Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 27/ 2017

z 28. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2017 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017.
5. Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“.
6. Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
7. Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna
na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“.
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
9. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
10. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017.
11. Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK.
12. Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
14. Rozšírený Dohovor primátorov a starostov.
15. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017.
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016.
17. Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017.
18. Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy,
Mierová 1973/79, Humenné.
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ
spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej
náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.
21. Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“.
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
24. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – zákonné predkupné právo.
25. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
27. Rôzne.
28. Interpelácie poslancov.
29. Záver.

1

K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 28.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 54 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK Čuha a poslanci
Ahlers, Bizovský, Harabin, Janiga, Kandráč, Kuročka, Švagerko.
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh
k programu rokovania.
Program 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017.
5. Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“.
6. Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
7. Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna
na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“.
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
9. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
10. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017.
11. Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK.
12. Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
14. Rozšírený Dohovor primátorov a starostov.
15. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017.
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016.
17. Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017.
18. Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy,
Mierová 1973/79, Humenné.
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ
Spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej
náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.
21. Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“.
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
24. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – zákonné predkupné právo.
25. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
27. Rôzne.
28. Interpelácie poslancov.
29. Záver.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
Program 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Barana, Ceľucha, Jánošíka,
Kužmu, Pilipa.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Gašpára a Kičuru.

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva
PSK: Materiál predložil 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 26. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č.
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1 - 546/2017, sa nevyhodnocuje uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK
za príslušný volebný obvod na kontrolné dni k všetkým stavebným prácam naviac a v bode B.2
k podaniu informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o všetkých
vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01
realizácie projektov, pretože sa nekonal žiadny kontrolný deň za účasti poslancov PSK.
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: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok
2017: Ing.

Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že v zmysle zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC je hlavný kontrolór povinný predkladať správu o kontrolnej
činnosti zastupiteľstvu raz ročne. V zmysle Zásad o kontrolnej činnosti ÚHK PSK je
predkladanie tejto správy stanovené dvakrát ročne. Na I. polrok 2017 ÚHK PSK plánoval
celkom 30 kontrol, reálne previedol 32. Z toho bolo 14 finančných kontrol, 5 tematických a 13
kontrol na overenie plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Najviac
20 kontrol bolo v školských zariadeniach, pretože tých má PSK najviac. V sociálnych
zariadeniach prebehlo 7 kontrol, v kultúrnych zariadeniach 2 kontroly. V SAD Poprad, a. s.
a v SAD Humenné, a. s., boli vykonané kontroly pridelených rozpočtových prostriedkov na
základe zmluvných vzťahov medzi dopravcami a PSK. Na Úrade PSK bola vykonaná jedna
tematická kontrola na vybavovanie sťažností a petícií, čo bude ďalším bodom programu
zasadnutia zastupiteľstva. Konštatoval, že kontroly prevedené v I. polroku 2017 dopadli
pozitívne, je síce trochu viac kontrolných zistení ako v II. polroku 2016, ale je to v rámci
stanovenej normy ÚHK PSK. Celkom bolo 79 kontrolných zistení. 3 kontrolné zistenia boli
finančne vyčíslené v sume 1 202 eur a 76 kontrol bolo finančne nevyčíslených. Organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú veľmi dobre nastavený kontrolný systém. Vyskytli sa
aj také, kde je viac nedostatkov, ale teší ho, že už existujú organizácie, v ktorých neboli zistené
žiadne nedostatky. V prílohe č. 1 je uvedený popis jednotlivých kontrol a kontrolných
zistení. Príloha č. 2 obsahuje evidenciu vykonaných finančných kontrol za I. polrok 2017.
V prílohách č. 3 a č. 4 sa nachádza prehľad kontrolných zistení finančne nevyčíslených
a finančne vyčíslených za I. polrok 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I.
polrok 2017:

Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, sa táto správa
predkladá zastupiteľstvu dvakrát ročne. Za I. polrok 2017 bolo v centrálnej evidencii ÚHK PSK
zaevidovaných 16 sťažností, z toho jedna vecne nepríslušná, ktorá bola postúpená vecne
príslušnému orgánu verejnej správy. Z 15 zaevidovaných sťažností príslušných na vybavenie
Úradu PSK bolo 7 sťažností odložených, 4 sťažnosti nespĺňali parametre zákona, boli
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anonymné, resp. aj keď bola sťažnosť podpísaná a následne ÚHK PSK kontaktoval
sťažovateľa, ukázalo sa, že meno bolo vymyslené, alebo adresát nebol známy. Jedna sťažnosť
bola odložená, lebo v tejto sťažnosti konal súd a v danom prípade sa sťažnosť odkladá zo
zákona. Dve sťažnosti boli ÚHK PSK zaslané len na vedomie a v zmysle zákona č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach sa tieto sťažnosti odložia. 8 vecne príslušných sťažností bolo potrebné
prešetriť. Na odbor zdravotníctva bolo postúpených 6 sťažností, na odbor sociálny 2 sťažnosti.
Všetky tieto sťažnosti podľa preskúmania príslušnými odbormi boli vyhodnotené ako
neopodstatnené. Ak by sťažovateľ nebol spokojný s daným postupom, teda že je sťažnosť
prešetrená ako neopodstatnená, vstupuje do prípadu hlavný kontrolór, ktorý sťažnosť
prešetruje, ale ani v jednom prípade sa tak nestalo. V prílohe č. 1 materiálu sú prehľadne
popísané jednotlivé sťažnosti. V centrálnej evidencii vybavovania petícií je za dané obdobie
evidovaná iba jedna vecne nepríslušná petícia, ktorá bola postúpená na priame vybavenie vecne
príslušnému orgánu verejnej správy.
Diskusia:
Poslanec Damankoš poznamenal, že buď je sťažnosť neopodstatnená alebo vecne nepríslušná.
Má pocit, že z pohľadu občana sa už nemá zmysel sťažovať, lebo nič ako keby nepadalo na
úrodnú pôdu. Zaujímalo by ho napr. nedodržiavanie ordinačných hodín jedného lekára, táto
sťažnosť bola neopodstatnená. Chcel vedieť, či lekár dodržiaval alebo nedodržiaval ordinačné
hodiny. Tiež ho zaujímali pomery v škole v Poprade. Chcel vedieť, aké sú tam vlastne pomery,
aj keď je to anonym. Aspoň v týchto dvoch prípadoch by potreboval konkrétne informácie. Ing.
Hudák vysvetlil, že ÚHK PSK vedie len evidenciu príslušných sťažností, ktoré postupuje
príslušnému odboru. Sťažnosť ohľadom nedodržiavania ordinačných hodín bola pridelená
odboru zdravotníctva s tým, že ÚHK PSK dostal vyjadrenie o neopodstatnenej žiadosti. Odbor
zdravotníctva sťažnosť prešetril a podľa všetkého zistil, že ordinačné hodiny sa dodržiavajú.
Takže táto otázka by mala byť adresovaná skôr odboru zdravotníctva. V druhom prípade
sťažnosti na školu nemôže byť sťažnosť adresovaná odboru školstva, lebo anonym sa odkladá
v zmysle zákona a anonymné sťažnosti sa vôbec neprešetrujú. Ak by tam bol závažný podnet
porušenia finančnej disciplíny, je to aj predmet následnej tematickej kontroly tejto školy, čiže
vtedy, ak je to niečo závažné, na čo poukazuje sťažovateľ, aj keď je to anonym. ÚHK PSK mal
konkrétne dve takéto anonymné sťažnosti, resp. boli podpísané ako zamestnanci. Tieto sa
prešetrovali v rámci tematickej kontroly, čiže ÚHK PSK sa zaoberá aj anonymnými
sťažnosťami podľa miery závažnosti. Poslanec Damankoš to teda môže chápať tak, že
v prípade opakovanej sťažnosti na nejakú oblasť možno očakávať tematickú kontrolu, aby sa
dosiahol nejaký výstup, ktorý je dosť dôležitý pre občanov, lebo občan predsa len nie je právnik,
aby dokázal posúdiť tieto veci. Ing. Hudák dodal, že je to potom zahrnuté aj v pláne kontrolnej
činnosti, resp. kontrola sa vykoná aj mimoriadne.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Združená investícia medzi PSK a mestom
Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“:

Poslanec
Kaliňák uviedol, že predložený materiál nie je novou myšlienkou. Mesto Medzilaborce sa ňou
zaoberalo v júni minulého roka, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo tento investičný zámer.
Hľadali sa možnosti jeho prefinancovania. Mesto sa snažilo zapojiť do programu výstavby
športových centier, ktoré manažuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Po zvážení všetkých
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finančných možností, ktoré mesto obmedzovali, od tohto zámeru upustilo. Nakoniec po dohode
s predsedom PSK mesto navrhlo na tento účel združiť finančné prostriedky vo výške a v pomere
uvedenom v predloženom materiáli. Plocha bude situovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Medzilaborce a prevádzkovaná bude taktiež mestom. Bude slúžiť pre žiakov a študentov
daného regiónu.
Diskusia:
Poslanec Damankoš sa spýtal predkladateľa, či ide o úplne novú plochu, alebo sa bude
rekonštruovať nejaká existujúca. Poslanec Kaliňák odpovedal, že ide o novostavbu, ktorá bude
v ďalšej etape riešená prikrytím halovou konštrukciou. To už bude riešiť mesto Medzilaborce
v nasledujúcich rokoch.
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 Medzilaborce s názvom
„Multifunkčná ľadová plocha“ s predpokladaným rozpočtom 320 000,00 eur vrátane DPH
2. združenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny
kraj za predpokladu, že mesto Medzilaborce:
a) V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach č. 34/2017 zo dňa
7. 8. 2017 ako združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného
rozpočtu. Ak združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu
PSK do združenia sa nemení.
b) Vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet.
c) Bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii.
d) Predloží návrh zmluvy o združenej investícii.
e) Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a
zrealizuje výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy v termíne určenom v zmluve o združení.
f) Po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie
majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov.
g) Zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá
s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“: Podpredseda
PSK Bieľak oboznámil prítomných s tým, že cieľom tohto projektu je vybudovať novú
športovú halu zameranú na hokejbal, ktorý v poslednom období naberá na veľkej dynamike
a rozvoji zvlášť v okrese Kežmarok. Tomuto športu sa venujú predovšetkým mládežnícke
kategórie, ale v okrese sú aj seniorské mužstvá. Tento projekt by mal slúžiť pre celý okres a
prioritne mestám Spišská Belá a Kežmarok, ktoré sa venujú hokejbalu. Po dobudovaní bude
túto halu prevádzkovať mesto Spišská Belá, ktoré bude jej správcom a prevádzkovateľom. Táto
myšlienka tiež nie je nová, mesto o nej uvažovalo od roku 2016. V súčasnosti je projekt
pripravený na realizáciu. V podstate sa čaká na výsledok samotného verejného obstarávania,
ktoré určí definitívnu cenu. Predpokladané náklady sú podľa rozpočtu na úrovni 900 000 eur.
Spoluúčasť PSK je vo výške 100 000 eur. Zvyšok dofinancuje mesto Spišská Belá v súlade
s podmienkami uvedenými v návrhu uznesenia. Požiadal o úpravu samotného uznesenia v bode
2a), kde je uvedené, že mesto Spišská Belá predloží na dnešné zasadnutie Zastupiteľstva PSK
uznesenie mestského zastupiteľstva. MsZ v Spišskej Belej zasadne až v pondelok. Materiál
prerokovalo už skôr, ale samotné uznesenie bude definitívne schvaľovať dňa 28. 8. 2017. Mesto
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Spišská Belá doloží výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva do konca mesiaca august s tým,
že táto združená investícia s danými podmienkami bola už prerokovaná a odobrená v komisiách
zriadených mestom. Následne navrhol, aby v bode 2a) bolo uvedené predloženie uznesenia
mestského zastupiteľstva do konca augusta, teda do 31. 8. 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Predseda PSK Chudík požiadal poslancov hlasovať o predloženom návrhu uznesenia so
zmenou v bode 2a) v nasledovnom znení: Predloží Prešovskému samosprávnemu kraju
v termíne do 31. 8. 2017 uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení združenej investície ...
Ďalší text zostáva v pôvodnom znení.
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 Spišská Belá s názvom
„Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“ s predpokladaným rozpočtom 900 000,00 eur vrátane
DPH
2. združenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny
kraj za predpokladu, že mesto Spišská Belá:
a) Predloží Prešovskému samosprávnemu kraju v termíne do 31. 8. 2017 uznesenie mestského
zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Spišská Belá ako
združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak
združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do
združenia sa nemení.
b) Vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet.
c) Bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii.
d) Predloží návrh zmluvy o združenej investícii.
e) Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a
zrealizuje výstavbu hokejbalovej haly v termíne určenom v zmluve o združení.
f) Po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie
majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov.
g) Zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad
Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna
na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“: Poslanec Ragan predstavil
návrh tejto združenej investície, ktorej predmetom bude pokládka a zhotovenie umelého
trávnika na štadióne na ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou. Týmto dielom sa zvýši
využiteľnosť tohto štadióna, bude na ňom možné realizovať tréningový proces, majstrovské
zápasy nielen A mužstva ale aj dorasteneckých a žiackych kategórií. Je to veľmi zmysluplná
investícia. Následne požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu predloženého materiálu. V návrhu
uznesenia je potrebná určitá úprava, lebo samotný proces bude prebiehať tak, že združená
investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou sa bude týkať stavebnej časti vo výške
180 000 eur a následne súkromná firma sponzorsky zrealizuje pokládku umelého trávnika vo
výške viac ako 200 000 eur. Takže celková investícia je predpokladaná vo výške 400 000 eur.
Návrh na uznesenie by sa upravil v bode 1. v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
1. združenú investíciu medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na
ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou – stavebná časť“ s
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predpokladaným nákladom 180 000 eur vrátane DPH. Ďalšie časti uznesenia zostávajú
v pôvodnom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Predseda PSK Chudík navrhol zmenu názvu združenej investície podľa dohody Rady PSK
dňa 21. 8. 2017 v bode 1. nasledovne: „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul.
B. Němcovej vo Vranove nad Topľou – stavebná časť projektu“. Druhá zmena v bode 1. je
v rámci predpokladaného rozpočtu v sume 180 000 eur vrátane DPH namiesto uvedenej sumy
400 000 eur. V samotnom materiáli požiadal o nasledovnú zmenu: Mesto Vranov nad Topľou
do združenia na dosiahnutie dohodnutého účelu: a) vloží finančné prostriedky vo výške
minimálne 90 000 eur namiesto uvedenej sumy 310 000 eur, ďalší text zostáva v pôvodnom
znení. Následne požiadal poslancov hlasovať o predloženom návrhu uznesenia s uvedenými
zmenami v bode 1.
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 Vranov nad Topľou s
názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou
– stavebná časť projektu“ s predpokladaným rozpočtom 180 000,00 eur vrátane DPH
2. združenie finančných prostriedkov vo výške 90 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny
kraj za predpokladu, že mesto Vranov nad Topľou:
a) Predloží na zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 22. 8. 2017 uznesenie mestského
zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Vranov nad Topľou
ako združovateľ dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu. Ak
združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu PSK do
združenia sa nemení.
b) Vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet.
c) Bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii.
d) Predloží návrh zmluvy o združenej investícii.
e) Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a
zrealizuje výstavbu umelého trávnika v termíne určenom v zmluve o združení.
f) Po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie
majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov.
g) Zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností.

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 8 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
456/2017 zo dňa 21. 2. 2017:

Ing. Pojezdala, vedúci odboru IJ ELENA Úradu
PSK, predkladá zmenu daného uznesenia, pretože celkové investičné náklady vo výške 4,8 mil.
eur na financovanie investícií z úverových zdrojov poskytnutých EIB uvedených v prílohe
uznesenia sa menia z dôvodu vypustenia investície pod poradovým číslom 19 - subjekt
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Uznesením bola schválená
rekonštrukcia budovy múzea, konkrétne výmena otvorových konštrukcií, zateplenie
obvodového a strešného plášťa a kompletná rekonštrukcia objektu kotolne. Investičné náklady
na všetky schválené investície boli vo výške 4,8 mil. eur a po úprave sa menia na výšku
4 487 500 eur. Táto zmena vyplynula z dôvodu potreby komplexnej obnovy rekonštrukcie
budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, a preto budú
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finančné prostriedky účelovo preklasifikované na investičnú akciu s názvom Revitalizácia
multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017 k návrhu na schválenie investícií
v pôsobnosti PSK a k ich financovaniu z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie
energetickej náročnosti v celkovej výške 4,8 mil. eur nasledovne:
1. v časti schvaľuje sa suma 4,8 mil. eur nahrádza sumou 4 487 500,00 eur
2. v prílohe k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017 sa vypúšťajú
investičné akcie pod poradovým číslo 19. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove
nad Topľou s celkovou investíciou spolu 312 500,00 eur.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2017:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, predstavila prítomným úpravu rozpočtu č. 5 podľa predloženého návrhu
uznesenia. V rámci bežného rozpočtu sa upravujú príjmy o 5 464 eur, čo sú finančné prostriedky
prijaté na základe dedičského konania zo sociálneho zariadenia CSS Domov pod Tatrami
Batizovce. Bežné výdavky sa upravujú o 117 164 eur, ide o presun z kapitálového do bežného
rozpočtu v sume 112 500 eur za Podtatranské múzeum Poprad, ide o interiérové vybavenie
zrekonštruovaného objektu a presun 800 eur z bežných do kapitálových výdavkov na
dofinancovanie konvektomatu v CSS Domov pod Tatrami Batizovce. Účelovo určené finančné
prostriedky vyčlenené pod Úradom PSK v sume 20 000 eur sú dotáciou, v súlade s § 8 ods. 4
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, pre obec Ubľa za účelom opravy
„Chodníka priateľstva“, ktorý sa napája na hraničný priechod. Iniciatívou bol Pardubický kraj,
ktorý poskytol finančné prostriedky na účet obce Ubľa. Aj PSK sa pridal k zveľadeniu
„Chodníka priateľstva“, ktorý sa pravidelne využíva v rámci tradície Dni dobrosusedstva na
slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode. V rámci oblasti financovania projekty sa
presúvajú finančné prostriedky v sume 83 010 eur v prospech dopravy ako účelovej dotácie pre
SAD Poprad na platby za služby vo vnútroštátnej doprave, ide o zavedenie skúšobnej linky do
konca roka 2017. Ďalšie finančné prostriedky v sume 50 000 eur sú smerované pre sociálnu
sféru na dofinancovanie subjektov tzv. neštátnych neverejných poskytovateľov sociálnej
starostlivosti. V oblasti kultúra je uvedený presun z kapitálového do bežného rozpočtu v objeme
112 500 eur. V oblasti sociálneho zabezpečenia sú už spomínané úpravy z dedičského konania
a presun na dofinancovanie konvektomatu. V kapitálovom rozpočte sa upravujú iba kapitálové
výdavky o sumu 4 888 300 eur. Je tam zapojený objem úverových zdrojov v sume 5 000 000
eur plus 800 eur za presun z bežného do kapitálového rozpočtu a zníženie kapitálového rozpočtu
o 112 500 eur pre Podtatranské múzeum Poprad. V rámci kapitálových výdavkov sa nachádza
v prílohe č. 1 rozpis investičných akcií podľa jednotlivých oblastí financovania. V oblasti
financovania úrad samosprávneho kraja je v treťom riadku uvedený územný plán - II. etapa.
V roku 2014 už bol schválený zastupiteľstvom, ale vzhľadom na dlhú dobu, ktorá uplynula od
prijatia uznesenia, bol zapracovaný do úpravy pre informáciu poslancom, že momentálne
prebieha II. etapa a je potrebné zabezpečiť finančné krytie. V oblasti kultúrne služby je
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou. V predchádzajúcom bode
zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia, ktorá je prenesená v dvoch mínusových položkách
dvoch investičných akcií a pripočítaná na novú investičnú akciu s názvom Rekonštrukcia
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a modernizácia multifunkčnej budovy. V oblasti financovania sociálne zabezpečenie sa
nachádza Domov v Poloninách Nová Sedlica - rekonštrukcia vykurovania a príprava teplej
úžitkovej vody. V roku 2016 zastupiteľstvo pridelilo tomuto subjektu čiastku 122 500 eur na
zrealizovanie tejto investičnej akcie, avšak pod iným názvom. Organizácia prehodnotila
situáciu, pripravila projekt v objeme 10 000 eur a tohto roku je vlastne dofinancovanie. V roku
2016 boli tomuto subjektu krátené finančné prostriedky v rámci úpravy rozpočtu. Posledným
bodom je spolufinancovanie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR celkove
v objeme 21 245 eur s uvedením subjektov, ktorým je spolufinancovanie smerované a s určenou
finančnou čiastkou dotácie z ministerstva. Celkový upravený rozpočet po týchto úpravách je
spolu v rámci príjmov a výdavkov 236,3 mil. eur. Začínalo sa s rozpočtom 202,5 mil. eur,
k dnešnému dňu je navýšenie o 33,8 mil. eur s tým, že je tu zakomponovaný 5-miliónový úver,
21,4 mil. eur bolo smerovaných v rámci úprav z rezervného fondu, takmer o 1 mil. eur sa
navyšovali príjmy a výdavky bežného rozpočtu a 6,5 mil. eur sú finančné prostriedky z fondu
pre podporu umenia z projektov v rámci kapitoly ministerstva školstva a v rámci kultúry
a sociálneho zabezpečenia. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan poznamenal, že hlavnými dôvodmi tejto úpravy je navýšenie príjmov
a výdavkov bežného rozpočtu, navýšenie príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu takmer
o 5 mil. eur, navýšenie príjmov finančných operácií o 5 mil. eur. Rozpis kapitálových výdavkov
je obsahom prílohy podľa jednotlivých oblastí financovania, kompetencií a potrieb. Komisia
finančná svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu PSK č. 5
v predloženom znení. Poslanec Damankoš dal do pozornosti na str. 4 v oblasti vzdelávania
rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia telocvične SŠ, Ľ. Podjavorinskej v Prešove za
takmer 46 000 eur. Chcel vedieť, o čo konkrétne ide, keďže je to pomerne vysoká čiastka. Podľa
slov predsedu PSK Chudíka sa včera na zasadnutí Rady PSK o túto investičnú akciu zaujímal
poslanec Damankoš, preto požiadal riaditeľa tejto školy o vysvetlenie, ak s tým súhlasí
Zastupiteľstvo PSK. Ing. Muška, riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove,
k danej rekonštrukcii uviedol, že telocvičňa školy bola daná do užívania v roku 1992 za iných
platných bezpečnostných predpisov a vyhlášok, ako platia dnes. V roku 2006 vyšla nová
vyhláška 124 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kde takáto celokovová konštrukcia musí
byť pripojená na sústavu TN-S, to znamená na 5-vodičovú sústavu. Ide skutočne o kompletnú
výmenu elektrickej inštalácie, teda od rozvádzača, všetkých vodičov, všetkých svietidiel vo
výške 8 metrov (demontáž – montáž), ktoré sú energeticky veľmi náročné. Momentálne skoro
pol kilowattu odoberá jedno svetlo, je to vlastne výbojka. Pričom dnešné LED svietidlá sú okolo
106 kilowattov s takou intenzitou osvetlenia. Ide vlastne o bezpečnosť, osvetlenie, ktoré oslňuje
a je nevyhovujúce v súčasnej dobe a úsporu elektrickej energie. Úspora vychádza 62 %. Táto
rekonštrukcia je nutná, lebo bezpečnostný resp. revízny technik nedovolí používať túto halu
v budúcnosti. Doba postupuje dopredu, vyhlášky sa menia a dáva sa väčší dôraz na bezpečnosť.
Dôležitá je aj spotreba, kde bude úspora skutočne veľká. V prípade záujmu poslancov má
pripravený rozpočet tejto investičnej akcie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2017 nasledovne:
A.1

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky

+
+

5 464 €
117 164 €

na
na

185 884 509 €
166 816 781 €
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A.1.1

A.1.2
A.1.3

A.1.4

A.1.5

v tom oblasť financovania:
Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) - zdroj 41
+ 20 000 €
v tom:
Dotácia v súlade s § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pre obec Ubľa za účelom opravy „Chodníka priateľstva“
s napojením na hraničný priechod Ubľa ako financovanie spoločnej úlohy
obce a PSK v záujme rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu s Ukrajinou
v rámci tradície Dni dobrosusedstva za finančnej spoluúčasti Pardubického kraja + 20 000 €
Oblasť financovania: PROJEKTY
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – zdroj 41
- 83 010 €
Oblasť financovania: DOPRAVA
04.5 Cestná doprava – zdroj 41
+ 13 010 €
v tom:
Účelová dotácia pre SAD Poprad na platby za služby vo vnútroštátnej
doprave – zavedenie skúšobnej linky
+ 13 010 €
Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY
+ 112 500 €
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Presun z kapitálových výdavkov
v tom účelové určenie pre:
Podtatranské múzeum Poprad – Realizácia a zabezpečenie novej expozície múzea 112 500 €
Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10
Sociálne zabezpečenie
+
54 664 €
v tom:
CSS Domov pod Tatrami Batizovce - zdroj 46
+
5 464 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce - zdroj 41 - presun do KV
800 €
Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľom opatrení
sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.
+ 50 000 €

A.2

Kapitálový rozpočet:

A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6

Kapitálové príjmy
+
0€
Kapitálové výdavky
+ 4 888 300 €
v tom oblasť financovania:
Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Oblasť financovania: PROJEKTY
Oblasť financovania: DOPRAVA
Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY
Oblasť financovania: VZDELÁVANIE
Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

A.3

435 066 €
67 799 251 €
+
+
+
+
+
+

382 896 €
3 471 468 €
55 000 €
537 440 €
209 600 €
231 896 €

Rozpočet finančných operácií:
Príjmové finančné operácie upraviť o
Výdavkové finančné operácie upraviť o

A.4

na
na

+

5 000 000 €
0€

na
na

50 016 651 €
1 720 194 €

Rozpis kapitálových výdavkov:
Podľa prílohy tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Príloha tohto uznesenia:
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K bodu 10 – Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017:

Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že PSK začínal s vyrovnaným
rozpočtom 202,5 mil. eur. K 30. 6. 2017 bol upravený rozpočet 231,3 mil. eur. Od začiatku roka
ku koncu sledovaného obdobia bolo uskutočnených 8 rozpočtových úprav, 4 schválené
Zastupiteľstvom PSK, 2 realizované zo zákona podľa § 14 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a 2 realizované v kompetencii predsedu PSK na základe splnomocnenia
zastupiteľstva v súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK. V textovej časti je bližšie
rozvinutá problematika polročného hospodárenia. Sú tam investičné akcie podľa jednotlivých
oblastí financovania, pridelený rozpočet, názvy investičných akcií, čerpanie, percentuálne
vyjadrenie. Celkove môže konštatovať, že k 30. 6. 2017 PSK naplnil príjmy na 51,05 %,
celkove upravený rozpočet je 186,3 mil. eur a plnenie týchto príjmov je na viac ako 96 mil. eur.
Do pozornosti dala položku ekonomickej klasifikácie 230 kapitálové príjmy, kde boli finančné
prostriedky rozpočtované v objeme 350 mil. eur, čo už je štandardný rozpočet PSK pri
kapitálových výdavkoch, avšak došlo k plneniu v objeme takmer 450 000 eur, čo je 128,4 %,
takže k 30. 6. 2017 môže kladne hodnotiť, že naplnenie kapitálových príjmov neohrozí rozpočet
PSK roka 2017. Bežné príjmy boli plnené na 50,88 %, kapitálové príjmy na 122,85 %. Výdavky
spolu sú čerpané na necelých 33 %. Bežné výdavky sú čerpané na 41,61 %, v podstate by mali
byť čerpané zhruba na 50 %, ale výplata miezd a odvodov ide jeden mesiac pozadu, čo skresľuje
plnenie. Ku koncu roka to bude vyrovnané, nakoľko decembrové výplaty sa odvádzajú na
depozitný účet a tým pádom sa uvedú aj v čerpaní, takže bude 12 mesiacov rozpočtu a 12
mesiacov čerpania. Pri kapitálovom rozpočte bol pôvodný rozpočet takmer 40 mil. eur,
postupne k 30. 6. bol upravený takmer na 63 mil. eur, avšak čerpanie je len 9,05 %. Na
predposlednom zasadnutí zastupiteľstva bol uvoľnený veľmi vysoký objem finančných
prostriedkov cez 18 mil. eur s tým, že v momentálnom období prebieha proces verejného
obstarávania, ktorý má v mnohých prípadoch úskalia a samotný proces sa predlžuje, takže je
predpoklad vyššieho čerpania k 30. 9. a ku koncu roka bude tak priaznivé, aby sa nemuseli
finančné prostriedky vo veľkom objeme prenášať do roka 2018. V prílohe č. 8 sú uvedené
finančné operácie príjmové aj výdavkové. V príjmových je možné skontrolovať, koľko
finančných prostriedkov bolo zapojených do rozpočtu, ktoré prešli zo štátneho rozpočtu a EÚ
v roku 2016 a objavujú sa v roku 2017, či je to zostatok úverových prostriedkov, alebo koľko
finančných prostriedkov sa použilo z rezervného fondu. Vo výdavkových operáciách je splátka
istín, teda úverové záležitosti, ale sú tam uvedené aj zábezpeky pod nerozpočtovanými
finančnými operáciami príjmovými, ktoré sa nerozpočtujú, ale musia sa vykazovať v rámci
výkazníctva podľa zmeny legislatívy. Bilancia príjmov a výdavkov je vyrovnaná, nachádza sa
v prílohe č. 9. Podľa skutočnosti k 30. 6. PSK dosiahol prebytok v hospodárení 35 mil. eur. Je
to trochu zavádzajúce číslo, lebo je polrok. To znamená, že sú to nevyčerpané prostriedky na
mzdy a odvody. Poslednou prílohou je monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6.
Za jednotlivé časti zodpovedajú príslušní vedúci odborov a ich referenti, ktorí vlastne sledujú
nejaké merateľné ukazovatele týkajúce sa výkonu ich činnosti v rámci Úradu PSK, ako aj za
PSK ako celok. Z tejto správy je možné zistiť a overiť, aké výkony jednotlivé odbory
vykonávajú, čím sa zaoberajú, čo riadia a koľko toho riadia. Materiál prerokovala komisia
finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že správa o plnení rozpočtu k 30. 6. je povinná v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pripomenul najdôležitejšiu vec, a to že príjmy
sa podarilo splniť na viac ako 50 %, takmer na 51%, celkové výdavky na 32 % a rozdiel medzi
príjmami v bežnom a kapitálovom rozpočte a výdavkami v bežnom a kapitálovom rozpočte je
viac ako 20 mil. eur. To svedčí o tom, že PSK má finančne zdravý rozpočet. Komisia finančná
svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie predložený materiál.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja k 30. 6. 2017.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest
PSK:

Predseda PSK Chudík informoval prítomných o výberovom konaní na obsadenie
pracovnej pozície riaditeľa SÚC PSK, do ktorého sa prihlásil jeden kandidát Ing. Kočiško.
Výberová komisia pracovala v zložení: poslanec PSK Ing. Sokol (predseda výberovej komisie),
poslanec PSK Pilip, poslanec PSK Holinka, poslanec PSK Mezovský, zamestnanec SÚC PSK
p. Tiňo. Výberová komisia jednomyseľne odporúča predsedovi PSK predložiť zastupiteľstvu
návrh menovať do funkcie riaditeľa SÚC PSK Ing. Kočiška s účinnosťou od 1. 9. 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja m e n u j e do funkcie riaditeľa
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Ing. Petra Kočiška s účinnosťou
od 1. septembra 2017.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva
PSK:

Predseda PSK Chudík predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh na schválenie termínu
29. zasadnutia dňa 16. 10. 2017. V rámci programu by mal byť predložený návrh rozpočtu PSK
na rok 2018, návrh VZN PSK o určení počtu tried v jednotlivých školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK, úprava rozpočtu, návrh združenej investície PSK s mestom Svidník v sume
100 000 eur, návrh na udelenie Cien PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e termín 29. zasadnutia
Zastupiteľstva PSK dňa 16. októbra 2017.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II.
polrok 2016 a I. polrok 2017:

Mgr. Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK
v Bruseli, uviedla, že z vývoja prebiehajúceho na európskej úrovni sa PSK týka hlavne diskusia
o kohéznej politike po roku 2020. V súčasnosti predstavuje 33 % z rozpočtu EÚ a spolu
s poľnohospodárskou politikou, kde patrí aj rozvoj vidieka, predstavuje skoro 70 % výdavkov
EÚ. Tendenciou EÚ je smerovať zdroje do iných oblastí, ako je bezpečnosť, obrana, migračná
politika. Pridáva sa k tomu tlak na zvyšovanie výdavkov na výskum, vývoj, inovácie, prím má
energetická únia, zmena klímy a brexit, ktorým sa priame príjmy EÚ znížia. Už v tejto chvíli je
jasné, že kohézna politika bude, ale je potrebná jej reforma. V Bruseli sa hovorí, že nebude
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revolúcia, ale bude to znamenať zmenu riadenia implementácie. Cezhraničná spolupráca ako aj
teritoriálna spolupráca sú vnímané ako pridaná hodnota EÚ, a preto je možné očakávať, že táto
položka bude v rozpočte navýšená. Pre naše mestá a obce je kohézna politika hlavným zdrojom
investícií. V nadchádzajúcom období bude potrebné tejto oblasti venovať pozornosť
a zasahovať do rokovaní, ktoré sa budú realizovať. SR ešte nezverejnila svoju pozíciu, avšak
stanoviská regiónov, miest, asociácií sú už známe. Čaká sa na 7. kohéznu správu aj na návrh
viacročného finančného rámca. To znamená, že jeseň a začiatok budúceho roka budú v znamení
prvých vyjednávaní s tým, koľko jednotlivé krajiny dostanú. Ďalšou európskou politikou, ktorá
sa nejakým spôsobom priamo premieta do nášho života, je energetická únia. V rámci nej
dochádza k výraznej podpore tzv. nového odvetvia čistej energie a podpore modelu „smart
city“. V tejto oblasti má už PSK skúsenosti v rámci technickej asistencie ELENA, vďaka ktorej
investície zamerané na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie ale aj využitie
nových technológií, sa momentálne pripravujú alebo realizujú. Vzhľadom na veľkosť našich
miest a obcí je veľmi dôležité, aby územie PSK ako celok bolo dostatočne veľké, a preto región
bude môcť obsiahnuť takýto dôležitý ale zároveň aj komplikovaný koncept ako „smart city“
alebo „smart region“. Preto je potrebné vyzdvihnúť partnerstvo 15 samospráv podieľajúcich sa
na investičnom programe ELENA. Ten umožňuje PSK pustiť sa hlbšie do vízie „smart region“.
Tento modul umožní regiónu vytvoriť nové pracovné miesta, zvýšiť svoju
konkurencieschopnosť, podporiť hospodársky rast a zlepšiť kvalitu života občanov. Všetky
ďalšie aktivity sú uvedené v predloženom materiáli.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Rozšírený Dohovor primátorov a starostov: Mgr.
Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK v Bruseli, pripomenula, že v roku 2008 Európska
komisia oficiálne podchytila iniciatívu miest a regiónov, ktoré vnímali nové ciele EÚ v oblasti
energie ako pozitívne. Išlo o 23 %-né zníženie emisií CO2, zvyšovanie využitia obnoviteľných
zdrojov energie o 20 % a vyššiu energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020. Avšak
samosprávy, vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energie, znečistenie, komplikovanú dopravu
v mestách a vplyv emisií na kvalitu života obyvateľov, podporili vyššie ciele. Preto bol
vytvorený dohovor ako celoeurópska iniciatíva, kde sú hlavnými aktérmi mestá, obce a regióny.
Doteraz sa členmi tzv. signatármi stalo viac ako 7 500 samospráv v únii, čo predstavuje viac
ako 234 mil. obyvateľov. Keďže išlo o veľmi aktuálnu tému, PSK v roku 2012 podporil dohovor
uznesením Zastupiteľstva PSK a stal sa prvým novým územným koordinátorom v SR. Nakoľko
sa ciele EÚ darilo napĺňať, ale zároveň neboli dostatočne ambiciózne, v duchu medzinárodnej
konferencie COP21 v Paríži sa podarilo ciele navýšiť na 40 % znižovania emisií do roku 2030.
Do dohovoru sa pripojila aj agenda klimatických zmien a v tomto roku sa z európskej iniciatívy
stala globálna celosvetová iniciatíva. Od roku 2012 sa v PSK zorganizovalo 6 ročníkov
energetického dňa, do ktorých sa zapojili školy, kultúrne a sociálne zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Tým sa podarilo agendu energie dostať aj medzi laickú
verejnosť. Každý rok sa konala odborná konferencia, napr. v tomto roku sa v IPC diskutovalo
o elektromobilite. Okrem týchto informačných aktivít podporil PSK samosprávy technickou
pomocou ELENA. Zastúpenie podporilo vstup nových signatárov, ktorými sa minulý rok stali
mestá Prešov a Kežmarok. PSK sa snaží napĺňať ciele dohovoru a plní si svoju úlohu
koordinátora. Vzhľadom na vývoj ostatných rokov boli signatári aj koordinátori požiadaní
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aktualizovať svoj záväzok. Z tohto dôvodu predkladá na schválenie vyhlásenie, ktorým sa
aktualizujú záväzky dohody z roku 2012. Materiál schválila komisia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu.
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
vyhlásenie záväzku pre Dohovor primátorov a starostov o klíme a energii
B/ s p l n o m o c ň u j e
predsedu Prešovského samosprávneho kraja podpísať vyhlásenie záväzku
pre Dohovor primátorov a starostov o klíme a energii.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15 – Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP
od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017:

Mgr. Žiak, vedúci odboru SO pre IROP PSK,
predkladá túto informatívnu správu za obdobie od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017, lebo 1. 4. 2016
vznikol tento odbor na základe zmeny organizačného poriadku a dynamika v celom procese
nastala až od januára 2017. Všetky relevantné údaje sú uvedené v predloženom materiáli, teda
kompetencie SO, personálne a finančné zabezpečenie a hlavne činnosť odboru týkajúca sa
posudzovania projektových zámerov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Požiadal
prítomných o úpravu údaja na str. 12, ktorý sa týka špecifického cieľa 2.2.2 základné školy.
V rámci zmeny výzvy 3. aktualizácie došlo k zmene 2. hodnotiaceho kola z 15. 8. 2017 na 29.
9. 2017.
Diskusia:
Poslanec Kahanec poukázal na záver materiálu, kde je uvedené, že nové programové obdobie
2014 – 2020 prinieslo veľké množstvo zmien, ktoré sú odrážkami vymenované. Jednou z nich
je podpora krajských miest pri realizácii integrovaných územných stratégií. Požiadal
predkladateľa materiálu rozviesť túto zmenu podrobnejšie. Mgr. Žiak vysvetlil, že je to
požiadavka Bruselu v rámci prípravy IROP, kde bol daný veľký význam na podporu mestského
rozvoja tzv. čl. 7. To znamená, že aj regionálne integrované územné stratégie sa delili na časť
týkajúcu sa kraja a krajských miest a časť funkčných oblastí týchto miest. V PSK je to 24 obcí
plus mesto Prešov. Preto sa aj alokácia delila na časť pre kraj, okrem tohto územia a potom
samotné funkčné územie mesta Prešov. Je vytvorený nový sprostredkovateľský orgán v rámci
krajského mesta, má svoju alokáciu a svoje kompetencie. Zmluva je podpísaná medzi
ministerstvom a týmto subjektom, teda krajským mestom, čiže je v tomto autonómne
a samostatné.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti odboru SO pre IROP PSK od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Informatívna správa o činnosti Inovačného
partnerského centra za rok 2016:

doc. PhDr. Dorčák, PhD., riaditeľ IPC,
pripomenul, že IPC bolo zriadené PSK, Prešovskou univerzitou a ARR PSK. Rok 2016 sa
niesol v dvoch okruhoch aktivít. Prvá bola projektová, dobehla sa aktivita inovačných
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voucherov a zhruba od polovice roka 2016, kedy sa stal riaditeľom tohto centra, sa IPC zapojilo
do prípravy projektov. Prvý bol Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, kde IPC išlo ako
marketingový partner. Projekt bol úspešný a od roka 2017 IPC spoluimplementuje tento projekt.
IPC sa zapojil do projektu ENTER-transfer v rámci výzvy programu Interreg CENTRAL
EUROPE. Bol to projekt na prenos vlastníctva existujúcich podnikov, čiže nástupníctvo
rodinných firiem. Projekt bol riešený spolu s lead partnerom Fakultou podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt bol úspešný a v roku 2017 začína
jeho implementácia. Zaujal aj Úrad vlády SR, ktorý o ňom informoval minulý týždeň. Mimo
projektových aktivít IPC realizovalo rôzne konferencie a workshopy. Tie hlavné, na ktoré mali
pozvánky aj poslanci PSK, prebiehali v jeseni roka 2016 v spolupráci so Slovenskou
marketingovou asociáciou pod predsedníctvom Slovenska v EÚ. Boli to eventy ENTERsession,
ktoré otvorili tému kreatívneho priemyslu a riešili to v spolupráci s komunitou start-upovou
v nadväznosti na existujúce eventy z predchádzajúcich rokov, ako bolo Inovačné fórum, ktoré
dostalo novú značku EAST-room. V roku 2017 na tieto podujatia nadviazal ENTER 2017
a v jeseni sa pripravuje EAST-room.
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 činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016.
Hlasovanie:
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17 – Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru
školstva Úradu PSK, informoval prítomných o zverejnení tejto výzvy Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu dňa 31. 7. 2017. Celková výška nákladov na túto výzvu je 4 900 000
eur. Jedna škola na jednu akciu môže požiadať maximálne o 150 000 eur. Ministerstvo jasne
definovalo rekonštrukčné práce, aby nedochádzalo k zámene kapitálových a bežných
výdavkov. Odbor školstva predkladá tento materiál Zastupiteľstvu PSK kvôli tomu, že súčasťou
projektu musí byť aj výpis uznesenia zastupiteľstva o schválení kofinancovania v minimálnej
výške 10 % na jednu akciu. Posledný termín na predkladanie žiadostí je dňa 29. 9. 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o Výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo dňa 31. 7. 2017
B. s c h v a ľ u j e
B.1. zapojenie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
do Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
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telocvične na rok 2017
B.2. spolufinancovanie rozvojových projektov jednotlivých škôl s konečnou výškou
spoluúčasti na kapitálové výdavky najmenej vo výške 10 % z poskytnutých finančných
prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
C. s p l n o m o c ň u j e
predsedu Prešovského samosprávneho kraja vydať pre stredné školy súhlas v mene
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja so zapojením sa do výzvy a
so spolufinancovaním rozvojových projektov jednotlivých škôl s konečnou výškou
spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky najmenej vo výške 10 % z poskytnutých
finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a to
podpisom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a rozpočtov rozvojových
projektov stredných škôl
D. ž i a d a
predsedu Prešovského samosprávneho kraja, aby na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja predložil informatívnu správu o stredných školách,
ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR s uvedením názvu rozvojového projektu, predpokladanej
výšky kapitálových výdavkov na rozvojový projekt a výšky spolufinancovania
rozvojového projektu samosprávnym krajom.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík dodal, že za PSK resp. Zastupiteľstvo PSK bude bez výnimky
podpisovať spolufinancovanie 10 % všetkým školám, ktoré predložia takéto projekty. Teraz je
už len na riaditeľoch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK využiť danú možnosť
zapojenia sa do predmetnej výzvy.

K bodu 18 – Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský
internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej
školy, Mierová 1973/79, Humenné: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva
Úradu PSK, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 530/2017 zo dňa 19. 6. 2017
schválilo vyradenie Školského internátu, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasti SOŠ,
Mierová 1973/79, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2017. Následne
odbor školstva požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie
uvedenej zmeny v sieti, ktoré rozhodnutím zo dňa 13. 7. 2017 vyradilo tento internát zo siete
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2017. Odbor školstva pripravil VZN PSK, ktoré bolo
zverejnené 26. 7. 2017 na úradnej tabuli a webovom sídle PSK. Jedenásťdňová lehota
pripomienkového konania bola ukončená 6. 8. 2017. V stanovenej lehote neboli vznesené
žiadne pripomienky k návrhu VZN zo strany právnických alebo fyzických osôb. Komisia
školstva, mládeže, TV a športu svojím uznesením zo dňa 1. 8. 2017 odporúča Zastupiteľstvu
PSK schváliť návrh VZN PSK v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
16

Prešovského samosprávneho kraja č. 61/2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová
1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné k 31.
8. 2017.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 19 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských
dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej
náročnosti“: Podľa slov Ing. Lacka, PhD., vedúceho odboru školstva Úradu PSK,
v rámci implementácie projektu s názvom Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA,
SNP 16, Sabinov – zníženie energetickej náročnosti bola pri rekonštrukčných prácach zistená
potreba vykonania neplánovaných nepredvídaných prác navyše, čo má vplyv na nadlimitné
finančné prostriedky. Tieto práce sa musia vykonať, aby sa dielo mohlo dokončiť. Dňa 10. 7.
2017 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti poslancov volebného obvodu Sabinov, riaditeľky
školy, zhotoviteľa diela a stavebného dozoru. Všetci prítomní sa zhodli, že je potrebné schváliť
nadlimitné finančné prostriedky v celkovej výške 96 031,01 eur s DPH, aby mohli byť práce
dokončené. Komisia školstva, mládeže, TV a športu svojím uznesením zo dňa 1. 8. 2017
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť nadlimitné finančné prostriedky v uvedenej výške
v rámci daného 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
návrh na
dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 96 031,01 eur s DPH v rámci
implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP
16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“ (kód ITMS2014+: 310041A178) v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC4312015-6.
Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 20 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie
energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“:
Mgr. Fitzeková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, uviedla, že sa už začala obnova
budovy, ktorá zahŕňa aj zníženie energetickej náročnosti. Avšak po odkrytí stavby sa ukázali
skryté chyby, ktoré nebolo možné vopred zistiť vizuálnou obhliadkou. Do rozpočtu je potrebné
zakomponovať dofinancovanie výdavkov, lebo v niektorých prípadoch budú potrebné zmeny
technického riešenia, pretože stavba planetária je špecifická a patrí k modernistickým skvostom
prešovskej architektúry. Projekt nepredpokladal vznik takých výrazných nepresností na tejto
stavbe, ktoré vyžadujú dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 189 579,01 eur s DPH.
Dňa 18. 7. 2017 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti poslancov volebného obvodu Prešov,
ktorí nemali výhrady voči tomu, aby bola stavba takýmto spôsobom upravená. Materiál
prerokovala komisia kultúry a národnostných menším, ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK
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schváliť dofinancovanie nadlimitných výdavkov v uvedenej výške a komisia finančná
s pozitívnym odporúčaním pre zastupiteľstvo.
Diskusia:
Poslanec Kahanec obyčajne vystupoval proti nadlimitným výdavkom. Túto stavbu robí
problémová firma, ktorá vyhrala túto zákazku a aj na kontrolnom dni sa jej zástupcovia
dohadovali so stavebným dozorom. Stavebný dozor je solídny človek, ktorého osobne pozná
už dlhé roky. Po skončení kontrolného dňa si tieto nadlimitné výdavky navzájom odsúhlasovali,
takže považuje tieto veci zo strany stavebného dozoru za korektné a preto chce podporiť tieto
nadlimitné výdavky.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh na
dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 189 579,01 eur s DPH – stavebné práce
a dopracovanie projektovej dokumentácie v rámci implementovaného projektu „Obnova
budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“ (kód
ITMS2014+: 310041A207) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržalo sa: 0

K bodu 21 – Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická
Agentúra Smart Regiónu PSK“: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predkladá návrh na zriadenie príspevkovej organizácie PSK s názvom
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK so sídlom Volgogradská 5, 080 01 Prešov, dňom 1.
1. 2018. Uvedený návrh je v súlade s Analytickou štúdiou energetickej efektívnosti PSK
a Programom energetického manažmentu, ktoré Zastupiteľstvo PSK vzalo na vedomie v roku
2015 a ktoré predpokladajú systémový prístup k hospodáreniu s energiami, zriadenie
energetického manažmentu a zavedenie automatizovaného zberu spotrieb energií. Táto
príspevková organizácia sa zriaďuje pre potrebu doimplementovať investície pripravené
v rámci asistencie ELENA.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 4 ods. 1 písm. f) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A/ z r i a ď u j e,
podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevkovú
organizáciu Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra Smart
Regiónu PSK so sídlom Volgogradská 5, 080 01 Prešov, dňom 1. januára 2018
B/ s ú h l a s í
s vykonávaním podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Energetická Agentúra Smart
Regiónu PSK v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným
orgánom štátnej správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť a
predstavuje tieto činnosti:
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
• výroba tepla, rozvod tepla
• poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
• reklamné a marketingové služby
• počítačové služby
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• informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
• administratívne služby
• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 22A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predstavil zámenu nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota
v správe Gymnázia v Poprade za pozemky v katastrálnom území Poprad a Spišská Sobota
medzi PSK a J. Graciakom bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov prebieha v súlade so zákonom
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Materiál bol prerokovaný komisiou školstva,
mládeže, TV a športu, komisiou dopravy a komisiou správy majetku s odporúčaním pre
zastupiteľstvo schváliť predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia, Kukučínova 4239/1 v Poprade, uvedeného
v bode B.2 ods. 1 tohto uznesenia
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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Jozefom Graciakom, rod.
Graciakom, L. Svobodu 2608/33, 058 01 Poprad, bez vzájomného finančného vyrovnania
nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak, rod. Graciak, nadobúda
nehnuteľný majetok, a to:
pozemok: novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1417/159 ostatné plochy
o výmere 141 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy
o výmere 3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým
plánom č. 45498083-9/2017, vyhotoveným GeoGro, s.r.o., Štefánikova 4445/4,
Poprad, IČO: 45498083, úradne overeným Okresným úradom Poprad,
katastrálny odbor, pod číslom G1-137/17 dňa 02.03.2017,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mgr. Štefana Šutaja, r. Šutaja (nar.
22.9.1980) a MUDr. Lucie Šutajovej, r. Breznoščákovej (nar. 12.3.1982), obaja
bytom Francisciho 908/12, 058 01 Poprad na pozemky parc. KNC 1417/25,
1417/58, 1417/74, parc. KNE 2241/1 spočívajúce v povinnosti a) trpieť uloženie

B.2
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podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho
užívanie a prevádzkovanie na slúžiacich pozemkoch, b) trpieť v nevyhnutnej miere
vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky dotknuté
vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného
kanalizačného potrubia, c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z
vecného bremena vo výkone ich práv vyplývajúcich z vecného bremena, a to v
rozsahu stanovenom GP 150/2016 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V
736/2017 zo dňa 15.3.2017 - číslo zmeny 128/2017.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 141 m2.
2. Jozef Graciak, rod. Graciak, odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, a to:
pozemky: registra E KN parcelné číslo 1276, záhrady o výmere 3 m2, zapísaný na LV č.
1823, k. ú. Spišská Sobota,
registra E KN parcelné číslo 1288, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
zapísaný na LV č. 1823, k. ú. Spišská Sobota,
registra E KN parcelné číslo 1276, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,
zapísaný na LV č. 5566, k. ú. Poprad,
registra E KN parcelné číslo 1288/2,zastavané plochy a nádvoria o výmere 90
m2, zapísaný na LV č. 5566, k. ú. Poprad,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 141 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

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

K bodu 22B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemkov v správe
SÚC PSK nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šindliar do vlastníctva obce Šindliar. Táto
obec požiadala o odkúpenie pozemkov, na ktorých plánuje výstavbu chodníka, čím zlepší
bezpečnosť chodcov v obci. Kúpna cena predstavuje 1 euro. Materiál prerokovala komisia
dopravy a komisia správy majetku s kladným odporúčaním 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 § 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.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1.

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK uvedeného v bode B.2 tohto
uznesenia
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

B.2.
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č.350, k. ú. Šindliar,
a to:
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 2040/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2,
parcelné číslo 2040/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1145 m2,
odčlenené od pozemku registra CKN parcelné číslo 2040/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9538 m2, geometrickým plánom č. 4/2017, ktorý vyhotovil GeoMarK – Ing. Martin
Kubanko, Októbrová 21, 080 01 Prešov, IČO: 37531590, úradne overeným Okresným úradom
Prešov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2017 pod číslom G1-549/2017.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1373 m2.
do vlastníctva kupujúceho - Obec Šindliar, Šindliar 144, 082 36 Lipovce, IČO: 00327824, za
kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Šindliar na novovytvorených pozemkoch KN C 2040/5 a 2040/5, ktoré sa nachádzajú
pozdĺž cesty III/3431, plánuje vybudovať chodník v rámci stavby „Šindliar – chodník na vyšný
koniec“. Výstavbou chodníka sa zlepší bezpečnosť chodcov, nakoľko sa v tejto časti
nenachádza a chodci tak musia chodiť po krajnici cesty. Plánovaný chodník bude plniť
verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom obce. Majetkový prevod pozemkov bol
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Šindliar č. 7/02017 dňa 11. 4. 2017.

Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 22 C - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
uviedol prevod nehnuteľného majetku PSK – spoluvlastníckeho podielu na stavbe (viacúčelová
telocvičňa – polyfunkčná hala) vrátane jej súčastí, a to hnuteľného majetku so zastavanými
a priľahlými pozemkami v katastrálnom území Sabinov v správe Gymnázia A. Prídavka
v Sabinove do vlastníctva kupujúceho mesta Sabinov. Kúpna cena predstavuje 1 euro s tým, že
sa zriaďuje predkupné právo v prospech PSK. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže,
TV a športu a komisia správy majetku s kladným odporúčaním 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 § 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.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia Antona Prídavka, Komenského 40,
083 01 Sabinov, IČO: 00161152, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
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,

B.2
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov
a)
zapísaného na LV č. 2419, a to:
pozemky registra C KN:
parcelné číslo 626/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2,
parcelné číslo 626/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2,
parcelné číslo 627/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2,
parcelné číslo 627/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,
parcelné číslo 627/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2,
parcelné číslo 627/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,
parcelné číslo 627/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2,
parcelné číslo 627/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
parcelné číslo 627/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
parcelné číslo 627/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1602 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2491 m2.)
b) zapísaného na LV č. 4139, a to:
stavba: viacúčelová telocvičňa - polyf. hala, súpisné číslo 1974, v spoluvlastníckom
podiele 725/1000, ťarchy: bez zápisu, vrátane jej súčastí - hnuteľného
majetku v obstarávacej cene 28.990,60 €, stojaca:
na pozemku registra C KN, parcelné číslo 627/27, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1602 m2 vo vlastníctve PSK,
na pozemkoch registra C KN, parcelné číslo 5140/5, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 9 m2 a registra C KN, parcelné číslo 5140/6, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 23 m2, zapísaných na LV 5436 vo vlastníctve SRSlovenská správa ciest, Bratislava,
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO:
00 327 735, za kúpnu cenu 1,00 €.
B.3 Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva
nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 tohto uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne
na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, a to za kúpnu cenu 1,00 €. Predkupné
právo mu zostáva zachované aj voči právnemu nástupcovi kupujúceho.
B.4 Zriadenie bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti Mesta Sabinov poskytnúť
bezodplatne priestory viacúčelovej telocvične - polyf. haly, súp. č. 1974, na pozemkoch registra KN C
parcelné číslo 627/27, 5140/5 a 5140/6 v prospech Prešovského samosprávneho kraja pre potreby
Prešovského samosprávneho kraja, školskej a mimoškolskej činnosti stredných škôl a pre potreby
ostatných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Viacúčelová telocvičňa – polyfunkčná hala vrátane jej súčastí - hnuteľného majetku bude slúžiť na
plnenie úloh samosprávy podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na utváranie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta
Sabinov, na utváranie podmienok na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu, na organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pripravovaných mestom, pre činnosť mestských
športových klubov, pre potreby predškolských zariadení, základných škôl, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školskú a mimoškolskú činnosť, pre
potreby Prešovského samosprávneho kraja na školskú a mimoškolskú činnosť stredných škôl a zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prevádzané priľahlé pozemky tvoriace okolie tejto stavby budú
slúžiť verejnému účelu ako parkovisko.

Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 22D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
oboznámil prítomných s prevodom nehnuteľného majetku - budovy a pozemku v katastrálnom
území Čaklov v správe Spojenej školy v Čaklove do vlastníctva kupujúceho obce Čaklov. Obec
požiadala o prevod nehnuteľného majetku pre potreby sociálneho zariadenia. Zároveň sa obec
zaväzuje, že v priebehu troch rokov preinvestuje 30 000 eur na rekonštrukciu budovy. Správca
majetku označil predmetný nehnuteľný majetok za prebytočný. Rada školy konštatovala
prebytočnosť a súhlasí s odpredajom. Predseda PSK Chudík dodal, že o tomto návrhu sa
hovorilo na zasadnutí Rady PSK, lebo komisia školstva, mládeže, TV a športu nedala súhlas na
odpredaj. Poslanec Damankoš, predseda komisie školstva, mládeže, TV a športu, informoval
Radu PSK, že komisia súhlasila s prebytočnosťou majetku, ale pri hlasovaní o odpredaji nebola
uznášaniaschopná, takže nehlasovala. Komisia hlasovala len o prebytočnosti majetku.
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.
schvaľuje
B.1
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy Čaklov, Čaklov 249, 094 35
Čaklov 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. 414, k. ú. Čaklov, a to:
budova:
súpisné číslo 496, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
postavená na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1035, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1110 m2
pozemok registra CKN, parcelné číslo 1035, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1110 m2
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Čaklov, Čaklov 116, 094 35 Čaklov, IČO:
00332291, za kúpnu cenu 1,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2016
zo dňa 24. 03. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Kačmárom, v zmysle
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje po zaokrúhlení 199.000,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prevod nehnuteľného majetku z dôvodu zriadenia zariadenia pre seniorov s celoročným
pobytom s kapacitou 40 klientov.
B.3
zriadenie vecného predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva
nehnuteľnosti špecifikované v bode B.2 tohto uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo inak scudziť za kúpnu cenu 1,00 €.
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Hlasovanie:
za: 45
proti: 2
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 22E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predstavil prevod nehnuteľného majetku PSK – pozemkov a stavieb v katastrálnom území
Sabinov a Orkucany v správe Úradu PSK do vlastníctva kupujúceho mesta Sabinov za kúpnu
cenu 1 euro. O odpredaj požiadalo mesto Sabinov, ktorého zámerom je dané územie
revitalizovať. Upozornil na chybu v návrhu uznesenia, kde má byť na LV č. 1319, k. ú. Sabinov,
v časti stavby doplnená budova, súp. číslo 111, na parcele číslo 5414. Materiál prerokovala
komisia správy majetku s kladným odporúčaním 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 § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na:
LV č. 1319, k. ú. Sabinov a to:
pozemky registra C KN:
parcelné číslo 5414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 817 m2
parcelné číslo 5418, zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2
parcelné číslo 5419, zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2
parcelné číslo 5420, zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2
parcelné číslo 5421, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2
parcelné číslo 5422, zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2
parcelné číslo 5423, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1799 m2
parcelné číslo 5424, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1178 m2
parcelné číslo 5425, zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2
parcelné číslo 5426, zastavané plochy a nádvoria o výmere 45535 m2
stavby:
prevádzková budova, súp. číslo 1786, na parcele číslo 5423
prevádzková budova, súp. číslo 1787, na parcele číslo 5422
budova, súp. číslo 111, na parcele číslo 5414
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
pozemky registra C KN:
parcelné číslo 104/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5683 m2
parcelné číslo 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2
parcelné číslo 107, zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2
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parcelné číslo 110/1, záhrady o výmere 813 m2
parcelné číslo 110/2, záhrady o výmere 328 m2
parcelné číslo 122, záhrady o výmere 745 m2
parcelné číslo 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2
parcelné číslo 124, zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2
stavby:
obytná budova, súp. číslo 104, na parcele číslo 124
vrátnica, súp. číslo 111, na parcele číslo 106
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 60 128 m2, z toho pozemky zapísané na
LV č. 1319 – 51 794 m2, na LV č. 109 - 8334 m2).
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO:
00 327 735, za kúpnu cenu 1,00 € za podmienky, že kupujúci zrealizuje na vlastné náklady na
pozemkoch všetky potrebné inžinierske siete pre bytovú výstavbu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Mesto Sabinov po nevyhnutnej revitalizácii územia a investovaní finančných prostriedkov na
vybudovanie všetkých nevyhnutných inžinierskych sietí využije pozemky na bytovú výstavbu.

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

K bodu 22F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá prevod podielu na nehnuteľnom majetku – budove kolkárne v katastrálnom území
Veľký Šariš do vlastníctva kupujúceho mesta Veľký Šariš. Mesto Veľký Šariš z dôvodu
odstránenia havarijného stavu (najmä strechy) a následnej rozsiahlej rekonštrukcie žiada PSK
o prevod spoluvlastníckeho podielu na budove vo výške ¼ za kúpnu cenu 1 euro. Komisia
správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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.
schvaľuje
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. 5971, k. ú. Veľký Šariš, a to:
budova
so súpisným číslom 141, druh stavby – iná budova, postavená na pozemku registra
CKN, parcelné číslo 354/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2
spoluvlastnícky podiel: ¼
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do vlastníctva kupujúceho – Mesto Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1, 082 21
Veľký Šariš, IČO: 00327972, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prevod spoluvlastníckeho podielu z dôvodu odstránenia havarijného stavu (najmä
strechy) a následnej rozsiahlej rekonštrukcie budovy, ktorú mesto uskutoční
z vlastných finančných prostriedkov a ktorá bude naďalej plniť verejnoprospešný účel.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 23A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol prevod nehnuteľného
majetku – pozemnej komunikácie, jej súčastí a pozemku v katastrálnom území Potoky
z vlastníctva predávajúceho obce Potoky do vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok
zveruje do správy SÚC PSK. Po navrhovanom úseku je vedená hromadná autobusová doprava
a jeho zaradením do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši bezpečnosť a obslužnosť
v zastavanom území obce. Kúpna cena predstavuje 1 euro. Materiál prerokovala komisia
dopravy a komisia správy majetku s kladným odporúčaním 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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Potoky, Potoky 36, 091 01 Stropkov,
IČO: 00330884, a to:
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3583 v obci Potoky v dĺžke 0,285 km od
uzlového bodu 2831A04500 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,060 – km 2,345
b) pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Potoky zapísaný na LV č. 331, a to:
parcelné číslo C KN 435, zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
c) prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným rozhodnutím
o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby SR
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475,
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov,
za kúpnu cenu 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23B - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, informoval prítomných o prevode
nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrálnom území Lipany z výlučného vlastníctva
predávajúceho mesta Lipany do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok
zveruje do správy SÚC PSK. Cieľom prevodu je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
pod cestami. Kúpna cena predstavuje 5 eur, keďže ide o 5 pozemkov a každý je v hodnote 1
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euro. Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku s kladným odporúčaním
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 § 10 zákona NRSR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1,
082 71 Lipany, IČO: 00 327 379, zapísaného na LV č. 3829, k. ú. Lipany, a to:
pozemkov registra CKN:
- parcelné číslo 1402/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3932 m2,
- parcelné číslo 1402/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3305 m2,
- parcelné číslo 1406/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5243 m2,
- parcelné číslo 1458/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5817 m2,
- parcelné číslo 1463/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2,
ťarchy:
Pod V-1574/2013 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.
s., IČO:36570460, Komenského 50,042 48 Košice, ktoré spočíva v povinnosti povinného:
a) strpieť umiestnenie Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na pozemkoch EKN 345/3,2785,1017/2
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši, vozidlami, mechanizmami Oprávneného a ním poverených
osôb po pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou,
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia
c) nerealizovať na pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 stavbu spojenú so zemou pevným základom
a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného
vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to v
trase vedenia Verejného potrubia spolu s jeho ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v GP
č.19/2014, 386/2009, 136/2010, 13/2009, 90/2009-číslo zmeny 2767/2015.
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18 962 m2.)
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja za celkovú kúpnu cenu 5,00 €.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23C - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného
majetku - pozemkov v katastrálnom území Fijaš z výlučného vlastníctva predávajúceho obce
Fijaš do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy SÚC
PSK. Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestnou komunikáciou II/556.
Kúpna cena predstavuje 1 euro. Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy
majetku s kladným odporúčaním 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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
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vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Fijaš, Obecný
úrad Fijaš 19, 087 01 Giraltovce, IČO: 00 330 442, zapísaného na LV č. 241, k. ú. Fijaš, a to:
novovytvorené pozemky registra CKN:
- parcelné číslo 135/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5420 m2
- parcelné číslo 135/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1967 m2
odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 507, ostatné plochy o výmere 13 437 m2,
geometrickým plánom č. 36478318-62/2016 vyhotoveným spoločnosťou Geodézia Bardejov, s. r. o.,
Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 478 318, úradne overeným Okresným úradom Svidník,
katastrálny odbor, pod číslom G1-333/16, dňa 17. 01. 2017,
(Celková výmera pozemkov predstavuje 7 387 m2.)
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja za celkovú kúpnu cenu 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 45
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23D - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá prevod nehnuteľného
majetku - pozemku v katastrálnom území Nižná Olšava z vlastníctva predávajúceho J. Gumana,
Nižná Olšava 7, 090 32 Miňovce, do vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje
do správy SÚC PSK. Ide v podstate o zosúladenie skutkového a právneho stavu užívania
pozemku pod cestnou komunikáciou v zmysle platnej právnej legislatívy. Kúpna cena
predstavuje 474 eur (2 €/m2). Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku
s kladným odporúčaním 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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Ján Guman, Nižná Olšava 7,
090 32 Miňovce, zapísaného na LV č. 6 v k. ú. Nižná Olšava, a to:
pozemok registra C KN: parcelné číslo 29, druh pozemku - záhrady, o výmere 237 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 474,00 €
(2,00 €/m2).
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 24 - Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
zákonné predkupné právo:

Predseda PSK Chudík uviedol, že stiahnutie tohto
bodu z rokovania mohol navrhnúť už pri schvaľovaní programu, ale je potrebné informovať
zastupiteľstvo z akého dôvodu. Ide o zákonné predkupné právo a viacerých spolumajiteľov.
Ministerstvo financií SR zaslalo PSK dňa 22. 5. 2017 list, že nemá záujem o kúpu. Medzitým
predáva túto budovu JUDr. M. Gulovi, ktorý prejavil záujem o kúpu ako budúci spoluvlastník.
Finančné riaditeľstvo SR zaslalo PSK list, že tým pádom má záujem o kúpu tejto časti majetku.
Skutočný stav je taký, že Ministerstvo financií SR je ešte stále vlastníkom, JUDr. Gula nie je
vlastníkom a spoluvlastníkom je len MEBA Reality, s. r. o., Prešov. Finančné riaditeľstvo SR
zaslalo PSK ďalší list dňa 21. 7. 2017, kde v podstate dáva výhradné právo k tomu, aby tento
majetok PSK nebol takto predaný, ale aby bolo umožnené zúčastniť sa na tomto predaji
novému majiteľovi ich terajšieho majetku. Z tohto dôvodu sa členovia Rady PSK dohodli
stiahnuť tento bod z rokovania.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Hlasovanie o stiahnutí bodu 24 z rokovania:
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Bod 24 bol stiahnutý z rokovania.

K bodu 25 - Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh prevodu vlastníctva
prebytočného nehnuteľného majetku PSK – bytu č. 2 vo vchode 1 na prvom poschodí
v katastrálnom území Bijacovce spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže
a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku
stanovená znaleckým posudkom predstavuje 14 300 eur. Správca majetku označil majetok za
prebytočný a navrhuje ho odpredať. Rada školy súhlasí s odpredajom. Materiál prerokovala
komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s kladným odporúčaním 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.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1.

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce,
IČO: 50 481 495, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, a to:
byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie:
k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku
registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku – 495/4558,
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.

B.2
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo dňa
25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 14.300,00 €.
B.3

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.2 tohto uznesenia
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.
4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
5. 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 – byt, k. ú. Bijacovce – 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)
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s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený
na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail.
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote
podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
6. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom Spojenej školy,
Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce (tel.: 053/4182041, e-mail: lesnicke@gmail.com).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.
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Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 26 - Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá návrh prenájmu pozemku vo vlastníctve PSK v správe Spojenej školy, Ľ.
Podjavorinskej v Prešove do nájmu nájomcu Hokejovej akadémie Slávia Prešov z dôvodu
potreby vybudovania ďalších šatní a športoviska potrebných na bezproblémové fungovanie
tréningovej haly PSK Arény. Hokejová akadémia požiadala o dlhodobý prenájom z dôvodu
vybudovania ďalších šatní a športoviska potrebného pre využívanie zimného štadióna PSK
Aréna. Správca nehnuteľného majetku rozhodol o dočasnej prebytočnosti predmetného
nehnuteľného majetku. Doba nájmu je na obdobie 30 rokov s výškou nájomného za 1 euro
ročne. Rada školy súhlasí s predmetným návrhom. Materiál prerokovala komisia školstva,
mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s kladným odporúčaním pre zastupiteľstvo.
Diskusia:
Poslanec Vook sa spýtal, či priestor, ktorý dáva PSK do nájmu a kde boli situované šatne
a ihrisko, bude slúžiť výlučne pre šport a či sa nad šatňami nebudú robiť nejaké podnikateľské
zámery. Predseda PSK Chudík odpovedal, že v podstate sa budú vykonávať v rámci tých
šatní, ktoré budú pre PSK Arénu. Keď sa predáva ľad momentálne za hodinu 100 eur s DPH
a keď sa budú k tomu používať šatne, tak to budú aj podnikateľské zámery, ale nepredpokladá
používanie inými spôsobmi. Osobne ho ani nenapadlo, aby sa taká vec mohla stať. Jednoducho
to ani nemôže byť iným spôsobom, lebo je to hneď blízko PSK Arény a v rámci jej lepšieho
fungovania sú potrebné ďalšie šatne. Združovateľ firma KEN-EX, spol. s r. o., Prešov požiadala
o tento nájom a chce postaviť šatne z vlastných zdrojov. Poslanec Vook dodal, že tejto firme
ako aj poslancom PSK patrí veľká vďaka za výstavbu tohto štadióna. Ide hlavne o to, či sa v
budúcnosti nad šatňami nebude riešiť nejaký podnikateľský zámer napr. nejaké ordinácie alebo
priestory pre podnikateľské subjekty za účelom predaja. Predseda PSK Chudík odporúčal
poslancovi Vookovi, aby sa tam išiel pozrieť a zistil o čo ide, aké je to teritórium a či by ho
bolo možné takto využívať. Podľa jeho názoru by to nebol dobrý biznisplán a nevidí dôvod,
aby to takto malo byť. Ide o nájom, stále bude vlastníkom PSK.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov,
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu – Spojená
škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37 946 765, rozpočtová organizácia, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693, k. ú. Prešov, a to:
pozemok registra C KN, číslo parcely 14804/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej
výmere 3460 m2,
do nájmu nájomcu – Hokejová akadémia Slávia Prešov, o. z., so sídlom Pavla Horova
14636/33, 080 01 Prešov, IČO: 50601024, za nižšie uvedených podmienok:
- Výška nájomného: 1 € /rok
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-

Účel nájmu: vybudovanie šatní a športoviska nevyhnutných pre bezproblémové
fungovanie zimného štadióna PSK Aréna
Doba nájmu: doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme
v športe, na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú
verejnosť v súvislosti s prevádzkou zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti
nehnuteľnosti Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, a to do 3 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 27 – Rôzne:
Predseda PSK Chudík dostal v úvode zasadnutia vypracovaný prehľad združených investícií
PSK a sám bol milo prekvapený, že od roku 2004 do dnešného dňa je ich spolu 31, s pridaním
Svidníka 32, v celkovej hodnote 4 529 000 eur. Len za posledné 4 roky ich bolo 15, čiže od
roku 2004 do roku 2012 ich bolo 16. Ak by sa k nim pridala cesta na Mariánsku horu v Levoči
eventuálne v Litmanovej spolu možno v hodnote cez 1,5 mil. eur, tak je to asi viac ako 6 200 000
eur. Združené investície PSK: 1) Rekonštrukcia kolkárne Veľký Šariš – 195 000 eur, ktorú dnes
PSK predal za 1 euro mestu Veľký Šariš, 2) Výstavba cyklisticko-pešej lávky cez rieku Dunajec
– 94 000 eur, 3) združená investícia PSK a obce Hervartov - objekt služieb cestovného ruchu
v obci Hervartov – 83 000 eur, 4) združená investícia PSK a mesta Lipany – viacúčelové ihrisko
– 132 000 eur, 5) združená investícia PSK a mesta Sabinov – viacúčelové ihrisko – 132 000
eur, 6) združená investícia PSK a mesta Veľký Šariš – cyklistický chodník Prešov – Veľký
Šariš – 165 000 eur, 7) združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou - križovatka ul.
Duklianskych hrdinov – 132 000 eur, 8) združená investícia PSK a obce Kvakovce – osvetlenie
verejného priestranstva rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá – 132 000 eur, 9) združená
investícia PSK a mesta Medzilaborce – projektová dokumentácia na rekonštrukciu Múzea A.
Warhola – 16 500 eur, 10) združená investícia PSK a mesta Vranov nad Topľou – urbanistickoarchitektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou – úprava križovatky – 164 000 eur,
11) združená investícia PSK a mesta Giraltovce – výstavba viacúčelového ihriska – 55 000 eur,
12) združená investícia PSK a Farského úradu Prešov – socha J. Pavla II. – 54 000 eur, 13)
združená investícia PSK a Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa – Moderná
nemocnica – základ zvyšovania kvalitnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti – 190 000 eur,
14) združená investícia PSK a mesta Poprad – Okružná križovatka – 481 000 eur, 15) združená
investícia PSK a mesta Prešov – Vodárenská veža – 100 000 eur 16) Sabinov – Ražňany –
cyklochodník I. etapa – 30 000 eur, 17) tréningová športová hala s umelou ľadovou plochou –
796 840 eur. IV. volebné obdobie: 18) združená investícia PSK a obce Štrba – dobudovanie
lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – 300 000 eur, 19) združená investícia PSK
a mesta Vysoké Tatry – dobudovanie tréningového centra – 100 000 eur, 20) združená
investícia PSK a obce Juskova Voľa – rekonštrukcia cesty III/3615 – 31 000 eur, 21) združená
investícia PSK a mesta Spišské Podhradie – rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu –
18 000 eur, 22) združená investícia PSK a mesta Snina – vybudovanie futbalového ihriska –
100 000 eur, 23) združená investícia PSK a mesta Stará Ľubovňa – vybudovanie futbalového
ihriska – 100 000 eur, 24) združená investícia PSK a obce Spišský Hrhov – vybudovanie
tréningového centra sociálnych podnikov – 40 000 eur, 25) združená investícia PSK a mesta
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Vysoké Tatry – križovatka Tatranská Lomnica – 150 000 eur, 26) združená investícia PSK
a mesta Humenné – ihrisko 100 000 eur, 26) združená investícia PSK a mesta Vranov nad
Topľou – multifunkčný športový areál – 100 000 eur, 27) združená investícia PSK a mesta
Sabinov – výstavba hokejových šatní – 30 000 eur, 28) združená investícia PSK a mesta Poprad
– prestavba križovatky cesty III/3080 – 300 000 eur, 29) združená investícia PSK a mesta
Medzilaborce – multifunkčná ľadová plocha – 100 000 eur, 30) združená investícia PSK
a mesta Spišská Belá – výstavba hokejbalovej haly – 100 000 eur, 31) združená investícia PSK
a mesta Vranov nad Topľou – umelý trávnik na ploche futbalového štadióna – 90 000 eur. To
sú teda finančné prostriedky, ktoré dal PSK na rozvoj kraja mimo svojej legislatívnej
povinnosti. Potvrdil, že všetkým došlým žiadostiam o združené investície, bolo vyhovené.
Možno by bolo dobré koncom každého volebného obdobia pripraviť a predložiť takúto
rekapituláciu.
Poslanec Sýkora chce poďakovať predovšetkým PSK, lebo združené investície pomôžu
samosprávam, pomohli niekoľkým obciam a mestám a treba ich naďalej využívať. Z vlastnej
skúsenosti môže povedať, že združená investícia výrazne pomohla pri budovaní športového
areálu pred univerziádou a určite sa bude snažiť o združené investície aj v budúcnosti.
Zastupiteľstvo PSK každoročne schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi PSK, ktorý patrí do
pôsobnosti poslancov. Chce navrhnúť odmenu hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi
Hudákovi za tento rok vo výške 25 %. Keďže je plánované už len októbrové zasadnutie
zastupiteľstva a potom budú voľby, práca hlavného kontrolóra sa môže zhodnotiť už dnes tým,
že poslanci schvália 25 % z jeho platu a ocenia v podstate jeho činnosť. K jeho vystúpeniam
ani k práci neboli žiadne pripomienky v priebehu tohto roka, takže zastupiteľstvo by tento návrh
mohlo schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19b ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení s c h v a ľ u j e
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu vo výške 25 % súhrnu platov
za I. polrok roka 2017 a za II. polrok 2017 vo výške 25 % súhrnu platov za II. polrok roka
2017.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Poslanec Sýkora ešte podotkol, že poslanec Hopta pripomenul aj poslancov. Bolo by dobré,
keby na ďalšom zasadnutí bola doriešená aj odmena pre poslancov PSK. V každom
zastupiteľstve je bežné, že na konci volebného obdobia sa ohodnotí práca poslancov aj
predsedu. Napr. poslanec Cocuľa môže takýto návrh predniesť na budúcom zasadnutí, alebo
niekto iný z poslancov PSK. Myslí si, že je politická vôľa, poslanci PSK 4 roky komunikovali
korektne, navzájom sa neurážali, naozaj riešili problémy tohto kraja, takže si zaslúžia rozumnú
odmenu. Predseda PSK Chudík poznamenal, že táto vec je na poslancoch Zastupiteľstva PSK.

K bodu 28 – Interpelácie poslancov: nikto z prítomných poslancov nevzniesol
žiadnu interpeláciu.

K bodu 29 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 28. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za účasť, pripomenul im predkladanie návrhov na
Cenu PSK v termíne do 30. 9. 2017 a pozval ich na 29. zasadnutie Zastupiteľstva PSK so
schváleným termínom v pondelok dňa 16. októbra 2017.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

.........................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Gašpár

.............................................................

PhDr. Jozef Kičura

.............................................................

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

.............................................................

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

.............................................................
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