predkladateľa materiálu, či si žiadosť podala aj Stredná odborná technická škola 
v Humennom a ak áno, prečo nebola vybraná. Včera na zasadnutí rady školy sa spomínala 
žiadosť na projekt s 5 %-ným spolufinancovaním VÚC. Ing. Benes odpovedal, že ARR PSK 
neeviduje žiadosť tejto školy o pomoc resp. pridelenie finančných prostriedkov. Predseda PSK 
Chudík dodal, že niektoré veci išli cez ARR PSK, iné si predkladali riaditelia škôl sami. Termín 
ukončenia je 15. 5. 2017. Je mu trochu ľúto, že tí, ktorí urobili kus dobrej roboty a pripravili 20 
projektov v hodnote asi 15 mil. eur, sú v podstate teraz kritizovaní z dôvodu nepredloženia 
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materiálu v komisii školstva. Čo by sa stalo, keby nebol predložený žiadny projekt. Zopakoval, 
že súhlasí s touto pripomienkou, ale nie je to len chyba predkladateľa. Ak by sa riaditeľ školy 
rozhodol pripraviť projekt sám, tak musí vedieť aj o spolufinancovaní, o predložení prihlášky 
do 15. 5. 2017, o potrebe uznesenia Zastupiteľstva PSK, aby mal spolufinancovanie 
zabezpečené. Keby to neurobil, tak to jednoducho nebude mať. To je všetko. Osobne si myslí, 
že ani stanovisko komisie školstva by nevedelo zaručiť navýšenie počtu žiakov v každej škole. 
Nie je v tom žiadny záujem, ide len jednoducho o možnosť čerpania finančných prostriedkov 
z európskych fondov. Súhlasí s pripomienkou poslanca Damankoša, ale tiež by bola vhodná 
aktivita zo strany komisie školstva v danej situácii. V budúcnosti sa bude postupovať 
prerokovaním materiálu komisiou školstva. Následne dal hlasovať o návrhu na uznesenie 
s doplnením prílohy o 20. školu – Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce, celkové náklady projektu 132 129,12 eur, 5 %-né spolufinancovanie 6 606,46 
eur. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 IROP a 2.2.2 IROP za 
účelom realizácie projektov uvedených v prílohe tohto uznesenia - Predkladanie 
projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy IROP-PO2-
SC223-2016-14 a výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorých ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  

2. zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po 
schválení žiadostí o NFP 

3. financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekty t. j. vo výške uvedenej v prílohe tohto uznesenia - Predkladanie 
projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja 
 
B/ s ú h l a s í 
     s predložením žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 IROP, výzvy IROP-PO2-

SC223-2016-14 a Špecifického cieľa 2.2.2 IROP, výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13. 
 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 
 

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 490/2017 zo dňa 11. 4. 2017 
 

Predkladanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 Názov školy Názov projektu Celkové 

náklady 
projektu v eur 

5% 
spolufinancovanie 

1. SPŠ Juraja Henischa, 
Slovenská 5, 
Bardejov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy Juraja 
Henischa v Bardejove 
na praktickom 
vyučovaní 

 
989 081,08 eur 

 
49 454,05 eur 
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2. SPŠ, Komenského 5, 
Bardejov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej priemyselnej 
školy v Bardejove na 
praktickom vyučovaní 

 
898 866,60 eur 

 
44 943,33 eur 

3. Obchodná akadémia, 
Komenského 1, 
Humenné 

Zvýšenie počtu žiakov 
Obchodnej akadémie 
v Humennom na 
praktickom vyučovaní 

 
740 156,28 eur 

 
37 007,81 eur 

4. SZŠ, Lipová 32, 
Humenné 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej zdravotníckej 
školy v Humennom na 
praktickom vyučovaní 

 
871 372,40 eur 

 
43 568,62 eur 

5. SOŠ Majstra Pavla, 
Kuku čínova 9, 
Levoča 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy 
Majstra Pavla v Levoči 
na praktickom 
vyučovaní 

 
824 215,73 eur 

 
41 210,79 eur 

6. SOŠ, Okružná 25, 
Poprad 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy 
v Poprade na 
praktickom vyučovaní 

 
833 562,40 eur 

 
41 678,12 eur 

7. SZŠ, Levočská 5, 
Poprad 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade na 
praktickom vyučovaní 

 
358 174,40 eur 

 
17 908,72 eur 

8. Spojená škola, Ľ. 
Podjavorinskej 22, 
Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy Ľ. 
Podjavorinskej v 
Prešove na praktickom 
vyučovaní 

 
1 117 183,60 eur 

 
55 859,18 eur 

9. Spojená škola, 
Kollárova 10, Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, 
Kollárova 10 v Prešove 
na praktickom 
vyučovaní 

 
695 674,00 eur 

 
34 783,70 eur 

10. SOŠ technická, 
Volgogradská 1, 
Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy 
technickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní 

 
725 593,00 eur 

 
36 279,65 eur 

11. SPŠ 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov  
Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej 
v Prešove na praktickom 
vyučovaní 

 
673 625,60 eur 

 
33 681,28 eur 

12. SPŠ strojnícka, 
Duklianska 1, Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
na SPŠ strojníckej v 
Prešove na praktickom 
vyučovaní 

 
750 765,39 eur 

 
37 538,27 eur 

13. SUŠ, Vodárenská 3, 
Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej umeleckej 
školy v Prešove na 
praktickom vyučovaní 

 
691 764,00 eur  

 
34 588,20 eur 

14. Hotelová akadémia, 
Baštová 32, Prešov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Hotelovej akadémie v 

 
659 131,20 eur 

 
32 956,56 eur 
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Prešove na praktickom 
vyučovaní 

15. SOŠ, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy, 
Jarmočná 108 v Starej 
Ľubovni na praktickom 
vyučovaní. 

 
906 141,60 eur 

 
45 307,08 eur 

16. SOŠ drevárska, 
Lúčna 1055, Vranov 
nad Topľou 

Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy 
drevárskej vo Vranove 
nad Topľou na 
praktickom vyučovaní 

 
824 186,40 eur 

 
41 209,31 eur 

17. Spojená škola, SNP 
16, Sabinov 

Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, SNP 16 
v Sabinove na 
praktickom vyučovaní 

 
671 690,00 eur 

 
33 584,50 eur 

18. Spojená škola, 
Bijacovce 1 

Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy 
v Bijacovciach na 
praktickom vyučovaní 

 
365 866,00 eur 

 
18 293,30 eur 

19. Spojená škola, 
Centrálna 464, 
Svidník 

Zlepšenie technickej 
vybavenosti Spojenej 
školy ZŠ vo Svidníku 

   
88 938,00 eur 

   
4 446,90 eur 

20. SOŠ Andyho 
Warhola, 
Duchnovičova 506, 
Medzilaborce  

SOŠ Andyho Warhola – 
projekt skvalitnenia 
odborného vzdelávania 

   
132 129,12 eur 

   
6 606,46 eur 

 
 

K bodu 15 – Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych 
služieb Dúbrava: Predseda PSK Chudík pripomenul, že poslanci PSK dostali poštou 
k bodom 15 a16 len informatívnu správu o výberových konaniach. Samotné materiály o návrhu 
na menovanie riaditeľov dostali pred zasadnutím zastupiteľstva. Dňa 6. 4. 2017 sa uskutočnilo 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava. 
Na základe odporúčania výberovej komisie predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh menovať do 
funkcie riaditeľa Mgr. MVDr. Mariána Petra dňom 1. 5. 2017.                      

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov   m e n u j e   do funkcie riaditeľa Centra sociálnych 
služieb Dúbrava Mgr. MVDr. Mariána Petra dňom 1. mája 2017. 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych 
služieb v Jabloni: Predseda PSK Chudík informoval o výberovom konaní dňa 6. 4. 
2017 na pozíciu riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni. Na základe odporúčania 
výberovej komisie predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh menovať do funkcie riaditeľa Bc. Ing. 
Mareka Sirku dňom 1. 5. 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. h)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov   m e n u j e   do funkcie riaditeľa Domova 
sociálnych služieb v Jabloni Bc. Ing. Mareka Sirku dňom 1. mája 2017.     
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Chudík predkladá zastupiteľstvu na schválenie 
návrh termínu 25. zasadnutia dňa 22. 5. 2017. Dôvodom je prerokovanie Záverečného účtu PSK 
za rok 2016 so stanoviskom hlavného kontrolóra PSK a správou nezávislého audítora. Ďalšími 
bodmi programu je: 3) úprava rozpočtu č. 3/PSK/2017, 4) navýšenie úverovej linky č. 84.054 
Prešovská regionálna infraštruktúra II z 18. 12. 2014, 5) združená investícia PSK a mesta 
Vranov nad Topľou „Multifunkčný športový areál“.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
a) termín 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 22. mája 2017 
b) program 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.  
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Chudík zdôraznil, že tento schválený program je nemenný. 
 
 

K bodu 18 – Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom: Ing. Matejčík, 
vedúci odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je 
súhlas s nakladaním nepeňažného vkladu PSK, ktorý bol vložený do spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., a to súhlas s predajom prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, Humenné. Navrhuje odpredaj 
budovy spoločnosti Dumiro, s. r. o, 26. novembra 1508/8, Humenné, ktorá má v susediacej 
budove (spoločná stena budovy s budovou práčovne) svoju obchodnú prevádzku. Svoju 
požiadavku na odpredaj zdôvodňuje Prešovské zdravotníctvo, a. s., dlhodobým nevyužívaním 
budovy, havarijným stavom a nevyužívaním tejto nehnuteľnosti ani v budúcnosti. Práčovňu 
budú riešiť externým dodávateľom firmou Lavaton. Materiál prerokovala komisia 
zdravotníctva a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom pre zastupiteľstvo. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta nechce polemizovať o predaji budovy. Mohlo by sa polemizovať o cene, 
pretože každý znalec, ktorý robí znalecký posudok a cenu pozemku pri odpredaji nejakej 
budovy v Humennom, určí inú cenu pozemku. Napr. v centre mesta znalec určil 15 eur, v tomto 
prípade 23 až 33 eur. Zaráža ho však iná vec. V minulosti, pri vložení budov do tejto 
spoločnosti, to PSK zdôvodňoval tým, že spoločnosť, ktorá bude riadiť nemocnicu tam 
investuje 100 mil. Sk. Dodnes nemá žiadnu informáciu o spôsobe investovania týchto peňazí 
a o tom, čo vlastne kúpila. V predchádzajúcom volebnom období prešiel návrh poslankyne 
Vaľovej, že treba tieto budovy odpredať, peniaze dať súkromnej spoločnosti a nie PSK s tým, 



25 
 

že potom kúpi nejaké zdravotnícke prístroje. Teraz sa to deje opäť. Zastupiteľstvo PSK by malo 
hospodárne nakladať s majetkom PSK. PSK majetok predá a získané peniaze necháva opäť 
v prospech zdravotníckej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné. Na druhej 
strane PSK opravuje kaštieľ s úverom vo výške asi 2,7 mil. Keď už naozaj s touto budovou 
nevedia nič urobiť, pýta sa, prečo by tieto finančné prostriedky nemohli ísť na účet PSK, veď 
v Humennom je niekoľko stredných škôl, ktoré majú finančné problémy s opravou, je tam 
kaštieľ, knižnica, ktorá by potrebovala investovať do budovy. Pýta sa, prečo nejdú finančné 
prostriedky pre PSK s tým, že PSK predá majetok v okrese Humenné a potom sa vrátia do 
budov v okrese Humenné. Jednoducho nesúhlasí s predajom majetku PSK ako v minulosti. PSK 
dal majetok spoločnosti a hoci tam má nejaké percentá, v podstate si nepamätá vykazovanie 
nejakého zisku a aby PSK ročne prúdili nejaké finančné prostriedky. Možno by bolo 
v budúcnosti dobré, aby zástupcovia PSK v týchto spoločnostiach predkladali nejakú 
informatívnu správu o vykazovaní ziskov alebo strát a čím sa na tom podieľajú. 
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 znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení    s ú h l a s í  
s predajom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
Nemocničná 7, Humenné, zapísaných na LV č. 2033, k. ú. Humenné, a to:  
a) pozemok: 

registra CKN parcelné číslo 3362/22 o výmere 137 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
registra CKN parcelné číslo 3362/26 o výmere 554 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

b) stavba: 
práčovňa – dopravné stredisko NsP, súpisné číslo 2838, postavená na pozemku registra  CKN 
parcelné číslo 3362/22 a 3362/26 
za cenu minimálne vo výške stanovenej odborným posudkom 77.100,00 €.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená odborným posudkom č. 59 /OP/2016 zo dňa 
10.11.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 77.100,00 €, z toho stavba 60.948,84 €, 
pozemky 16.151,16 € (pri cene 23,37 €/m2). 

c) novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 3362/52, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 457 m2, odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo C KN 3362/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 7535 m2  geometrickým plánom č. 32389833-122/2016, vyhotoveným 
spoločnosťou Ing. Mihalík Miroslav  - GEMM, Štefánikova 22, 066 01 Humenné, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom dňa 21.11.2016 pod číslom G1-400/16  za 
cenu minimálne vo výške 33,00 €/m2, t. j. za cenu 15.081,00 €, 
za predpokladu, že predmetný nehnuteľný majetok nie je naďalej potrebný na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a k činnostiam súvisiacim s výkonom zdravotníckych činností 
a za podmienky, že finančné prostriedky získané predajom týchto nehnuteľností budú 
použité na obnovu a rekonštrukciu budov v užívaní Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s. a na 
nákup prístrojového vybavenia najneskôr do dvoch rokov od predaja. 
Minimálna súhrnná predajná cena nehnuteľností uvedených v bodoch a), b), c) 
predstavuje  92.181,00 €. 
 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 1           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 19 – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu vlastníctva 
prebytočného nehnuteľného majetku PSK – dvoch pozemkov v katastrálnom území Prešov 
v správe Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej 
súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná hodnota nehnuteľného 
majetku stanovená znaleckým posudkom je 19 334,40 eur. Materiál prerokovala komisia 
školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom pre 
zastupiteľstvo. 
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 § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e , 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, zapísaného na 

LV č. 3492, k. ú. Prešov, a to: 
pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 15696/1, záhrady o výmere 1034 m2, 
parcelné číslo 15697/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, 

   ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
a  jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva 
kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej 
súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2017 zo dňa 
19.03.2017, 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 19.334,40 € pri jednotkovej cene pozemkov 15,90  €/m2. 
 

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

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
 

2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 
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c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   

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

 
3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

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

 „Obchodná verejná súťaž – pozemky v k. ú. Prešov v správe Spojenej školy, 
Kollárova 10, Prešov – neotvárať!“  

    „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto: 
� kupujúci  – fyzická osoba   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

  
4.  Ohliadka majetku:  

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ Spojenej školy, 
Kollárova 10, Prešov (tel.:051/7465611, mobil: 0905 970 151). 

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
Hlasovanie:      za: 45   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, informoval o prevode pozemkov v katastrálnom území Humenné v správe SOŠ 
polytechnickej, Štefánikova, Humenné, do vlastníctva kupujúceho mesta Humenné z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod časťou 
miestnej komunikácie. Správca majetku označil príslušné pozemky za prebytočný majetok. 
Kúpna cena je 1 euro. Komisia správy majetku a komisia školstva, mládeže, TV a športu 
odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta chcel vedieť, či prebehli nejaké rokovania s mestom Humenné a aký má plán 
s týmito pozemkami. Predseda PSK Chudík dodal, že je to otázka pre MsZ v Humennom. 
PSK má ešte jednu žiadosť mesta Humenné o predaj pozemku na rozšírenie cesty v správe 
Gymnázia v Humennom v sume asi 30 000 eur. Mesto chce 50 %-né financovanie. Podľa slov 
poslanca Hoptu by PSK nemal predávať tieto pozemky, pokiaľ nebude vedieť, čo s nimi chce 
spraviť mesto, pretože ich predáva za 1 euro. Ak budú využité na nejaké verejnoprospešné účely 
v prospech všetkých občanov mesta Humenné, nemá s tým najmenší problém. Bude mať 
problém vtedy, keď ich PSK predá za 1 euro a mesto ich predá za nejakých podmienok nejakej 
súkromnej fyzickej osobe alebo podnikateľovi. PSK by si mal zaviazať mesto pri predaji len za 
podmienok v prospech verejnoprospešného účelu. Predseda PSK Chudík poznamenal, že 
právne nie je možné toto presne urobiť. Keď tento majetok predáva PSK mestu, teda miestnej 



29 
 

samospráve a verejnej inštitúcii, všetku zodpovednosť na seba preberá mesto, vedenie mesta, 
mestské zastupiteľstvo. Poslanec Ledecký upozornil na to, že v materiáli je jasne uvedené 
zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom. Fyzicky je tam cesta a je jasné, že sa na 
pozemku môže ešte urobiť cesta alebo chodník. Nevie teda, čo sa v tomto prípade dá ešte 
spochybniť. Je to jeho názor. 
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 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 
 1550/20, 066 57 Humenné uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 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 prebytočného nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 8362, 
k. ú. Humenné, a to: 

 pozemky registra CKN: 
 parcelné číslo 4117/191, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, 
 parcelné číslo 4117/192, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, 
 parcelné číslo 4117/207, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, 
 ťarchy: 
 Pod Z 1109/2009 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Mesta Humenné podľa § 4 zák.  
             66/2009 Z. z. na parc. č. 4117/191, 4117/192, 4117/207, zo dňa 05.08.2009. 

do vlastníctva kupujúceho - Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 323 021, 
za kúpnu cenu 1,00 €. 
Celková výmera prevádzaného majetku predstavuje 956 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod časťou miestnej komunikácie v súlade s                 
§ 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržal sa: 1 
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, uviedol prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK v správe 
Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou a to nevyužívanej 
a chátrajúcej chatky nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti Domaša, katastrálne územie 
Holčíkovce. Správca označil tento nehnuteľný majetok za prebytočný. Dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je, že sa chatka nachádza uprostred pozemku vo vlastníctve obce Holčíkovce 
a prístup k nej je možný iba po pozemku vo vlastníctve obce. Všeobecná hodnota nehnuteľného 
majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 620 eur. 
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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 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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 
             Vranove nad Topľou uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2       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, zapísaného na LV č.1047, k. ú. Holčíkovce, a to: 
             pozemok registra CKN parcelné číslo 495, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 

                    stavba: chatka č. 2 Nataša, súpisné číslo 637, na pozemku CKN parcelné číslo 495 
             spoluvlastnícky podiel: 1/1 
             ťarchy: bez zápisu 

a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho - Obec Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 40,          
IČO: 00332429, za kúpnu cenu 620,00 €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 29/2014 zo dňa 
10.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Elenou Kopsovou, Ružová  84, Vranov nad Topľou 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 
predstavuje 620,00 €, z toho stavba 383,45 €, pozemok 236,55 € (pri cene 4,82 €/m2). 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Chatka, súpisné číslo 637, na pozemku CKN parcelné číslo 495 o výmere 49 m2 sa nachádza 
uprostred pozemku vo vlastníctve Obce Holčíkovce (C KN parcelné číslo 493/1 o výmere 
12664 m2). Prístup k chatke je možný iba po pozemku vo vlastníctve obce.  

 
Hlasovanie:      za: 43   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: Predseda PSK Chudík upozornil poslancov 
na nový materiál k bodu 20C, ktorý dostali pred zasadnutím. Ing. Matejčík, vedúci odboru 
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného majetku PSK – 
pozemkov a stavby v katastrálnom území Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho mesta Stará 
Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto Stará Ľubovňa odkúpením budovy 
a priľahlých pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n. o., plánuje 
vybudovať seniorské centrum spolu s vytvorením prístupovej komunikácie, parkovacích plôch 
a technického zázemia. Jeho vybudovaním sa zvýši kvalita života seniorov, bude plniť 
verejnoprospešný účel a poskytne dôchodcom z mesta Stará Ľubovňa možnosti na príjemné 
strávenie jesene života. Kúpna cena je 2 982 eur. V uznesení sa nachádzajú aj ťarchy: 
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1) povinnosť strpieť právo prechodu, prejazdu a státia motorovými vozidlami na pozemku; 
2) zrealizovať výstavbu seniorského centra do 10 rokov od nadobudnutia tohto nehnuteľného 
majetku do vlastníctva, inak účinnosť právneho vzťahu - kúpnej zmluvy medzi PSK a Mestom 
Stará Ľubovňa zanikne a zmluvné strany budú povinné v lehote 2 mesiacov odo dňa zániku 
kúpnej zmluvy sa vzájomne vysporiadať vo výške 2 982 eur; 3) zriadenie predkupného práva 
pre PSK. Materiál prerokovala komisia zdravotníctva a komisia správy majetku s odporúčacím 
charakterom pre zastupiteľstvo. 
Diskusia:  
Poslanec Bizovský má v tomto prípade najviac informácií, lebo je riaditeľom Ľubovnianskej 
nemocnice, n. o., a viceprimátorom mesta Stará Ľubovňa. V roku 2005 sa nemocnica svojou 
rekonštrukciou zbavila kúrenia stredotlakovej pary a vznikli tak prebytočné priestory, ktoré od 
roku 2005 prakticky len opravuje. Uvažovalo sa o športovej hale, ale rozmerovo to nesedí. 
Neboli by tam vhodné ani skladové priestory. V meste vznikla potreba denného stacionára pre 
starších pribúdajúcich ľudí. Následne vznikla dohoda, že mesto za uvedenú cenu získa tento 
nehnuteľný majetok, ktorý zveľadí, postaví seniorské centrum a takto zrealizuje svoj plán. Nie 
je to nevýhodné pre nemocnicu a PSK, lebo k budove je pričlenená aj časť pozemku, ktorý nie 
je v areáli ohradený, vyžaduje len údržbu a keďže je veľký nedostatok parkovacích miest okolo 
nemocnice, mesto sa zaviazalo vybudovať okolo seniorského centra aj parkovacie miesta. 
Mohlo by tam vzniknúť cca 50 parkovacích miest. Z tohto dôvodu je to výhodné aj pre PSK. 
Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu tohto predaja. 
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. a) 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,  
a) 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 zapísaného na LV č. 1190, k. ú. Stará 
Ľubovňa, a to: 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2,  
parcelné číslo 829/3, trvalé trávnaté porasty o výmere 311 m2,  
parcelné číslo 831/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,  
parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1929 m2,  
ťarchy: 1  Právo uloženia inžinierskych sietí na parcele 2617/4 v prospech vlastníka 
vedeného na LV 649, a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne podľa zmluvy 
V345/09-404/09. 
Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §10 ods.1)  a 5) zákona NR SR č. 656/2004 
Z. z. na pozemok KN-C parcelné číslo 2617/4 v prospech Východoslovenská distribučná, 
a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361, v rozsahu podľa GP č. 107/2009 na základe 
návrhu č.1404/ML/2010-Z 422/10- 553/10. 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2981 m2.) 
stavba: CO sklady, súpisné číslo 1912, postavená  na pozemku registra C KN parcelné číslo 

831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1  
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ťarchy: bez zápisu,   
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, IČO: 00330167, za kúpnu cenu  2.982,00 €. 
za splnenia podmienky, že kupujúci: 

1. súčasne s kúpnou zmluvou zriadi v prospech predávajúceho vecné bremeno spočívajúce v 
povinnosti strpieť právo prechodu, prejazdu a státia motorovými vozidlami na pozemku C 
KN parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1929 m2 

2. zrealizuje výstavbu „Seniorského centra“ do 10 rokov od nadobudnutia tohto nehnuteľného 
majetku do vlastníctva, inak účinnosť právneho vzťahu – kúpnej zmluvy medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Stará Ľubovňa zanikne a zmluvné strany 
budú povinné v lehote 2 mesiacov odo dňa zániku kúpnej zmluvy sa vzájomne vysporiadať 
tak, že Mesto Stará Ľubovňa odovzdá Prešovskému samosprávnemu kraju predmetný 
majetok a Prešovský samosprávny kraj vráti Mestu Stará Ľubovňa kúpnu cenu vo výške 
2.982,00 €. 

     b)    Zriadenie  predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva nehnuteľnosti 
             uvedené  v  bode  B  písm.  a)  uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na  
             predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, a to za kúpnu cenu 2.982,00 €. 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
             Mesto Stará Ľubovňa odkúpením budovy a priľahlých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli 

Ľubovnianskej nemocnice, n. o., plánuje vybudovať „Seniorské centrum“ spolu s vytvorením 
prístupovej komunikácie, parkovacích plôch a technického zázemia. Vybudovaním 
„Seniorského centra“ sa zvýši kvalita života seniorov. Plánované centrum bude plniť 
verejnoprospešný účel a poskytne dôchodcom z mesta Stará Ľubovňa možnosti na príjemné 
strávenie jesene života. 

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

K bodu 21 – Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – 
prípady hodné osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru 
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je technická 
projektová dokumentácia. Podľa zmluvy o asistencii pre prípravu investície medzi EIB a PSK 
bola táto dokumentácia financovaná, vypracovaná a teraz je potrebné pre ďalšie procesy v rámci 
projektu ELENA, aby zapojení uchádzači do tohto projektu mali túto dokumentáciu vo svojom 
vlastníctve. Vypracovaním dokumentácie bola dosiahnutá 100 %-ná úspešnosť podaných 
žiadostí o NFP. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
 
Procedurálny návrh predsedu PSK Chudíka:  
- spoločné hlasovanie o 14 predložených návrhoch na uznesenie. 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Procedurálny návrh bol schválený.  
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1) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Poprad za subjekt:  
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad  
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 
 

2) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Poprad za subjekt:  
Základná škola, Jarná ulica 3168/13, Poprad  
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01  Poprad, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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3) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Stará Ľubovňa za subjekt:  
Základná škola, Levočská 6, 064 01  Stará Ľubovňa  
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa, 
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 
 

4) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Prešov za subjekt:  
Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01  Prešov 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov, za kúpnu cenu celkom 
1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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5) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Lipany za subjekt:  
ZUŠ, Štúrova 29, 082 71  Lipany   
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 

 
6) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Vysoké Tatry za subjekt:  
Základná škola, Tatranská Lomnica č. 123 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01  Starý Smokovec, 
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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7) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Stropkov za subjekt:  
Materská škola, Matice Slovenskej 740/7, Stropkov 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 
 

8) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre obec Raslavice za subjekt:  
Materská škola, Alejová 504, 086 41  Raslavice 
do vlastníctva kupujúceho  –  Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41  Raslavice, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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9) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Bardejov za subjekt:  
BPS Bapos, m. p., Štefánikova 789, Bardejov 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01  Bardejov, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 

 
10) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Svidník za subjekt:  
Materská škola, Ul. generála Svobodu č. 744/33, 089 01  Svidník 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01  Svidník, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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11) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému) pre mesto Svidník za subjekt:  
Materská škola, ul. 8. mája, 089 01  Svidník 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01  Svidník, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému bola 
vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná 
na zníženie energetickej náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 

 
12) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová príprava budov v meste 
Medzilaborce) pre objekt: Mestský úrad, Mierová 326, 068 01  Medzilaborce 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová príprava budov v meste Medzilaborce bola vyhotovená v súlade s výzvou 
na OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná na zníženie energetickej 
náročnosti budov, bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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13) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová príprava budovy)) pre objekt:  
Materská škola, Matice Slovenskej 740/7, Stropkov 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová príprava budovy bola vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód 
výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov, 
bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 

 
14) 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. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku, a to: 

odpredaj hnuteľného majetku PSK (Technická projektová príprava budovy)) pre objekt:  
Základná škola, Tatranská Lomnica č. 123“ 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01  Starý Smokovec, 
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Technická projektová príprava budovy bola vyhotovená v súlade s výzvou na OP KŽP, kód 
výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov, 
bude slúžiť vo verejnom záujme. 
 

 
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0 
14 predložených návrhov na uznesenie bolo schválených trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 22 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. 
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá uvedenú zmenu uznesenia 
z dôvodu, že v rámci návrhu na vklad bolo potrebné doplniť ešte čísla pozemkov odčlenených 
od novovytvorenej parcely. 
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  
m e n í  
uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B schvaľuje, v bode B.1, nasledovne:  
vypúšťa sa text v bode B.1 a nahrádza sa textom v tomto znení: 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie Otta Brucknera v 

Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok, uvedeného v bode B.2 ods. 1. 
tohto uznesenia 

B.2 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 zámena nehnuteľného majetku 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi 
Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 
475 a Mestom Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283, 
bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Kežmarok nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 592, k. ú. 
Kežmarok, a to:   

 pozemky registra CKN: 
 parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2  
 parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2 
 parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2 
 parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 
 stavby: 
 súpisné číslo 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom 
 súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 86/2 s príslušenstvom 
 súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 106/19 

s príslušenstvom 
2. Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k. ú. 
Kežmarok, a to: 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2 
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2 
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parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 
odčlenený od pozemkov registra CKN, parcelné číslo 1938/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 16789 m2 (diel č. 1 o výmere 3533 m2); parcelné číslo 1938/4, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 305 m2 (diel č. 3 o výmere 125 m2); parcelné 
číslo 1938/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 (diel č. 4 o výmere 12 
m2), k. ú. Kežmarok, geometrickým plánom č. 23/2016 zo dňa 24. 03. 2016, 
vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – Geodet, Medňanského 50, Spišská Belá – 
Strážky, prevádzka Baštová 6, Kežmarok, IČO: 46227717 
stavby:  
súpisné číslo 2247 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/7 
s príslušenstvom 
súpisné číslo 2246 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/8 
s príslušenstvom 
súpisné číslo 2245 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/15 
s príslušenstvom 

za podmienky:  
Mesto Kežmarok po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností od PSK, na základe tejto 
zámeny pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok z dôvodu zabezpečenia 
kontinuity vzdelávania v tejto inštitúcii a z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok, prenajme predmetné nehnuteľnosti za nájomné 1,00 €/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja okresu 
Kežmarok prijatého uznesením č. 45/2016 zo dňa 10. 2. 2016 na výjazdovom zasadnutí 
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zriadenia 
študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku, v ktorom by následne 
mala sídliť okrem iných stredných škôl aj Hotelová akadémia Otta Brucknera 
Kežmarok v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  
 

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

K bodu 23 – Rôzne: 
A/ Návrh na dofinancovanie stavebných prác (naviac a menej prác) 
súvisiacich s realizáciou diela „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného 
sveta v Šarišskej galérii“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že dňa 
27. 3. 2017 bol v zmysle uznesenia zastupiteľstva prevedený poslanecký kontrolný deň na 
predmetnej stavbe za prítomnosti poslancov volebného obvodu Prešov, kde bolo vysvetlené, 
z čoho pozostávajú vyvolané práce naviac. V podstate ide o stavebné práce v objeme 77 422,94 
eur, elektroinštaláciu v objeme 13 358,45 eur, elektrickú požiarnu signalizáciu v objeme 
4 008,53 eur a vzduchotechniku v objeme 3 210,05 eur. Poslancom PSK boli ukázané ďalšie 
časti objektov, ktorých sa rekonštrukcia netýka, ale bola by vhodná z estetického 
a bezpečnostného hľadiska, lebo vyvolávajú dosť negatívny dojem. Tieto ďalšie veci sú 
vyfotografované a tvoria prílohu materiálu. Je to a) rekonštrukcia balkóna objektu  č. 51, b) 
sanácia fasády administratívnej budovy galérie, c) sanácia steny administratívnej budovy 
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galérie a múra ohraničujúceho galériu, d) sadové úpravy Šarišskej galérie v Prešove. Stavebné 
práce naviac sú v objeme 98 000 eur. V prípade neschválenia ďalších prác, budú približne 
v objeme 12 000 eur práce menej, lebo sa nebude maľovať fasáda administratívnej budovy 
galérie. Bolo by to úplne zbytočné vzhľadom na veľmi popraskanú fasádu. Predpokladaná cena 
projekčných prác je 10 000 eur vrátane DPH, tie by sa týkali bodov a), b), c), d). Táto stavba je 
skutočne nekonečný príbeh. V utorok bol poslanecký kontrolný deň, vo štvrtok boli tieto 
financie odsúhlasené komisiou finančnou. Vo štvrtok poobede mu zavolal riaditeľ galérie, že 
pri oprave zatečených vnútorných priestorov administratívnej budovy opätovne došlo 
k pamiatkovému nálezu. Na stenách boli objavené fresky zo 17. storočia. Pamiatkový úrad 
vydal rozhodnutie o pozastavení prác a reštaurátorským spôsobom treba sanovať všetky štyri 
miestnosti v administratívnej budove. Predpokladá ďalšie náklady resp. finančné potreby na 
dokončenie tejto predmetnej stavby. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec nadviazal na nekonečný príbeh. Objavenie fresiek nikto nemôže 
predpokladať, je to adekvátne pomenovanie, ktoré vznikne pre naviac práce, keď sa odsúhlasia. 
Aj v tomto sa zmenili komentáre a naviac práce sa už rozlišujú, či sú nepredvídané, nevyhnutné, 
alebo tie, ktoré sa po dohode a konsenze chcú urobiť. Dnes sú naviac práce okolo 98 000 eur. 
Chcel vedieť, aká suma bola vyčerpaná pri naviac prácach spolu s tými 98 000 eurami. Tieto 
vyplývali z riešení tak, aby toto dielo bolo ukončené. Vyskočila ďalšia položka projektové 
práce. Už na minulých rokovaniach upozorňoval na nebezpečný vnútorný múr. Je to bod c) 
sanácia steny administratívnej budovy galérie a múra ohraničujúceho galériu. Skutočne je 
v dezolátnom stave. Osobne si myslí, že je to absolútne nevyhnutné urobiť, lebo do dvora budú 
prichádzať ľudia k novej budove a k novému výťahu. Aj ďalšie veci by sa mohli urobiť, ale 
malo sa to povedať už na začiatku. Vtedy sa ani nevedelo, či budú urobené kamenné portály. 
Treba pomenovať veci tak, ako skutočne sú. Teda PSK chce zrekonštruovať galériu, taká suma 
sa dá získať z fondov, toľko treba doplatiť z vlastných zdrojov. Je potrebné povedať to priamo 
a keď dôjde k dohode, potom to odsúhlasiť. Niektoré veci sú z hľadiska bezpečnosti absolútne 
nevyhnutné a niektoré veci vyskakujú v priebehu procesu, lebo je potrebné urobiť kvalitnejšie 
celkové riešenie. Predpokladá, že keď sú projektové náklady na ďalšie práce zatiaľ vo výške 
10 000 eur, ďalšie práce podľa jeho odhadu budú okolo 300 000 eur naviac. Pri freskách nevie 
odhadnúť cenu prác naviac.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  
1. dofinancovanie stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela „Rekonštrukcia  
    a   revitalizácia   výtvarného  sveta  v  Šarišskej  galérii“  v  celkovom  objeme  
    97 999,97 eur vrátane DPH v zmysle dôvodovej správy 
2. vyčlenenie  finančných  prostriedkov v celkovom  objeme 10 000 eur vrátane 
    DPH  na  zabezpečenie  stavebnej  projektovej dokumentácie na rekonštrukciu  
    balkóna objektu č. 51, sanáciu fasády administratívnej budovy galérie, sanáciu 
    steny administratívnej budovy galérie a múra ohraničujúceho budovy Šarišskej 
    galérie a sadové exteriérové úpravy v zmysle dôvodovej správy. 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 403/2016 zo dňa 18. 10. 
2016: Ing. Pojezdala, vedúci odboru IJ ELENA Úradu PSK, predkladá návrh zmeny tohto 
uznesenia, kde sa v bodoch 3., 4., 5., 6., 7., 8., pôvodný text uznesenia nahrádza novým znením 
pri výške celkových výdavkov na projekt. V pôvodnom uznesení sa uvažovalo  s odhadovanou 
výškou finančných prostriedkov na jeden projekt okolo 700 000 eur s tým, že miera 5 %-ného 
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spolufinancovania predstavovala sumu 35 000 eur na jeden projekt. Po dopracovaní projektovej 
dokumentácie sa upresnila výška, to znamená, že celkové výdavky na projekt v bode 3. 
predstavujú sumu 1 131 315,67 eur, z toho 5 % výdavkov 56 565,78 eur; v bode 4. celkové 
výdavky 970 000 eur, z toho 5 % výdavkov 48 500 eur; v bode 5. celkové výdavky 1 248 192,93 
eur, z toho 5 % výdavkov 62 409,65 eur; v bode 6. celkové výdavky 1 070 000 eur, z toho 5 % 
výdavkov 53 500 eur; v bode 7. celkové výdavky 1 480 000 eur, z toho 5 % výdavkov 74 000 
eur; v bode 8. celkové výdavky 332 551,88 eur, z toho 5 % výdavkov 16 627,59 eur. V bode 6. 
je projekt zníženia energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné, na ktorú sa pýtal 
poslanec Hopta. Treba rozlišovať operačné programy. ARR PSK predkladá projekty pre 
Integrovaný regionálny operačný program, odbor IJ ELENA spracováva projekty pre kvalitu 
životného prostredia. Obidva programy majú svoje špecifiká. Tento projekt bude predložený 
v rámci PSK. Jednou z príloh predloženia žiadosti o NFP je aj príloha č. 6, čo je test podniku 
v ťažkostiach. Ak by ho predkladala samotná organizácia, tento test by nevyšiel a z tohto 
dôvodu bolo rozhodnuté, že tento projekt bude predkladať Úrad PSK. To isté sa týka bodu 7. 
SOŠ Svit a bodu 4. Obchodná akadémia Poprad. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  m e n í  
uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 403/2016 zo dňa 18. 10. 2016 k návrhu na 
schválenie žiadostí o NFP, k ich spolufinancovaniu a predfinancovaniu z rozpočtu PSK 
nasledovne: 
Pôvodný text uznesenia v bodoch 3., 4., 5., 6., 7., 8. sa nahrádza novým znením: 

3. Názov projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce 
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 131 315,67 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 131 315,67 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov –  5%: 56 565,78 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
4. Názov projektu: 
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy 
Výška celkových výdavkov na projekt: 970 000,00 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 970 000,00 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5%: 48 500,00 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

5. Názov projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad 
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 248 192,93 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 248 192,93 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5%: 62 409,65 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
6. Názov projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné 
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 070 000,00 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 070 000,00 eur 
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Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5%: 53 500,00 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
7. Názov projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit 
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 480 000,00 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 480 000,00 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5%: 74 000,00 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
8. Názov projektu: 
Spojená škola, Kollárova 10, Prešov zníženie energetickej náročnosti budovy 
Výška celkových výdavkov na projekt:  332 551,88 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:  332 551,88 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5%: 16 627,59 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Chudík upozornil predkladateľa materiálu na opravu formálnej chyby v názve 
školy v bode 8. 
 
 
Poslankyňa Sirková uviedla, že Zastupiteľstvo PSK na dnešnom rokovaní schválilo uznesenie 
o menovaní riaditeľa DSS v Jabloni, ktorým sa stal Bc. Ing. Marek Sirka. Vysvetlila, že ide len 
o náhodnú zhodu priezvisk a nie je s ním v žiadnom príbuzenskom ani rodinnom vzťahu. Tým 
vyvracia pochybnosti všetkých prítomných, ktorí o tom pochybovali. 
 
Poslanec Kandráč bol poverený predložiť žiadosť o podporu pri organizácii dvoch významných 
medzinárodných šachových podujatí v roku 2018 a 2019. Ide o ME žien a ME mládeže 
v Poprade, v Tatrách. Organizáciou týchto majstrovstiev bola poverený NR klub, nezisková 
organizácia, Eva Repková, Stará Ľubovňa. Tieto podujatia boli pridelené na základe 
Medzinárodného kongresu európskej šachovej federácie v Baku počas šachovej olympiády 2016 
na základe hlasovania členských štátov. Slovenský zväz následne poveril ich usporiadaním NR 
klub v Starej Ľubovni. E. Repková je prvá slovenská veľmajsterka v šachu, niekoľkonásobná 
vicemajsterka sveta, dlhoročná slovenská reprezentantka, olympionička, manažérka šachového 
klubu Stará Ľubovňa, dvojnásobného víťaza mužskej šachovej extraligy v sezóne 2014/2015 
a 2015/2016, organizátorka významných domácich aj zahraničných šachových podujatí vrátane 
majstrovstiev Slovenska mládeže do 8, 10, 12, 14, 16, 18 rokov v rokoch 2012, 2013, 2014 
a šachovej olympiády mládeže v roku 2016 za účasti 40 krajín z celého sveta. Týchto podujatí 
by sa malo zúčastniť spolu asi 3 000 účastníkov z celej Európy vrátane sprievodných osôb. 
V roku 2018 na ME žien by to malo byť okolo 200 účastníkov s trvaním 12 dní.  Na ME mládeže 
v roku 2019 by malo byť 2 800 účastníkov s trvaním cca 10 dní. Podpora cestovného ruchu za 
tieto dve podujatia by mohla byť vo výške cca 2 mil. eur. Keďže táto nezisková organizácia 
zháňa finančné prostriedky rôznym spôsobom a podujatie sa bude konať v PSK, žiadosť zaslala 
aj PSK. Komisia finančná nezáväzne rokovala o tejto záležitosti a má vôľu to riešiť. Sám  nevie 
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akým spôsobom to riešiť, lebo poslanci zastupiteľstva ukončia svoj mandát v novembri roku 
2017. Žiadateľka potrebuje nejaký prísľub finančných prostriedkov, aby nakoniec spomínané 
podujatia neboli zrušené.  
 
 

K bodu 24 – Interpelácie poslancov: nikto z prítomných poslancov nevzniesol 
žiadnu interpeláciu. 
 
 

K bodu 25 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 24. zasadnutie Zastupiteľstva   
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 25. zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 22. mája 2017.  
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Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH                    ............................................................. 
 
 
 
Ing. Stanislav Kahanec    .............................................................                                                           
     
 
 
    
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kubánek 
  riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík 
      predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 


