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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 28 / 2017 
 
 

z 29. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 16. októbra 2017 v Prešove 
 

 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
Program rokovania: 

 
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

        2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                
        3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018.                                             
        4. Návrh na udelenie Cien PSK.                                                                                                    
        5. Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“.                                                                                                                

  6. Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“.  
  7. Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“. 
  8. Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné 
      pásové vozidlá a techniku“.                                                                                    
  9. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného  viacúčelového športového areálu 
      Prešovskej univerzity v Prešove). 
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017.                                   
12. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                 
13. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.                                                                          
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.                
14. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 
15. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 
16. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo  

            na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na  jednotlivé  príbuzné  študijné  odbory alebo na jednotlivé 
            príbuzné   učebné  odbory  pre  prijímacie  konanie  pre  stredné  školy  financované  zo  štátneho  rozpočtu  vo  svojej  územnej   pôsobnosti  
            pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019.                                                
     17. Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR. 
     18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou,  
           SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“.                                                                                              
     19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie 
           energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“.                                                                                                                     
     20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium,  
           ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“.                                                                      
     21. Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu.                                                                      
     22. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018.                                 
     23. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.               
     24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
     25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                              
     26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017.                   
     27. Rôzne. 
     28. Interpelácie poslancov. 
     29. Záver.                                             
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 29. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 57 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyňa Havrančíková a poslanci 
Ahlers, Focko, Harabin, Wzoš. 
 
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh 
k programu rokovania. 
  

Program 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
  

                   1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                

                        3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018.                                             
                        4. Návrh na udelenie Cien PSK.                                                                                                    
                        5. Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“.                                

                  6. Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“.                          
                   7. Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“.                         

  8. Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné 
      pásové vozidlá a techniku“.                                                                                    
  9. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného  viacúčelového športového areálu 
      Prešovskej univerzity v Prešove). 
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017.                                   
12. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.                                                                                                 
13. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.                                                                          
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.                
14. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 
15. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 
16. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo  

            na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na  jednotlivé  príbuzné  študijné  odbory alebo na jednotlivé 
            príbuzné   učebné  odbory  pre  prijímacie  konanie  pre  stredné  školy  financované  zo  štátneho  rozpočtu  vo  svojej  územnej   pôsobnosti  
            pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019.                                                
     17. Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR. 
     18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou,  
           SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“.                                                                                              
     19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie 
           energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“.                                                                                                                     
     20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium,  
           ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“.                                                                      
     21. Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu.                                                                          
     22. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018.                                 
     23. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.               
     24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
     25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                              
     26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017.                   
     27. Rôzne. 
     28. Interpelácie poslancov. 
     29. Záver.        
                                        

Hlasovanie:        za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Tur čanovú a poslancov 
Ceľucha, Kahanca, Molčana, Sokola. 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kičuru a Kužmu. 
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predložil Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR 
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č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 - 580/2017, sa priebežne plní 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, aj keď v správe uvádza, že sa nekonal žiadny kontrolný deň. Materiál bol 
predložený do tlače dňa 3. 10. 2017.  Kontrolné dni sa uskutočnili dňa 4. 10. 2017 v Múzeu 
v Kežmarku a v Šarišskom múzeu v Bardejove – Vila Rákoczi. Predmetom úpravy rozpočtu č. 
6 sú finančné prostriedky z prác naviac.  
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: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. 
polrok 2018: V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom 
znení predkladá Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov na 
schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti. Vzhľadom na to, že dnešné zasadnutie je 
pravdepodobne posledné pracovné v tomto volebnom období, predkladá tento návrh už 
v októbri a nie v decembri. V I. polroku 2018 predpokladá vykonanie celkom 33 kontrol, z toho 
21 finančných zameraných na dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami podľa jednotlivých oblastí a to 7 kontrol v školách a školských zariadeniach, 3 
kontroly v kultúrnych zariadeniach, 3 kontroly v sociálnych zariadeniach, 4 kontroly SÚC PSK, 
2 kontroly Úradu PSK, 2 kontroly v SAD, kde je povinnosť vykonávať kontrolu každý rok. 12 
kontrol bude zameraných na overenie plnenia prijatých opatrení. Prihliada sa na frekvenciu 
kontrol v jednotlivých organizáciách a jeho zámerom je dostať sa na kontrolu jednotlivých 
organizácií raz za 3 – 4 roky, zatiaľ sa to pohybuje medzi 4 – 5 rokmi. V I. polroku 2018 bude 
hlavný kontrolór vypracovávať stanovisko k Záverečnému účtu PSK za rok 2017 a taktiež môžu 
byť vykonané mimoriadne kontroly určené zastupiteľstvom alebo samotným hlavným 
kontrolórom. Obsahom prílohy je časový plán kontrol na I. polrok 2018. V prípade záujmu 
poslancov rád poskytne informácie o konkrétnych kontrolovaných subjektoch. 
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   plán kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2018.        
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh na udelenie Cien PSK: Poslankyňa Aftanasová, 
predsedníčka komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK, informovala prítomných o 13 
návrhoch na udelenie Cien PSK doručených na Úrad PSK v termíne do  30. 9. 2017. Ide o tieto 
návrhy: 1) Ján Štovka, fotograf; 2) Štefan Štec, folklorista; 3) Dedinská folklórna skupina 
Raslavičan; 4) FTE automotive Slovakia, s. r. o., Malý Šariš, zamestnávateľ v oblasti 
automobilového priemyslu; 5) Viliam Tarjányi, zaslúžilý pracovník kultúry; 6) Páter ThLic. 
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Ing. Michal Zamkovský, CSsR., misionár; 7) MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., lekár; 8) Daňo 
Soóš, divadelník; 9) Mgr. Viktor Zamborský, fotoreportér Prešovského večerníka; 10) Vendelín 
Balčák, športovec, tréner a funkcionár stolného tenisu; 11) PhDr. Nora Baráthová, historička; 
12) Ing. Vladimír Kozák, in memoriam, zakladateľ regionálneho cestného hospodárstva 
a riaditeľ SÚC PSK; 13) Hotelová akadémia v Prešove. Odôvodnenie jednotlivých návrhov 
vrátane mien osôb a názvov inštitúcií, ktoré ich navrhujú, sú uvedené v predloženom materiáli. 
Komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK zasadala dňa 3. 10. 2017, vyhodnotila 
predmetné návrhy a podľa Zásad pre udeľovanie verejných ocenení PSK predkladá 
zastupiteľstvu návrh na udelenie Cien PSK za rok 2017 nasledovne: 1) Ing. Vladimírovi 
Kozákovi, in memoriam, za celoživotné dielo, najmä za obnovu havarijného stavu ciest od roku 
2004, mimoriadnu osobnú angažovanosť za rozvoj regionálneho cestného hospodárstva 
a zároveň za osobný prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja; 2) Dedinskej 
folklórnej skupine Raslavičan za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva, za dlhoročnú 
úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie tradícií Horného Šariša; 3) Pátrovi ThLic. Ing. 
Michalovi Zamkovskému, CSsR., za dlhoročnú obetavú misionársku činnosť na Slovensku 
i v zahraničí. Požiadala Zastupiteľstvo PSK o podporu predloženého návrhu. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta už niekoľko rokov vystupuje s výhradami ani nie k vybraným resp. 
navrhnutým osobám, ale proti spôsobu udeľovania týchto ocenení. V Zásadách pre udeľovanie 
verejných ocenení PSK je síce uvedené, že udelenie Ceny PSK schvaľuje Zastupiteľstvo PSK 
spravidla na svojom poslednom pracovnom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku na 
základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK, ale zdôraznil, že iba na 
základe odporúčania komisie. Komisia nikdy nemala rozhodovacie právomoci v zastupiteľstve, 
je to len poradný orgán. O tom, kto bude schválený, môžu rozhodnúť výlučne poslanci. Už po 
niekoľkýkrát je mu odopreté jeho ústavné právo, aby mohol hlasovať o všetkých navrhnutých 
ocenených. Z akého dôvodu sa potom vypisujú informácie o podaní návrhov, keď nie je úcta 
voči navrhnutým osobám resp. tým, ktorí ich navrhli, aby sa o nich hlasovalo. Vopred sa vyberú 
traja ocenení a hlasuje sa len o nich. Tento spôsob je aj v rozpore s ústavou, pretože by mal mať 
každý rovnaký prístup k nielen k voleným funkciám, ale aj k možnosti získať ocenenie. Nevie, 
čo bráni príprave menného zoznamu ľudí a potom tajnému hlasovaniu, aby si poslanci slobodne 
vybrali, koho chcú. Potom aj keby nesúhlasil s výberom navrhnutých, musel by takéto 
rozhodnutie rešpektovať, lebo by bolo demokratické, pretože väčšina rozhodla. Trápi ho aj 
skutočnosť, že v podstate pri udelení Ceny predsedu PSK o nej rozhoduje predseda, čo plne 
rešpektuje, ale z dnešných troch navrhnutých sú dva návrhy podané predsedom PSK a jeden 
podaný predsedníčkou komisie. Keďže už niekoľkokrát na tento nedemokratický spôsob márne 
upozorňoval, podá v najbližších dňoch na generálnu prokuratúru protest proti prijatému 
uzneseniu, ak bude schválené bez možnosti hlasovať o všetkých návrhoch, aby prokurátor 
zastavil výkon tohto uznesenia. Osobne je presvedčený, že poslanci majú mať možnosť 
hlasovať o všetkých návrhoch v zmysle Ústavy SR, že všetci sú si rovní a zároveň nemôže sa 
mu odpierať jeho právo hlasovať z trinástich návrhov len o vybraných troch. V plnej miere by 
rešpektoval, ak by sa hlasovalo o všetkých 13 návrhoch a predsedníčka komisie by v úvode 
povedala, že komisia odporúča poslancom hlasovať o týchto troch z trinástich. V plnej miere 
by to rešpektoval. Zároveň je to atypická situácia v tom, že jednoducho poslanci hlasujú en 
bloc, čiže aj keby chcel proti niekomu hlasovať alebo sa zdržať hlasovania, nie je mu to 
prakticky umožnené, lebo sa hlasuje o všetkých 3 návrhoch naraz. Malo by sa prestať s takýmito 
záležitosťami, v zastupiteľstve je určitá väčšina poslancov, pre ktorých by nebol žiaden problém 
zvoliť troch tak, ako by sami uznali za vhodné. Poslanec Damankoš upozornil na fatálnu chybu 
v návrhu na uznesenie v bode 2. Raslavičan reprezentuje ľudové tradície Horného Šariša a nie 
Horného Zemplína, 900 rokov sa to vyvíjalo. Predseda PSK Chudík upozornil, že v uznesení 
je potrebné upraviť aj rok, cena sa udeľuje za rok 2017. Poslanec Ceľuch chcel povedať to 
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isté. Poslankyňa Aftanasová dodala, že v uznesení zo zasadnutia komisie je uvedený rok  
2017, čiže spracovateľ materiálu urobil chybu.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/  b e r i e   n a    v e d o m i e 
      návrh na udelenie Cien PSK 
B/  u d e ľ u j e      Cenu PSK za rok 2017: 

1) Ing. Vladimírovi Kozákovi, in memoriam, za celoživotné dielo, najmä za obnovu 
havarijného stavu ciest od roku 2004, mimoriadnu osobnú angažovanosť za rozvoj 
regionálneho cestného hospodárstva a zároveň za osobný prínos v oblasti cezhraničnej 
spolupráce Prešovského kraja 

2) Dedinskej folklórnej skupine Raslavičan za  mimoriadne  úspechy  v súťaži  Zem 
spieva, za dlhoročnú úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie tradícií Horného 
Šariša 

3) Pátrovi  ThLic. Ing. Michalovi Zamkovskému, CSsR., za dlhoročnú obetavú 
misionársku činnosť na Slovensku i v zahraničí.  

 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Chudík oznámil, že slávnostné udeľovanie Cien PSK sa uskutoční dňa 23. 11. 
2017 (štvrtok) v DJZ v Prešove na veľkej scéne o 17.00 hod. 
 
                                             
K bodu 5 – Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník 
a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko 
s umelým povrchom“: Podľa slov poslanca Pilipa táto združená investícia 
predstavuje vybudovanie ihriska s umelým povrchom s celkovým investičným nákladom 
450 000 eur. PSK by mal prispieť sumou 100 000 eur, Slovenský futbalový zväz čiastkou 
100 000 eur a mesto Svidník čiastkou 250 000 eur. Príloha materiálu obsahuje uznesenie MsZ 
vo Svidníku, ktorým bol schválený tento zámer. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 

     Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 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, mestom Svidník a Slovenským 

futbalovým zväzom s názvom „Futbalového ihrisko s umelým povrchom“ s predpokladaným 
rozpočtom 450 000,00 eur vrátane DPH  

2. združenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny 
kraj za predpokladu, že mesto Svidník:   
a) V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 426/2017 zo dňa 27. 9. 2017                 

ako združovateľ združí finančné prostriedky vo výške 250 000,00 eur a Slovenský futbalový 
zväz ako združovateľ združí finančné prostriedky vo výške 100 000,00 eur. 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. 
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e) Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu                                                     
a zrealizuje výstavbu „Futbalového ihriska s umelým povrchom“ 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: 52   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
                                              
K bodu 6 – Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné 
s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko 
s umelou trávou“: Poslanec Druga predkladá túto združenú investíciu na základe 
žiadosti mesta Humenné o spolufinancovanie investície, ktorá bude predstavovať samostatné 
stavebné dielo. Bude pozostávať zo spodnej stavby, v rámci ktorej budú vykonané zemné práce, 
vytvorenie štrkového podložia a zabudovanie drenáže na odvedenie dažďových vôd a z vrchnej 
stavby, predmetom ktorej bude realizácia povrchu tréningového futbalového ihriska z umelého 
trávnika. Mesto Humenné na toto stavebné dielo navrhuje združenú investíciu, kde PSK získa 
majetkový podiel. Predpokladaný rozpočtový náklad je 531 284 eur. Materiál obsahuje 
uznesenie MsZ v Humennom o schválení tejto združenej investície. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 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 Humenné s názvom 

„Humenné – Futbalový štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou“ s predpokladaným rozpočtom 
531 284,00 eur vrátane DPH 

2. združenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny 
kraj za predpokladu, že mesto Humenné:  

 a) Predloží na zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 16. 10. 2017 uznesenie mestského 
 zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Humenné 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 tréningového ihriska s umelým trávnikom 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: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 7 – Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov 
s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. 
Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“: Poslanec Hanuščak predkladá návrh 
spolufinancovania tejto združenej investície. Mesto Bardejov požiadalo PSK o podporu pri 
financovaní, lebo v súvislosti s povinnosťou zabezpečovania úloh pri ochrane pamiatkového 
fondu mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorej podstatnú časť tvorí historické jadro zapísané do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dlhodobo rieši aj negatívne dopady 
okolitej infraštruktúry na tieto pamiatky, predovšetkým dopravnú infraštruktúru. Podstatou 
návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky 
ul. Mlynská – Štefánikova – T. Ševčenku na okružnú križovatku. Predpokladaný termín začatia 
stavby je IV. štvrťrok 2017 s predpokladaným ukončením 30. 6. 2018. Mesto je vlastníkom 
pozemkov. Celkový rozpočtový náklad predstavuje 899 205 eur, čo presahuje finančné 
možnosti, preto je nutné zo strany mesta Bardejov riešiť finančné zabezpečenie tejto investície 
aj takouto združenou investíciou s PSK. MsZ v Bardejove svojím uznesením zo dňa 3. 10. 2017 
schválilo túto združenú investíciu. 
Diskusia: 
Poslanec Kahanec nemá problém so schválením tejto združenej investície, len chce nadviazať 
na potrebu riešenia dopravnej infraštruktúry v každom meste. Chce len pripomenúť a požiadať 
aj v budúcnosti o podporu prepojenia krajského mesta Prešov s Bardejovom i ostatnými 
mestami minimálne v NR SR, aby bolo prepojené centrum PSK s jeho okolím. Predseda PSK 
Chudík súhlasí s prepojením miest Prešov a Bardejov, momentálne je vo výstavbe časť 
Raslavice – Janovce s výlukou dopravy. Boli schválené už aj ďalšie dva projekty Kapušany – 
Raslavice a Janovce – Kľušov, výstavba ktorých začne v budúcom roku. Celá cesta medzi 
mestami Prešov a Bardejov bude zrealizovaná. Celkový náklad bude asi 8 – 9 mil. eur, čiže 
celkom dobrá suma na cestu II. triedy prepojenia Prešova a Bardejova. Už dopredu myslel na 
slová poslanca Kahanca, ktoré povedal teraz. Za súhlasné stanovisko Zastupiteľstva PSK 
vopred ďakuje. 
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 Bardejov s názvom „ I/77 

Bardejov - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“ s predpokladaným 
rozpočtom 889 205,00 eur 

2. združenie finančných prostriedkov vo výške 150 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny 
kraj za predpokladu, že mesto Bardejov:  
a) Predloží na zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 16. 10. 2017 uznesenie mestského zastupiteľstva 

o schválení združenej investície za podmienok, že mesto Bardejov 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 rekonštrukciu križovatky 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. 
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Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba 
s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na 
Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“: 
Poslanec Sýkora predstavil túto združenú investíciu s tým, že areál na Štrbskom Plese sa 
buduje postupne, veľa prác sa zrealizovalo pred zimnou univerziádou aj za pomoci 
Zastupiteľstva PSK a PSK. V médiách odznelo, že ministerstvo školstva podporí dobudovanie 
tohto areálu určitou čiastkou na vybudovanie jedného objektu pre servisné bunky a zakúpenie 
snežného pásového vozidla na úpravu bežeckých tratí v požadovanej šírke 6 metrov. Je to 
najlepší areál pre Majstrovstvá SR, kde sa konajú lyžiarske  preteky a tréningové procesy. Slúži 
bezplatne pre turistov a širokú verejnosť. Jeho dobudovanie je potrebné, aby to bolo komplexné 
národné športové centrum, ktorého správcom je obec Štrba. Všetky budovy sú vlastníctvom 
obce, pozemky sú dlhodobo prenajaté od vlastníkov, urbáru alebo iných spoločností. Na 
uskladnenie techniky potrebnej na údržbu tratí je nutné vybudovanie veľkej budovy. 
Uznesením Obecného zastupiteľstva Štrby zo dňa 2. 10. 2017 bol na združenú investíciu 
schválený finančný príspevok 66 000 eur a PSK prispeje sumou 150 000 eur. Tento objekt bude 
stáť 216 000 eur. Obec splní všetky podmienky uvedené v uznesení. Vopred poďakoval 
zastupiteľstvu za podporu predmetnej združenej investície. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 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 obcou Štrba s názvom 

„Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá 
a techniku“ s predpokladaným rozpočtom 216 000,00 eur vrátane DPH  

2. združenie finančných prostriedkov vo výške 150 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny 
kraj za predpokladu, že obec Štrba:  

 a) Predloží na zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 16. 10. 2017 uznesenie obecného 
 zastupiteľstva o schválení združenej investície za podmienok, že obec Štrba 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 objektu pre snežné pásové vozidlá a techniku 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: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 9 – Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho 
kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného v iacúčelového 
športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove): Predseda PSK 
Chudík uviedol, že Prešovská univerzita v Prešove pripravila projekt už aj s verejným 
obstarávaním na rekonštrukciu atletického štadióna pri rieke Torysa v blízkosti 
vysokoškolských internátov. Tento objekt už dlhé roky chátra a nie je v plnej miere využívaný. 
Suma z verejnej súťaže vyšla na 616 978,66 eur s tým, že Prešovská univerzita združí sumu 
116 978,66 eur, PSK združí v I. etape sumu 300 000 eur a v II. etape sumu 200 000 eur za 
predpokladu, že Prešovskej univerzite nebudú poskytnuté za daným účelom finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 200 000 eur. Veci sú rozbehnuté a mali by vyjsť ako 
združenie finančných prostriedkov vlády SR, PSK a Prešovskej univerzity v Prešove. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení    s c h v a ľ u j e  

1. združenie činností samosprávneho kraja a Prešovskej univerzity v Prešove 
spočívajúcich vo vykonaní prác smerujúcich k uskutočneniu rekonštrukcie 
infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity 
v Prešove 

2. združenie finančných prostriedkov za účelom vykonania rekonštrukcie infraštruktúry 
Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove 
v celkovej výške 616 978,66 eur s tým, že: 
a) Prešovský samosprávny kraj združí v 1. etape sumu 300 000 eur. Prešovský 

samosprávny kraj združí v 2. etape sumu 200 000 eur za predpokladu, že Prešovskej 
univerzite nebudú poskytnuté za daným účelom finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu.   

b) Prešovská univerzita v Prešove združí sumu 116 978,66 eur. 
 

Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
456/2017 zo dňa 21. 2. 2017: Ing. Pojezdala, vedúci odboru IJ ELENA Úradu 
PSK, pripomenul, že pre subjekt pod poradovým číslom 14. Spojená škola, SNP 16, Sabinov, 
rozsah obnovy – rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia rozvodu ÚK internát – samostatné 
meranie, bazén – ohrev a vzduchotechnika boli pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 
spolu 196 500 eur, z toho 9 720 eur na projektovú dokumentáciu. Po spracovaní projektovej 
dokumentácie bolo zistené, že finančné prostriedky pridelené tomuto objektu sú nedostatočné 
a po stretnutí s vedením organizácie bolo dohodnuté, že v tomto roku nebude možné vyčerpať 
tieto prostriedky na túto obnovu. Z tohto dôvodu sa presúvajú pre objekt pod poradovým číslom 
14. Spojená škola, SNP 16, Sabinov, rozsah obnovy – internát A. – výmena otvorových 
konštrukcií, zateplenie obvodového  a strešného plášťa, vo výške 117 605 eur; pre objekt pod 
poradovým číslom 3. Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646, Vranov 
nad Topľou, rozsah obnovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie 
systémových porúch a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou 
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strechou, vo výške 32 175 eur a pre objekt pod poradovým číslom 15. Gymnázium, 
Komenského 13, Lipany, rozsah obnovy – budova pri SOŠ – výmena okien, suterén a vstup, 
zateplenie obvodového  a strešného plášťa vo výške 37 000 eur. Prerozdelenie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 186 780 eur pre uvedené subjekty je nevyhnutné z dôvodu 
potreby zrealizovania a ukončenia stavby do funkčného a technicky realizovateľného celku. 
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 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
554/2017 zo dňa 22. 8. 2017 k návrhu na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a k ich 
financovaniu z úverových zdrojov poskytnutých z EIB na zníženie energetickej náročnosti 
v celkovej výške 4 487 500 eur nasledovne: 
v prílohe k uzneseniu dochádza k týmto zmenám:  
1. Investičná akcia pod poradovým číslom 3. Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, 

Školská 646, Vranov nad Topľou – Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie 
systémových porúch a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou 
s pôvodným rozpočtovým nákladom 51 817,50 eur sa upravuje o + 32 175,00 eur na sumu 83 992,50 
eur.  

2. Investičná akcia pod poradovým číslom 14. Spojená škola SNP 16, Sabinov – Rekonštrukcia 
kotolne, rekonštrukcia rozvodu ÚK internát – samostatné meranie, bazén-ohrev a vzduchotechnika 
s pôvodným rozpočtovým nákladom 196 500,00 eur sa upravuje o – 186 780,00 eur na sumu 9 720 
eur. 

3. Investičná akcia pod poradovým číslom 14. Spojená škola SNP 16, Sabinov –  Internát A. – výmena 
otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa s pôvodným rozpočtovým 
nákladom 215 000,00 eur sa upravuje o + 117 605,00 eur na sumu 332 605 eur. 

4. Investičná akcia pod poradovým číslom 15. Gymnázium, Komenského 13, Lipany –  Budova pri 
SOŠ – výmena okien, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa s pôvodným 
rozpočtovým nákladom 153 000,00 eur sa upravuje o + 37 000,00 eur na sumu 190 000 eur. 

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

K bodu 11 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
457/2017 zo dňa 21. 2. 2017: Ing. Kočiško, riaditeľ SÚC PSK, predkladá zmenu 
uznesenia, jeho predmetom bol návrh rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK 
financovaných z 3. tranže úverovej linky z EIB vo výške 3 240 000 eur, z toho na stavebné 
akcie 3 225 000 eur a na základe rozhodnutia poslancov okresu Levoča bolo 15 000 eur 
vyčlenených na prídavné zariadenie a to cestnú a asfaltovú frézu šmykom riadenú  k nakladaču. 
Dnes je možné konštatovať, že tieto stavebné akcie boli technicky pripravené, bolo zrealizované 
verejné obstarávanie a práve jeho výsledkom je určitá úspora, ktorej použitie je predmetom 
predkladanej zmeny uznesenia. Dokončené boli živičné práce na ostatných dvoch úsekoch 
v okrese Humenné a prebiehajú dokončovacie práce týkajúce sa doplnenia dopravných značení 
prípadne bezpečnostných zariadení. Na základe vývoja v mesiacoch august a september boli 
identifikované bodové závady mimoriadnej situácie. Práve z tejto úspory zhruba vo výške 
400 000 eur by sa mohlo pristúpiť k ich odstráneniu. Ide o akcie Poprad – Spišské Bystré 
s navrhovaným rozpočtovým nákladom 120 000 eur, kde bol zalomený priepust a vplyvom 
zaťaženia dopravy došlo dňa 14. 9. 2017 k úplnému odtrhnutiu čela a zboreniu časti 
komunikácie. Táto situácia bola mapovaná od augusta, kde sa len pozdĺžne trhliny následne 
zväčšovali. Je to dôležitá spojnica na ďalšie obce Spišské Bystré, Kravany, Hranovnica. Je tam 
potrebné dobudovať nové výtokové čelo, opraviť kompletne priepust, potrubie priepustu 
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a kompletné konštrukčné vrstvy vozovky. Momentálne je tam doprava regulovaná a usmernená 
do jedného jazdného pruhu s vyhlásením havarijného stavu cestným správnym orgánom. 
Podobný prípad je v okrese Levoča pred obcou Harakovce. Podobne je tam odklonené čelo, 
zatiaľ ešte nedošlo k odtrhnutiu komunikácie, ale je potrebné sanovať čelo priepustu a urobiť 
kompletnú rekonštrukciu potrubia. Ďalšou akciou v okrese Prešov je úsek Veľký Šariš – 
Medzany. V rámci kapacít SÚC PSK bola snaha odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stav 
priepustu. Je to ľavotočivá zákruta v smere od Veľkého Šariša na Medzany pred stúpaním 
k odbočke na Šarišský hrad. Je tam vyústený rúrový priepust, toková strana bola opravená 
v rámci bežnej údržby SÚC PSK. Technologické limity však neumožňujú SÚC PSK jej 
pracovníkmi riešiť výtokovú stranu. Erózia cestného zemného materiálu by mala byť zastavená 
akciou s rozpočtovým nákladom odhadom v sume 70 000 eur. Poslednou akciou je úsek 
Bijacovce – Brezovica, kde vzhľadom na vyčerpanie výzvy IROP aktuálne nie je možné 
pokračovať v komplexnej rekonštrukcii prepojenia Lipian a Spiša prostredníctvom 
komunikácie III/3216. Návrh SÚC PSK je vyčleniť 130 000 eur na sanáciu havarijného stavu 
asfaltového krytu. Je potrebné urobiť vyrovnávaciu vrstvu a obrúsna vrstva je navrhovaná 
v hrúbke 40 milimetrov. Tento návrh v podstate nezabezpečí kompletnú rekonštrukciu 
havarijného úseku na tejto trase a preto zostanú zhruba ešte 3 km do ďalšieho obdobia. Následne 
je táto akcia pripravená na čerpanie v rámci zásobníka RIÚS. Tieto 4 akcie v celkovom 
rozpočtovom náklade 400 000 eur sú doplnené v návrhu na uznesenie podľa členenia na 7 
oblastí. Následne požiadal o opravu chyby v uznesení, lebo akcie Dúbrava – Harakovce 
a Bijacovce – Brezovica patria do okresu Levoča a nie do okresu Poprad. 
Diskusia: 
Poslankyňa Madzinová chcela upozorniť práve na tento formálny nedostatok, lebo tieto dva 
úseky nepatria do okresu Poprad. Chýba jej tam úsek Poprad -  Gánovce, ktorý schválili 
poslanci okresu Poprad, ale od riaditeľa SÚC PSK sa dozvedela o jeho zaradení na jar. Ing. 
Kočiško rešpektuje schválenie a zaradenie tohto úseku. Poslancovi Baranovi spomínal, že 
prebiehajú rokovania na úrovni Slovenskej správy ciest, teda kto a do akej miery by riešil 
bodovú závadu na danej križovatke a SÚC PSK sa na to chce projekčne pripraviť. Predpokladá 
sa aj potrebný záber nových majetkových pomerov, takže technicky sa pracuje na príprave do 
realizácie. Poslanec Kahanec je rád, že sa z úspor opravujú aj ďalšie úseky na Šariši. Osobitne 
by chcel poďakovať SÚC PSK za doterajšiu spoluprácu pri riešení úseku Teriakovce na ul. 
Teriakovskej. Pri spoločnej obhliadke bolo vidieť už zdevastovaný nový povrch cesty pri rigole, 
ktorý sa začína prepadávať. Je rád, že tohto roku bude zrealizovaný aj tento rigol. Predseda 
PSK Chudík dodal, že vo februári 2017 boli schválené investičné akcie na rekonštrukciu 
havarijných úsekov ciest v sume 3 225 000 eur. Potom zastupiteľstvo schvaľovalo ďalších 14 
mil. eur na cesty II. a III. triedy. V rámci verejného obstarávania vznikla úspora 3 327 000 eur, 
ktorá je rozdelená nasledovne: 1 832 000 eur s navýšením na dané schválené akcie, 1 204 000 
eur na nové investičné akcie so zmenou účelu, a to rekonštrukciu mosta na ceste III/3584 
Krušinec vrátane projektovej dokumentácie – 15 000 eur, Poprad križovatka I/18 – križ. D1 
Poprad, Vysoké Tatry – 250 000 eur, kde bude potrebných asi 400 000 eur, ale je tam spoločná 
akcia kruhový objazd s mestom Poprad. V rámci verejného obstarávania sa usporili finančné 
prostriedky s predpokladom, aby ostali v Poprade a suma  100 000 – 150 000 eur by sa presunula 
práve na túto cestu, ktorá bude takmer celá dostavaná s veľkou rekonštrukciou v rámci procesu, 
ktorý spomínal už pri Bardejove, teda cesta II/534 a ďalší úsek až do Starého Smokovca v 
hodnote 3 mil. eur alebo 2,8 mil. eur v dĺžke 5 km. Ďalej je to prestavba skládky chemického 
posypového materiálu oblasť Prešov, stredisko Nižná Šebastová – 150 000 eur, Bukovce – 
Makovce – bodová závada - 90 000 eur, Chmeľov – obec – 65 000 eur, Nová Ľubovňa – 
Kolačkov – 120 000 eur, Daletice – Jarovnice – 65 000 eur, Starina – Pod Velínom (časť 
oporného múra) – 299 210 eur, Krajná Bystrá – 150 000 eur. Zvyšok z 1 204 000 eur k 1 605 000 
eur sa dá na medzipoložkové presuny, a to 175 000 eur – na rekonštrukciu havarijného stavu 
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úseku cesty v prieťahu obce Fintice; traktorovú kosačku z 2 ks na 4 ks – 200 000 eur; referentské 
osobné motorové vozidlá z 3 ks na 6 ks – 45 000 eur; rekonštrukciu opravárenskej dielne SÚC 
PSK, oblasť Stará Ľubovňa – 6 000 eur; nakladač s prídavnými zariadeniami – 23 500; 
rekonštrukciu a rozšírenie cesty III/3189 Lipany – Lúčka – 20 000 eur; SÚC PSK – Tatranská 
Štrba – prístavba garáže - 21 000 eur; spolu je táto suma 3 327 000 eur. To sú ešte finančné 
prostriedky, ktoré sa zvýšili z verejného obstarávania a týmto spôsobom budú použité v rámci 
zásad PSK po podpise predsedu a podpredsedu PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e     zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017 týkajúceho sa zoznamu investičných 
akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK v rozpočtovom 
náklade 3 225 tis. eur podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK nasledovne: 
Pôvodný zoznam investičných akcií v tabuľkovej časti uznesenia č. 457/2017 v bode 1. sa 
nahrádza nižšie uvedeným tabuľkovým zoznamom:  
 

P. č. Číslo cesty Miestopis 
Predpokladaný 

rozpočtový 
náklad 

Celkom podľa 
okresov 

Okres 

01.1 III/3523 Smilno - križ. III/3517 98 911,00 € 

387 070,00 € Bardejov  01.2 III/3484 Kurov - obec 101 912,00 € 

01.3 III/3533 
Bardejovská Nová Ves - 
Bardejov 

186 247,00 € 

02.1 II/554 
Repejov - Oľka - križ. 
III/3962 

167 147,00 € 167 147,00 € Medzilaborce  

02.2. II/558 Stakčín - prieťah 176 441,00 € 176 441,00 € Snina  

02.3 II/558 Topoľovka - prieťah 215 356,00 € 
262 768,00 € Humenné  

02.4 II/558 Humenné - Závadka 47 412,00 € 

03.1 III/3071 Vydrník - hr. okr. SNV 92 012,00 € 

291 821,00 € Poprad  
03.2 III/3080 Poprad - Veľký Slavkov 31 968,00 € 

03.3 III/3065 
Poprad  - Spišská Teplica - 
prieťah 

47 841,00 € 

03.4 III/3075 Poprad - Spišské Bystré 120 000,00 € 

03.5 III/3092 Tvarožná  - Vlkovce 81 234,00 € 
170 830,00 € Kežmarok  

03.6 III/3109 
Spišské Hanušovce - 
Osturňa  

89 596,00 € 

03.7 III/3200 Dravce – Dlhé Stráže 110 823,00 € 

320 823,00 € Levoča  03.8 III/3219 Dúbrava - Harakovce 80 000,00 € 

03.9 III/3216 Bijacovce - Brezovica 130 000,00 € 

04.1 III/3440 Dulova Ves - Kokošovce 159 981,00 € 

424 505,00 € Prešov  
04.2 III/3460 Miklušovce - Sedlice 105 021,00 € 

04.3 III/3440 Zlatá Baňa (obec) 80 619,00 € 

04.4 III/3448 križovatka Opina - Lučina 78 884,00 € 

04.5 III/3191 Ďačov 58 639,00 € 

155 262,00 € Sabinov  04.6 III/3182 Červená Voda - Jakovany 59 448,00 € 

04.7 III/3184 Ostrovany - spojka 37 175,00 € 

04.8 III/3179 Veľký Šariš - Medzany 70 000,00 € 70 000,00 € Prešov 
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05.1 III/3150 Plaveč - Andrejovka 108 238,00 € 
185 385,00 € Stará Ľubovňa   

05.2 III/3156 Pastovník - spojka 77 147,00 € 

06.1 III/3541 Ladomirová - Vagrinec 81 271,00 € 

209 432,00 € Svidník  06.2 III/3523 Kurimka 27 688,00 € 

06.3 III/3530 Mestisko - Svidník 100 473,00 € 

06.4 III/3581 Šandal - Radoma 91 214,00 € 
173 089,00 € Stropkov  

06.5 III/3579 Breznička - Veľkrop 81 875,00 € 

07.1 III/3633 
Slovenská Kajňa - 
Kvakovce 

88 872,00 € 

230 427,00 € 
Vranov nad 

Topľou  07.2 III/3609 Vyšný Žipov - Petkovce 86 267,00 € 

07.3 II/554 Jasenovce - Girovce 55 288,00 € 

Súčet 3 225 000,00 € 3 225 000,00 €   

 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2017: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej 
odboru financií Úradu PSK, v tejto úprave rozpočtu dochádza k navýšeniu bežných príjmov 
o 79 088 eur. Ide o vrátku z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 49 588 eur a príjmy 
organizácií za oblasť kultúry vo výške 29 500 eur. Sú to kultúrne rozpočtové organizácie 
pretransformované z príspevkových organizácií. Určitým spôsobom mali rozpočtované príjmy, 
ktoré prekročili a tieto sa dostávajú naspäť do obehu. Výdavky sa znižujú o 1 180 253 eur, 
z toho bežné výdavky o 1 266 803 eur a kapitálové výdavky sa navyšujú o 86 550 eur. 
V bežných výdavkoch je zmena o - 1 266 803 eur a pozostáva z presunov 86 550 eur do 
kapitálových výdavkov. Sú to finančné prostriedky pridelené v rámci dotácie podľa VZN PSK  
č. 57/2017 v rámci Úradu PSK a 10 000 eur je presun v rámci kultúrnych inštitúcií za Hvezdáreň 
a planetárium Prešov do kapitálového rozpočtu. Suma 1 259 341 eur sa presúva do 
výdavkových finančných operácií za oblasť financovania doprava. Ide o SÚC PSK, je to splátka 
PPP projektov, vzhľadom na zmenu legislatívy sa tieto splátky už nerealizujú v rámci 
kapitálových výdavkov ale v rámci finančných operácií výdavkových. Je to ako keby úverový 
zdroj, sú to dodávateľsko-odberateľské vzťahy dlhodobé vykazované už ako keby investičný 
úver. Taktiež dochádza k presunom v rámci bežného rozpočtu medzi oblasťami. Z projektov sa 
presúva suma 297 000 eur do oblasti financovania kultúrne služby. Navyšuje sa rozpočet 
bežných výdavkov o prekročený rozpočet príjmov za kultúrne inštitúcie za rozpočtové 
organizácie, čo korešponduje s uvedeným pri prekročení plnenia príjmov o 29 500 eur. 
Navyšuje sa rozpočet bežných výdavkov o prijaté finančné prostriedky v sume 49 588 eur za 
oblasť financovania projekty, čo taktiež korešponduje s uvedenými príjmami. Ide 
o nedočerpané vrátky z Nórskeho finančného mechanizmu a s tým súvisiaci odvod prostriedkov 
za PSK pre riadiaci orgán. V rozpočte kapitálových výdavkov je nárast o 86 550 eur presunom 
v rámci úradu a Hvezdárne a planetária v Prešove. Pre oblasť úrad samosprávneho kraja sa 
navyšuje rozpočet o 760 000 eur, ide o združené investície. Ďalej je to presun z bežných do 
kapitálových výdavkov a kultúrne a kreatívne centrum na projektovú dokumentáciu. 
V projektoch sa znižuje rezerva o 2 149 476 eur, v prospech dopravy sa presúva 712 000 eur 
na nové investičné akcie obstarávané v rámci havarijných stavov a rekonštrukcie mostov. 
V rámci kultúry sa upravuje rozpočet navýšením o 143 383 eur na dofinancovanie pre Múzeum 
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Kežmarok, Vilu Rákocziho – Šarišské múzeum v Bardejove a Hvezdáreň a planetárium 
v Prešove. Za oblasť vzdelávania sa navyšuje rozpočet o 366 603 eur. Ide o rekonštrukciu 
vzduchotechniky v školskej jedálni, výpočtovú techniku a spolufinancovanie projektov. Sú to 
projekty, na ktoré si žiadosti podali školy v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Pre sociálne zabezpečenie smeruje suma 167 490 eur na rekonštrukcie, zateplenie, 
projektové dokumentácie, dofinancovanie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Pri zmenách rozpočtu výdavkových finančných operácií ide o uvedenú splátku, teda presun 
z rozpočtu v sume 1 259 341 eur, ostáva ešte splatiť takmer 5,8 mil. eur. Po tejto splátke zostane 
ku koncu roka čiastka na splatenie zhruba 4 600 000 eur. Spláca sa v čiastke 1 529 340 eur 
a splátky budú ukončené v roku 2020. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím 
uznesenia. 
Diskusia: 
Poslanec Molčan poznamenal, že dôvodom predloženej úpravy rozpočtu sú uvedené zmeny 
v bežnom a kapitálovom rozpočte a v rozpočte výdavkových finančných operácií. Komisia 
finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č. 6 v predloženom znení. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 6/PSK/2017 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 
 Bežné príjmy                         +          79 088  €           na      187 403 605 € 
 Bežné výdavky                -       1 266 803 €            na 167 027 673 € 

v tom oblasť financovania: 
A.1.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) - zdroj 41    
v tom: 
Účelové určenie finančných prostriedkov v zmysle VZN PSK č. 57/2017  
o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK v platnom znení                          -       76 550 € 

A.1.2    Oblasť financovania:  PROJEKTY 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť       -     247 412 € 
Nerozpísaná rezerva  – zdroj 41        -     297 000 € 

 NFM – Schéma malých grantov – vrátka nezrovnalosti za mikroprijímateľov  +      49 588 € 
A.1.3 Oblasť financovania:  DOPRAVA 

04.5 Cestná doprava – zdroj 41      
 Správa a údržba ciest PSK - zdroj 41  - presun do finančných  

operácií výdavkových            - 1 259 341 € 
A.1.4 Oblasť financovania:  Kultúrne služby  

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo      +    316 500 € 
v tom: 
Zariadenia kultúrnych služieb  - zdroj 41                   +    297 000 € 
Zariadenia kultúrnych služieb  - zdroj 46                   +        3 000 € 
Hvezdáreň a planetárium Prešov – zdroj 41 - presun do KV                 -     10 000 € 
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – zdroj 46     +     15 000 € 
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – zdroj 46      +       3 500 € 
Krajské múzeum Prešov – zdroj 46        +       8 000 € 
 

A.2  Kapitálový rozpočet:  
 Kapitálové príjmy                       +                  0 €  na        641 051 € 
 Kapitálové výdavky                 +         86 550 €      na   68 091 786 € 
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v tom oblasť financovania: 
A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA                 +    836 550 € 
A.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY       -  2 149 476 € 
A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA                    +    712 000 € 
A.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY                   +    153 383 € 
A.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE                   +    366 603 € 
A.2.6 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE      +    167 490 € 
 
 A.3 Rozpočet finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                            0 €            na           50 054 338 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o                 +  1 259 341 €            na             2 979 535 € 
    
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy tohto uznesenia. 
 

Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 
 

Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 13A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020: Ing. 
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že návrh rozpočtu pre rok 2018 
a informatívny rozpočet pre roky 2019 – 2020 bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou 
SR. V zákonom stanovenej lehote bol zverejnený dňa 29. 9. 2017 na webovom sídle PSK 
a úradnej tabuli za účelom všeobecného verejného pripomienkového konania. V stanovenej 
lehote neboli vznesené pripomienky k návrhu rozpočtu. Vyhodnotenie bolo predložené 
poslancom pred zasadnutím zastupiteľstva. V súlade so zákonom o samosprávnych krajoch 
a Zásadami rozpočtového procesu PSK bol návrh rozpočtu postúpený na vypracovanie 
stanoviska hlavnému kontrolórovi PSK, ktoré tvorí jeho súčasť. Návrh rozpočtu prerokovala 
komisia finančná s odporúčaním pre zastupiteľstvo schváliť návrh rozpočtu pre rok 2018 
a zobrať na vedomie návrh rozpočtu pre roky 2019 – 2020 v prijatom uznesení č. 34/FK/2017 
pod bodmi B.6, C.1 a C.2 zo dňa 26. 9. 2017. Návrh rozpočtu bol vypracovaný na princípe 
pragmatizmu. Pre lepšiu orientáciu v návrhu rozpočtu dala do pozornosti prílohovú časť. V 
prílohe č. 1 – príjmy sú zahrnuté predpoklady vývoja dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú 
v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2017 navýšené o 6 mil. eur. V nedaňových 
príjmoch sú uvedené v položke ekonomickej klasifikácie 220 samostatné rozpočtové 
prostriedky a v zmysle legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2018, sa tieto 
zmeny neuvádzajú v hlavnej kategórii 300 granty a transfery, kde je vidieť tieto presuny a 
pokles oproti rozpočtu roka 2017 a pri kategórii 200 nedaňové príjmy a 220 je samostatne 
s hviezdičkou uvedená suma 2 250 000 eur ako navýšenie. Sú to mimorozpočtové zdroje, 
u ktorých bolo možné povolené prekročenie limitu výdavkov. Doposiaľ boli rozpočtované, ale 
štát zmenil legislatívu a od 1. 1. 2018 sa budú nachádzať v rámci zákona o rozpočtových 
pravidlách pod § 17 a § 28. Sú to klasické zdroje, príjmy od rodičov, podnikateľská činnosť, 
ktorá sa už bude rozpočtovať, školská jedáleň, potravinový účet, teda všetky samostatné účty, 
ktoré môžu viesť rozpočtové organizácie. Už budú súčasťou rozpočtu a všetky činnosti 
a aktivity na týchto účtoch sa rozpočtujú. Táto zmena je aj v tabuľke nižšie vysvetlená. Príjmy 
celkom pre rok 2018 sú rozpočtované vyššie oproti schválenému rozpočtu roka 2017 o viac ako 
9 mil. eur a tento nárast sa týka výlučne bežných príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované 
na úrovni roka 2017 vo výške 350 000 eur. Výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roka 2017 
nižšie takmer o 12 mil. eur, z toho bežné výdavky sú navýšené takmer o 11,3 mil. eur, avšak 
kapitálové výdavky sú rozpočtované nižšie o 23 mil. eur. Príčinou poklesu rozpočtu 
kapitálových výdavkov sú finančné operácie príjmové uvedené v prílohe č. 7, kde je možné 
vidieť, že do návrhu rozpočtu nie sú zapracované zdroje minulých rokov, teda zdroje 
rezervného fondu. Nakoľko najvyšší objem kapitálových prostriedkov bol rozdelený tohto roku 
v máji a v auguste a návrh rozpočtu bol spracovaný v septembri, nie sú v návrhu rozpočtu 
zapracované neukončené investičné akcie resp. tie, ktoré ani nebudú začaté z titulu procesu 
verejného obstarávania v roku 2017 a následne sa plynule presunú do roka 2018. Tieto akcie 
budú predmetom úpravy rozpočtu v roku 2018 po zrealizovaní alebo zrevidovaní všetkých 
investičných akcií. Každoročne vo februári sa nedočerpané investičné akcie opäť zavádzali do 
rozpočtu. V rámci finančných operácií výdavkových zatiaľ nedochádza k zmene v porovnaní 
s rokom 2017. Vo finančných operáciách výdavkových sú uvedené splátky istiny úverov. 
Rastúci trend týchto splátok je zaznamenaný až pre roky 2019 – 2020. Rozpočet ako celok 
vrátane finančných operácií je vyrovnaný a predstavuje objem 190 760 000 eur. V porovnaní 
s rozpočtom roka 2017 a na základe už uvedených skutočností je rozpočet nižší takmer o 12 
mil. eur. V priebehu rozpočtového roka však dôjde k navýšeniu v časti príjmovej, ak sa bude 
vyvíjať daň z príjmov fyzických osôb priaznivejšie, ako boli odhady, ale určite aj z titulu 
použitia zdrojov minulých rokov v oblasti kapitálového rozpočtu. Návrh rozpočtu bežných 
výdavkov pre rok 2018 je vyšší v porovnaní s rokom 2017 z dôvodu posilnenia mzdovej 
a odvodovej zložky v rámci každej oblasti financovania. Korešponduje s navýšením tarifných 
platov teda s valorizáciou od 1. 1. 2018 a v priebehu roka v rámci zamestnancov verejného 
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sektora a pedagogických zamestnancov. Tak isto s 2 %-ným navýšením platov na funkčné platy 
zamestnancov verejného sektora a navýšením miezd a odvodov tak, aby bol zachovaný celkový 
legislatívny nárast ako aj nárast miezd do výšky trinásteho platu formou odmien, ako je už 
niekoľko rokov zaužívané v rámci PSK. Tovary a služby sú valorizované mierou inflácie 1,7 
%. Príjmy sa navyšujú o 5,17 %, bežné výdavky sa navyšujú o 7,01 % a kapitálové výdavky sa 
znižujú o takmer 60 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2017. V návrhu rozpočtu je 
zapracovaná aj novozriadená príspevková organizácia Energetická Agentúra Smart Regiónu 
PSK s rozpočtom 375 000 eur formou bežného transferu v rámci oblasti financovania projekty, 
čo je uvedené na str. 9 materiálu. V rámci návrhu na uznesenie v časti A.1. sú uvedené celkové 
príjmy a výdavky. Tým pádom je tento rozpočet vyrovnaný v čiastke 190 750 000 eur. Sú v ňom 
zapracované aj finančné operácie výdavkové. Bežný rozpočet je prebytkový viac ako 18 mil. 
eur. Týmto prebytkom sa vykrýva schodkový kapitálový rozpočet 16 mil. eur a 1 720 000 eur 
ide na splátku istín pre rok 2018. Pod 3. bodom sú príjmy celkom a výdavky celkom bez 
finančných operácií, z čoho vyplýva, že tento rozpočet vychádza vlastne prebytkový. Pod 4. 
bodom je uvedená zmena stavu záväzkov a pohľadávok. Je to ukazovateľ, ktorý sa vykazuje 
v rámci ESA 2010 v porovnaní na celkové hospodárenie verejného sektora a SR voči EÚ, takže 
sú to ukazovatele, ktorými sa PSK nezaoberá pri výsledku hospodárenia. V rámci PSK je tá 
vyššia forma výsledku hospodárenia samosprávneho kraja navonok ako v rámci celej SR. 
V časti 5. je programový rozpočet. K tomu je aj samostatná príloha s textovou časťou. 
Jednotlivé programy 1 – 9 sú vypracované príslušnými odbormi Úradu PSK aj s uvedením 
zodpovednosti. V bode A.2. sa nachádzajú účelové prostriedky bežného rozpočtu, ktoré sa 
každoročne vyčleňujú. Suma 3,3 mil. eur je dotácia pre neštátne základné umelecké školy 
a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 
18/2010 tzv. neštátne subjekty v oblasti vzdelávania. Tento rozpočet sa nezvyšuje, nakoľko 
v priebehu dvoch rokov došlo k výraznému navýšeniu normatívov, cez ktoré sú tieto 
organizácie financované. To znamená, že obsahuje už aj valorizáciu platov a odmeňovanie 
pedagogických zamestnancov v normatívoch schvaľovaných v zastupiteľstve. Suma 6,7 mil. 
eur smeruje ako dotácia neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Došlo 
k zmene zákona o sociálnej starostlivosti. Mzdy a odvody bude platiť týmto tzv. neštátnym 
subjektom štát. PSK ostávajú výdavky prevádzkového charakteru. Avšak z ďalšej legislatívnej 
zmeny vyplývajú nové povinnosti pre PSK, preto je ponechaná táto úroveň 6,7 mil. eur bez 
zníženia. Suma 18 212 000 eur je určená pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave. Čiastka 130 000 eur je pre Dopravný podnik mesta Prešov, 
a. s.. Keďže PSK nemá momentálne ešte uzavretý rok, až po vyúčtovaní bude predmetom 
úpravy rozpočtu a celkového riešenia dofinancovania SAD až rok 2018 podľa zúčtovania 
vývoja plnenia príjmov. Suma 330 000 eur je určená štandardne na dotácie v zmysle VZN PSK 
č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. Suma 5 743 eur je účelová dotácia 
podľa § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. pre ARR PSK. V tomto roku bola už schválená jedna 
časť dotácie, je to projekt v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020, ktorý sa 
realizuje v rozpätí dvoch rokov. V časti B sa berie na vedomie informatívna správa o rozpočte 
pre roky 2019 – 2020. 
 
 

K bodu 13B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu 
rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, 
predkladá odborné stanovisko k návrhu rozpočtu PSK na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu 
na roky 2019 – 2020 v súlade so  zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov. V zmysle zákona je hlavný kontrolór povinný prejsť si návrh rozpočtu 
s dodržaním všetkých zákonných pravidiel a legislatívny rámec, z ktorého tento rozpočet 
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vychádzal. Klasické členenie na bežné a kapitálové príjmy a výdavky, finančné operácie boli 
v rozpočte dodržané. V zmysle zákona a zákonných lehotách bol tento rozpočet zverejnený na 
webovej stránke PSK. Rozpočet na rok 2018 je pragmatický, teší ho prebytok bežného rozpočtu 
vo výške 16 mil. eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, to znamená, že PSK veľmi majetok 
nepredáva, ale väčšinou doňho investuje. Hodnota majetku PSK rastie, čo je pozitívne. 
V stanovisku je uvedená tabuľka vývoja daňových príjmov od roku 2013. Aj tým, že je v SR 
dobrý hospodársky rast, rastie ekonomika a mzdy, znižuje sa nezamestnanosť, sú očakávané 
príjmy vo výške 117 mil. eur, pričom v roku 2013 boli daňové príjmy z fyzických osôb len 65 
mil. eur. Je to podstatný rozdiel. V rokoch 2013 – 2015 mal PSK aj podiel z dane z motorových 
vozidiel a daň z príjmu fyzických osôb nebola vo výške 30 %, ale aj tak je to pekný nárast. To 
svedčí o tom, že v PSK sa darí ľuďom viac ako pred niekoľkými rokmi. Najviac finančných 
prostriedkov z rozpočtu ide stále na vzdelávanie, sociálne služby a dopravu. Je to podobné vo 
všetkých samosprávnych krajoch. PSK má najviac škôl, sú tam prenesené kompetencie, preto 
tam ide najviac financií. Doprava pre obyvateľov PSK musí byť zabezpečená, aj keď vývoj vo 
výdavkoch na dopravu nie je taký rastúci ako v ostatných krajoch. PSK si drží tú správnu 
úroveň. V závere konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2018 je vypracovaný v súlade so 
zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a hlavný 
kontrolór PSK k nemu žiadne pripomienky. 
 
 
Diskusia k bodom 13A, 13B: 
Poslanec Molčan predniesol stanovisko komisie finančnej, ktorá sa zaoberala návrhom 
rozpočtu PSK na rok 2018 a roky 2019 – 2020. Komisia finančná svojím uznesením odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu v predloženom znení. 
Poslanec Damankoš považuje predložený materiál za veľmi kvalitne vypracovaný. Možno by 
bolo dobré v budúcnosti predložiť tento materiál na prerokovanie aj v ostatných odborných 
komisiách, pretože má niekoľko otázok. Napr. na str. 56 v časti manažment a programovanie 
zisťuje, že stredné odborné školy majú ako prvé výstup percento úspešnosti na prijímacom 
konaní na vysoké školy. Pokiaľ vie, hlavne gymnáziá sú nastavené na prípravu žiakov na 
štúdium na  vysokých školách a stredné odborné školy by sa mali zameriavať skôr na to, aby 
sa dostávali žiaci do praxe, čo majú až ako druhý cieľ. Vyzerá to ako hra so slovíčkami, ale 
potom je v SR situácia, že na pracovných pozíciách s požadovaným stredoškolským vzdelaním 
pracujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a zbytočne blokujú tieto pozície. Hovorí to pre možnú 
diskusiu v budúcnosti. Tiež ho trochu prekvapuje, že napriek všetkému sa neplánuje nijaká 
zmena v počte gymnázií, aj keď z diskusií na zasadnutiach komisie školstva, mládeže, TV 
a športu nie je vždy jasné, či takáto stabilita bude udržateľná do roku 2020. Na str. 64 sú školské 
jedálne, školské zariadenia, školy, kde sa od budúceho roka plánuje o dve školské jedálne viac. 
V roku 2017 je tam plánovaná hodnota počet 31 a v roku 2018 počet 33. Chcel vedieť, aké 
školské jedálne chce PSK otvoriť. Predseda PSK Chudík dodal, že na túto otázku by mal 
odpovedať odbor školstva. Ing. Lacko, PhD., nemá vedomosť o otváraní dvoch nových 
školských jedální v budúcom školskom roku. Predseda PSK Chudík požiadal o opravu 
chybného čísla 33 na číslo 31.  
 
Návrh na uznesenie k bodu 13A: 
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 
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A.1.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 v nasledovnom členení:
 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)                            190 750 000 €
 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)                           190 750 000 €                       

             v tom: 

 1. Bežný  rozpočet         18 133 000 € 
Bežné príjmy                           190 400 000 € 
Bežné výdavky                         172 267 000 € 

 2. Kapitálový  rozpočet       - 16 412 806 € 
Kapitálové príjmy                                              350 000 € 
Kapitálové výdavky                                              16 762 806 € 

3. Finančné operácie           - 1 720 194 € 
Finančné operácie príjmové                                      0 € 
Finančné operácie výdavkové                                                                        1 720 194 € 

              Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových)                190 750 000 €
  Výdavky celkom (bez finančných operácií príjmových)                           189 029 806 € 

4. Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok                        355 000 € 
5. Programový rozpočet 

Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola                    2 398 150 € 
 Program 002 Rozvoj kraja                     23 302 806 € 
Program 003 Interné služby                       1 391 000 € 
Program 004 Doprava a komunikácie                    37 042 000 € 
Program 005 Vzdelávanie                    76 550 000 € 
Program 006 Kultúra                     10 750 000 € 
Program 007 Sociálne zabezpečenie                    30 858 400 € 
Program 008 Zdravotníctvo                  7 500 € 
Program 009 Administratíva                       6 729 950 € 
 

A.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu:  
a)  3 300 000 € - dotácie  pre  neštátne  základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia  

   (súkromné a  cirkevné  školské  zariadenia)  v súlade s VZN PSK č. 18/2010 
   v platnom znení 

b)  6 700 000 € - 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.   

   a v zmysle VZN PSK č. 20/2010 
c) 18 212 000 € - pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme v prímestskej  

  autobusovej doprave 
  d)      130 000 € - pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.,  vo verejnom záujme  

              v prímestskej autobusovej doprave 
  e)       330 000 € - dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných 

                                        príjmov Prešovského samosprávneho kraja 
  f)           5 743 € - účelová  dotácia  v  súlade  s  §  8  ods.  2  zák.  583/2004  Z. z.  pre  

                         Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu 
     OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020 

 
B. b e r i e   n a   v e d o m i e 

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2019 – 2020.  
 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie k bodu 13B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.  
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2: 
Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predstavila dôvody vypracovania 
a predloženia dodatku č. 2 Zásad rozpočtového procesu PSK. Zmena bodov 8 a 12 vyplýva 
v prvom rade z legislatívnej zmeny zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá nadobudne 
účinnosť od 1. 1. 2018. Ide o bývalý § 23 mimorozpočtové prostriedky, avšak zmenou zákona 
sa tieto presunuli hlavne do § 17 a § 22, kde je podnikateľská činnosť. Od 1. 1. 2018 sa budú 
nazývať samostatné rozpočtové prostriedky. V rámci dodatku je tento pojem doplnený v prílohe 
č. 1 legislatívne normy súvisiace s tvorbou rozpočtu a vysvetlenie základných pojmov. Všetky 
samostatné účty, mimo procesu rozpočtu, sa od 1. 1. 2018 rozpočtujú vrátane podnikateľskej 
činnosti, potravinového účtu a následne sa rozpočtujú v príjmovej a výdavkovej časti. Táto 
zmena vyplýva skôr z toho, aby ukazovateľ celkový dlh samosprávneho kraja ale hlavne na 
celoslovenskej úrovni lepšie vychádzal, preto sa od 1. 1.  budú všetky mimorozpočtové zdroje 
rozpočtovať a vykazovať. To znamená, že pohľad na celkový dlh, ktorý sa vypočítava suma 
nesplatenej istiny ku skutočne dosiahnutým bežným príjmom predchádzajúceho roka, bude 
výhľadovo lepší, nakoľko sa tam ukážu zdroje príjmové zo všetkých samostatných 
mimorozpočtových účtov. Ďalšie zmeny sú v bodoch 2 a 3. Je to zmena, ktorá umožňuje 
prispôsobiť termín harmonogramu bodom rokovania zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Je tam 
nejaký striktný termín s lehotami prípravy návrhu rozpočtu, ktoré je niekedy veľmi ťažké 
nakombinovať na program zasadnutia zastupiteľstva, nakoľko mnohokrát v prípade návrhu 
rozpočtu aj záverečného účtu nekorešponduje s uvedeným v prílohovej časti. Preto je 
navrhnuté, aby v prípade zmeny termínov zasadnutia zastupiteľstva bola určená možnosť 
odboru financií prispôsobiť tento harmonogram príprave a predkladaniu materiálov návrhu 
rozpočtu alebo záverečného účtu. V bode 9 a 10 sú kompetencie predsedu PSK. Návrh je 
rozšíriť kompetenciu o možnosť urobiť zmenu rozpočtu presunom z bežných výdavkov do 
finančných operácií príjmových alebo výdavkových a to z dôvodu, že pri dodávke z iných 
členských krajín sa prenáša platba DPH na konečného prijímateľa a v prípade Českej republiky 
alebo Poľskej republiky začínajú vznikať kurzové rozdiely, ktoré sa doposiaľ nevykazovali. Je 
to novinka. Uviedla prípad opravy skenera pre oblasť kultúry na digitalizáciu kultúrnych 
pamiatok, ktorú zabezpečila česká firma a je potrebné zrealizovať tento kurzový rozdiel. 
Kurzové rozdiely sa podľa novej legislatívy nachádzajú vo finančných operáciách príjmových, 
ak je potrebné doplatiť kurzový rozdiel. Ak je kurzová strata, tak sa uhrádza z finančných 
operácií výdavkových. Radovo ide naozaj o položky len pár eur, v tomto prípade sú to 3 eurá. 
Aby sa takéto veci nemuseli predkladať zastupiteľstvu, požiadala poslancov o zváženie tejto 
možnosti presunu kompetencie v prípadoch kurzových rozdielov predsedovi PSK. Materiál 
prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia č. 35/FK/2017 s odporúčaním pre 
zastupiteľstvo schváliť dodatok č. 2 v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslankyňa Madzinová dala do pozornosti vetu uvedenú v dôvodovej správe, že na základe 
poznatkov z aplikačnej  praxe sa uvažuje o možnosti sprísniť a určovať záväzné ukazovatele na 
istých úrovniach kategórií. Spýtala sa predkladateľky materiálu, akú má s tým prax, či sa to 
dotýka škôl a aké má postrehy. Ing. Holíková, PhD., odpovedala, že bola ponechaná vôľa a 
možnosť rozhodovať na štatutároch organizácií. Pravidelne pri rozpise rozpočtu organizácií sa 
rozpisujú v kategórii 600 bežné výdavky, ktoré si organizácie potom podľa potreby rozdelia na 
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mzdy, odvody a služby a transfery, späť túto informáciu postupujú na odbor financií. Vždy na 
prvom zasadnutí zastupiteľstva v novom roku je táto informatívna správa predložená odborom 
financií. Niekedy je tam možnosť rozhodnúť sa, kde a koľko je potrebných finančných 
prostriedkov, čo je niekedy zneužívané štatutárnymi zástupcami. Napr. v prípadoch, keď je 
určená organizačná štruktúra a štatutár ju prekročí, alebo nedosahuje počet žiakov adekvátne 
počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Potom sa následne musí riešiť 
problém nedostatku finančných prostriedkov. V danom prípade sa to týka veľmi minimálneho 
množstva organizácií, ale je potrebné mať tú vôľu, aby im mohli byť dané aj záväzné 
ukazovatele. Ak nevedia túto demokratickú možnosť využiť správne, musí zriaďovateľ 
zasiahnuť a usmerniť túto organizáciu tak, aby finančné hospodárenie bolo správne nastavené 
a neboli oberané o finančné možnosti ostatné rozvojové organizácie. Takže z toho dôvodu bol 
odbor financií nútený pristúpiť aj k zapracovaniu tejto možnosti. Nebude sa to týkať všetkých, 
tým, čo hospodária a vedia si tento rozpočet zadeliť správne bude ponechaná táto možnosť. 
Budú to ojedinelé prípady, ktorými sa bude potrebné zaoberať cez komisiu školstva, mládeže, 
TV a športu, komisiu sociálnu alebo komisiu kultúry a národnostných menšín.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    s c h v a ľ u j e   Zásady rozpočtového procesu 
Prešovského samosprávneho kraja – dodatok č. 2. 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 
odpísanie: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že ide 
o Strednú odbornú školu, Okružná 761/25, Poprad s nevymožiteľnou pohľadávkou v celkovej 
sume 9 958,15 eur, ktorá spadá podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
výlučne do pôsobnosti prerokovania a rozhodnutia zastupiteľstva. Sú to pohľadávky z rokov 
2003 - 2004 pôvodne voči ALFA FITNES CENTRUM, potom ich prevzala PGJ, s. r. o., Dravce 
119. Pohľadávka bola vymáhaná v súlade so zásadami, avšak došlo k stavu, že na výzvy nebolo 
reagované, škole bol doručený podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie kvôli 
nemajetnosti a následne okresný súd svojím rozhodnutím vymazal spoločnosť ex offo 
z Obchodného registra SR. Pohľadávka je toho času nevymožiteľná, organizácia postupovala 
v súlade s platnými zásadami. Predmetnú pohľadávku prerokovala krajská škodová komisia 
s odporúčaním pre zastupiteľstvo, aby tejto škole bol udelený súhlas na upustenie od vymáhania 
pohľadávky v uvedenej čiastke voči PGJ, spol. s r. o., Dravce 119 a pohľadávku následne 
odpísala z účtovníctva. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
zákona NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 písm. o)  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja 
v platnom znení    s c h v a ľ u j e   trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 
odpísanie v celkovej sume 9 958,15 eur, ktoré sú vedené v účtovníctve Strednej odbornej 
školy, Okružná 761/25 v Poprade voči dlžníkovi PGJ, spol. s r. o., Dravce č. 119. 
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Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet 
tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé 
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné 
študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné   učebné  odbory  pre  
prijímacie  konanie  pre  stredné  školy financované zo štátneho 
rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie 
v školskom roku 2018/2019: Podľa slov Ing. Lacka, PhD., vedúceho odboru 
školstva Úradu PSK, odbor školstva každoročne v zmysle zákonných ustanovení predkladá 
zastupiteľstvu návrh predmetného VZN, ktorým sa stanovuje počet tried, teda plán výkonov 
pre školský rok 2018/2019. Pre tento školský rok ministerstvo školstva stanovilo PSK 
disponibilný počet žiakov 6 475 žiakov. Od 4. 9. odbor školstva intenzívne spolupracoval 
s poslancami PSK, zriaďovateľmi škôl resp. riaditeľmi škôl na príprave VZN. Niekde boli 
rokovania veľmi jednoduché, niekde komplikované, tam kde nedošlo k dohode boli veci 
prenechané na verejné pripomienkové konanie. Návrh VZN bol 13. 9. 2017 zverejnený na 
webovej stránke a úradnej tabuli PSK. Dňa 23. 9. 2017 končilo pripomienkové konanie. Počas 
10-dňovej lehoty prišlo 19 pripomienok, ktorými sa dňa 29. 9. 2017 zaoberala komisia pre 
vyhodnotenie pripomienkového konania. Pripomienka zo Súkromnej strednej odbornej  školy 
v Kežmarku prišla po určenom termíne dňa 28. 9. 2017 a tou sa komisia nezaoberala. Z 19 
oprávnených pripomienok komisia vyhodnotila 15, ktorým treba vyhovieť a 4 školám 
nevyhovela. Dňa 3. 10. 2017 návrh VZN prerokovala Krajská rada pre odborné vzdelávanie 
a prípravu PSK, ktorá má byť informovaná a nemôže meniť návrh VZN. Na návrh poslanca 
Damankoša bolo toto hlasovanie proti novému návrhu VZN a za pôvodný návrh VZN 
pripravený odborom školstva. V ten istý deň zasadala komisia školstva, mládeže, TV a športu, 
ktorá odsúhlasila návrh VZN a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK 
v predloženom znení. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš poďakoval odboru školstva za prvotný návrh, s ktorým sa pomerne silno 
stotožnil, lebo obsahoval ľudovo povedané iba 300 voľných miest, ktoré by nikdy neboli 
obsadené, pretože by to bolo len o 300 voľných miest viac ako reálne žije žiakov, ktorí by mohli 
nastúpiť do týchto škôl. Potom si zamestnanci odboru školstva museli vypočuť rôzne 
argumenty a na základe všetkého spomínaného predkladateľom materiálu došlo k úprave 
návrhu, ktorý predpokladá, že v školskom roku 2018/2019 bude mať PSK takmer 900 
neobsadených miest. Už dnes je známe, že PSK má živých 6 475 žiakov, ale ponúka im 7 366 
voľných miest, čiže 900 sa určite nikam neumiestni. Veľmi ťažko sa bude robiť akákoľvek 
politika v riadení týchto škôl, lebo PSK už dnes vie, že niektoré školy budú mať problém 
s dofinancovaním, pretože žiaci tam jednoducho neprídu. Ak dnes tento návrh VZN prejde, 
bude mať vedúci odboru školstva problém obhájiť ho na rade vlády, pretože jasne daný zákon 
určuje PSK, koľko má deliť. Keď má niekto vo vrecku 100 eur, nemôže minúť 130 eur. A tu sa 
to robí permanentne dookola. Je mu ľúto, že rokovania s riaditeľmi škôl aj poslancami neboli 
vždy úplne zvládnuté. V 5 okresoch PSK, ak by tam išli všetci žiaci podľa ponúkaných kapacít, 
tak vyše 40 % žiakov by išlo do gymnázií. Medzi tieto okresy nepatria najväčšie okresy, čo je 
úplný paradox. V rámci celej SR prevyšuje toto percento Bratislava, lebo je tam predpoklad 
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najväčšieho intelektuálneho potenciálu. Po schválení tohto VZN sa bude veľmi ťažko dať riadiť 
školstvo žiaducim smerom. Je potrebné určiť školám jasný smer. Snáď nikto neočakáva, že sa 
zíde skupina riaditeľov s poslancami a nejaký riaditeľ školy povie, že už nechce 4 triedy ale 2, 
lebo aj tak posledné 3 roky naplnil len 2. Vždy povie, že chce 4. Ak bude zastupiteľstvo 
benevolentné a populistické a schváli mu to, tak potom tam naozaj budú problémy. Nechce 
menovať takéto prípady po okresoch, ale keď tento návrh prejde, v niektorých okresoch budú 
mať problém niektoré odborné školy, pretože sa presunú žiaci na gymnáziá, kde nie sú potrební 
a častokrát ani nemajú na to a tieto odborné školy budú žiadať dofinancovanie. Niekto bude 
plakať, že síce imigrantov nechce, ale našich žiakov na odborné školy nedáme, lebo sa budú 
posúvať niekde inde. Poďakoval vedúcemu odboru školstva aj celému odboru školstva za dobre 
vykonanú prácu, ale má problém podporiť návrh tohto VZN PSK. Poslanec Hopta 
poznamenal, že zastupiteľstvo opäť schvaľuje VZN, ktoré svojím spôsobom rozhoduje o ďalšej 
budúcnosti niektorých škôl v PSK. Stredná odborná škola polytechnická na ulici Štefánikovej 
v Humennom pripomienkovala predmetné VZN s tým, že v materiáli bolo uvedené, že 
navrhovaná štruktúra v okrese Humenné je postačujúca potrebám trhu práce. Táto škola, jediná 
tohto druhu v PSK, v poslednom období prišla o 3 svoje odbory, a to opravár – mechanik, 
mechanik počítačových sietí a už tretí rok nie je v štruktúre tejto školy zaradená geodézia, 
kartografia a kataster, aj keď tento odbor pri tejto škole je na ministerstve školstva zaradený. 
Z tohto dôvodu predkladá pozmeňovací návrh, ktorého podstata spočíva v tom, že študijný 
odbor 2561M informačné a sieťové technológie  nebude tvoriť celá jedna trieda, ale len 2/3 
triedy a 1/3 triedy bude tvoriť odbor 3692M geodézia, kartografia a kataster. Tým sa absolútne 
nenavýši počet žiakov, len sa zmení štruktúra triedy. Namiesto jednej celej triedy zameranej na 
informačné sieťové technológie, bude tam aj 1/3 triedy v odbore geodézia, kartografia 
a kataster. Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu, pretože takýto 
odbor sa nachádza najbližšie až v Prešove. Región Humenné je sociálne slabším, mnohé deti 
nemajú peniaze na internáty a cestovanie do vzdialenejších miest, dokonca mnohé neplatia ani 
10 eur na ZRPŠ, lebo rodiny žijú z minimálnych príjmov. Vybavenosť pre výučbu tohto odboru 
je pripravená, sú zakúpené geodetické programy, prístroje a iné pomôcky, škola úzko 
spolupracuje s podobnou školou v Sanoku a prebieha tam aj výmenná prax. Osobne si myslí, 
že PSK by mal dať šancu tejto škole pri vzniku tohto odboru. Na iniciatíve školy zostáva, aby 
urobila všetko pre získanie 8 potrebných žiakov. Podľa jeho informácií by sa to malo podariť, 
ale ak škola nedostane šancu, nemôže to urobiť. Ešte raz zdôraznil, že nepôjde o navýšenie 
počtu žiakov, ale o zmenu štruktúry triedy. Poslancov a PSK to nebude nič stáť, iba škola 
dostane šancu, aby tento odbor mohol existovať v najvzdialenejšom regióne PSK, aby deti 
nemuseli cestovať do Prešova, lebo zo sociálnych dôvodov je to pre nich nevýhodné, resp. 
nebudú mať záujem. Poslanec Damankoš podotkol, že to sú presne argumenty, ktoré 
zaznievajú. Paralelne s prípravou návrhu VZN ide aj priradzovanie prívlastkov ku školám a až 
keď prichádzajú návrhy na prívlastky, pri pohľade na štruktúru odborov si človek kladie otázku, 
či vôbec poslanci PSK vedia, čo vlastne s tými školami ešte chcú. Keď v jednej škole v jednej 
budove majú aj spracovanie dreva, elektromechanika, murára, administratívno-technického 
pracovníka, ešte aj mechanika hasičskej techniky a počítačových sietí, logicky si človek kladie 
otázku, či je to úplne v poriadku. Chápe, čo znamená dochádzanie, ale vládou SR sú 
garantované bezplatné dopravné možnosti a do Prešova sa dá cestovať aj vlakom. Je to ťažké, 
ale k príprave na budúce zamestnanie patrí aj dochádzanie do zamestnania. Nie je možné 
každému všetko doniesť až domov. Poslankyňa Madzinová poďakovala vedúcemu odboru 
školstva za tradične veľmi dobre pripravený materiál. Požiadala ho, aby sa odbor školstva vrátil 
k veľmi dobrým praktikám minulých rokov, keď sa prerokovávalo schvaľovanie týchto tried 
v jednotlivých okresoch PSK. Za okres Poprad sa malo 23 ľudí, 15 riaditeľov škôl a 8 
poslancov, dostaviť do Prešova kvôli schvaľovaniu, ktoré trvalo možno pol hodiny. V minulosti 
bolo oveľa lepšie vycestovanie zamestnancov do jednotlivých okresov. Tiež súhlasí s názorom 
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poslanca Damankoša k schvaľovaniu počtu tried a žiakov prvých ročníkov. Podľa slov 
poslanca Hoptu čo bráni poslancovi Damankošovi v tom, aby aj deti z regiónu Humenné 
dostali príležitosť uchádzať sa o tento odbor bez cestovania do Prešova. Ak platí to, že k štúdiu 
a budúcemu zamestnaniu patrí aj dochádzanie, tak nech to platí aj naopak a žiaci z Prešova 
dochádzajú do mesta Humenné. To by sa už nikomu nepáčilo. Jednoducho daná škola je 
vybavená, predtým prišla o dva odbory, je kritizovaná pre nedostatok žiakov a tretí rok nemá 
otvorený tento odbor. Čo bráni schváleniu tohto odboru, keď počet žiakov, tried, učiteľov sa 
nezvyšuje. Jednoducho táto škola dostane šancu prijať 1/3 žiakov aj na tento odbor. Myslí si, 
že poslanci by mali byť natoľko ústretoví aj z druhej strany politického spektra, keď hovoria 
o sociálnych istotách, riešení sociálnych problémov, ale keď príde na konkrétne riešenie, aby 
sa týmto ľuďom a deťom pomohlo, zahlasujú proti. Požiadal o poslancov o podporu tohto 
návrhu a ak nebude potrebný počet detí, tak nebude. Netreba im brať šancu, keď sú presvedčení, 
že 1/3 žiakov nájdu. Berie sa im príležitosť vopred bez toho, aby sa vedelo, aký záujem tam 
bude. Je potrebné sa nad tým zamyslieť a podporiť tento návrh. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hoptom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zaradenie nového odboru 3692M geodézia, kartografia 
a kataster (0,34 triedy) pre Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom bez navýšenia 
počtu tried.  
Hlasovanie:      za: 30   proti: 2           zdržalo sa: 19 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 64 ods. (2) zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 31 ods. (2) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave    a   o   zmene   a  doplnení   niektorých   zákonov  v  znení   
neskorších predpisov  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 62/2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej 
forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory 
a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory 
alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie  pre stredné školy 
financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie 
v školskom roku 2018/2019. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 12 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17 – Informatívna správa o stredných školách, ktorých 
rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ 
SR: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že uznesením 
Zastupiteľstva PSK č. 563/2017 zo dňa 22. 8. 2017 zastupiteľstvo požiadalo predsedu PSK, aby 
na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložil informatívnu správu o stredných školách, ktoré 
podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, dostavbu a rekonštrukciu 
telocviční. V stanovenom termíne predložilo svoje žiadosti 20 škôl. Keďže ide o kapitálové 
výdavky a školy mali v žiadostiach zahrnuté aj bežné výdavky, tieto žiadosti boli ešte 
prehodnotené na rokovaní za účasti vedúcej odboru financií, vedúceho odboru školstva 
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a vedúceho oddelenia investícií a verejných súťaží. Následne boli žiadosti zaslané 
v stanovenom termíne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kofinancovanie zo 
strany VÚC je 20 % pre každú školu. 
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 stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do 
žiadosti predloženej Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.         
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského 
internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie 
energetickej náročnosti“: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
uviedol, že v súvislosti s realizáciou projektu s názvom Obnova školského internátu s jedálňou 
Strednej priemyselnej školy, Komenského 5, Bardejov sa zistilo, že niektoré práce nezahrnuté 
do projektu je potrebné vykonať, aby sa mohlo pokračovať v rekonštrukcii. Dňa 3. 10. 2017 sa 
uskutočnil kontrolný deň za účasti riaditeľa školy, zhotoviteľa diela, stavebného dozoru 
a poslancov PSK za volebný obvod Bardejov, kde bolo odsúhlasené dofinancovanie tejto 
investície s nadlimitnými nepredvídanými prácami v celkovej výške 104 470 eur s DPH. 
Materiál prerokovala komisia finančná dňa 5. 10. 2017, ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť 
celkovú výšku dofinancovania. 
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 104 470 eur s DPH v rámci 
implementovaného projektu s názvom „Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ 
Komenského 5, Bardejov - zníženie energetickej náročnosti“ (kód ITMS2014+: 
310040A210) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 
Hlasovanie:      za: 39   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát 
Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného 
stavu)“: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil prítomných 
s tým, že pri rekonštrukčných prácach na Školskom internáte v Poprade došlo k zisteniu, že je 
potrebné vykonať niektoré práce, bez ktorých nie je možné pokračovať v rekonštrukcii tohto 
internátu. Dňa 2. 10. 2017 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti poslancov PSK za volebný 
obvod Poprad, riaditeľa subjektu, zhotoviteľa diela a stavebného dozoru, kde sa dohodli, že 
tieto nadlimitné práce je potrebné ukončiť. Nadlimitné nepredvídané výdavky predstavujú 
celkovú výšku 66 196 eur s DPH. Materiál prerokovala komisia finančná dňa 5. 10. 2017, ktorá 
odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. 
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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 66 196 eur s DPH v rámci 
implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad - zníženie energetickej 
náročnosti (riešenie havarijného stavu)“ (kód ITMS2014+: 310040A199) v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-
2015-6. 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 

                                                                                                             
                                                                                              
K bodu 20 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad 
Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie 
energetickej náročnosti“: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
predkladá návrh na dofinancovanie projektu Gymnázia, ul. Dr. C. Daxnera vo Vranove nad 
Topľou na zníženie energetickej náročnosti, kde je potrebné vykonať nepredvídané práce, aby 
sa dielo mohlo dokončiť. Dňa 4. 10. 2017 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti poslancov PSK 
za volebný obvod Vranov nad Topľou, riaditeľa subjektu, zhotoviteľa diela, stavebného dozoru, 
kde sa dohodlo, že tieto stavebné práce predstavujú 150 656  eur s DPH. Sú rozpísané v prílohe 
tohto materiálu. Materiál prerokovala komisia finančná dňa 5. 10. 2017, ktorá odporúča 
zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslanec Ragan požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto návrhu, nakoľko v duchu solidarity 
boli podporené aj iné nadlimitné výdavky tohto typu. Osobne sa zúčastnil kontrolného dňa  
s konštatovaním, že je naozaj potrebné v uvedenom rozsahu poskytnúť finančné prostriedky, 
aby rekonštrukcia gymnázia mohla byť ukončená prevedením kvalitných prác 
a v naplánovanom uvedenom rozsahu. Verí, že Gymnázium vo Vranove nad Topľou,  ktoré 
roky slúži celému okresu, bude vyzerať dôstojne a bude spĺňať aj predpokladané energetické 
hodnotenie. Osobne bol pomerne kritický aj na kontrolnom dni, možno by si celý systém 
čerpania eurofondov, súťaží, verejných obstarávaní vyžadoval aj širšiu diskusiu a možno aj na 
iných fórach. Ešte raz požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého materiálu. Poslanec 
Damankoš je veľmi solidárny so školstvom, ale akí projektanti tam sú, keď nevideli krivé 
steny, azbest, 150 000 eur nikto nenájde na zemi len tak. Nepovedal by nič, keby to bola 
havarijná situácia a niečo sa objaví na poslednú chvíľu. Sú tu také normálne veci, ktoré by mal 
vidieť normálny projektant už na prvý pohľad. Predseda PSK Chudík dodal, že je tu niekoľko 
možností. Buď to zastupiteľstvo schváli, alebo neschváli, alebo bude predložená žaloba na 
projektanta, ale má pocit, že PSK nevyhrá nič. Súhlasí s tým, ale projekty sa niekedy pripravujú 
narýchlo, len aby boli urobené. S takýmito vecami sa PSK borí stále a deje sa to všade. 
Koľkokrát zastupiteľstvo riešilo napr. Šarišskú galériu v Prešove. Poslanec Kahanec dal už 
potom návrh schváliť to naraz, aby bol konečne koniec. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   návrh na 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 150 656 eur s DPH v rámci 
implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila 
Daxnera 88 - zníženie energetickej náročnosti“ (kód ITMS2014+: 310040A200) v rámci 
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Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-
2015-6. 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - 
Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti 
a spolufinancovania projektu: Ing. Kočiško, riaditeľ SÚC PSK, predkladá na 
schválenie materiál týkajúci sa účasti PSK spolu s ukrajinskou stranou, s partnermi, s ktorými 
dlhodobo spolupracuje už od úrovne rokov 2007 – 2008, ktorí zatiaľ nemali možnosť čerpať 
finančné prostriedky na tvrdé finančné aktivity. To je pre nich vlastne prvá šanca v rámci 
Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Bola vyhlásená 
výzva, v rámci ktorej chce SÚC PSK reflektovať na Tematický cieľ 7 Zlepšenie dostupnosti do 
regiónov, rozvoj trvalo udržateľnej dopravy, priorita 1 Rozvoj dopravnej štruktúry s cieľom 
skvalitnenia mobility osôb a tovarov. Alokácia pre celú výzvu je 23 710 000 eur, z toho pre 
prioritu SÚC PSK vo výške 4 mil. eur. Pre začiatok prípravy tohto projektu bola podpísaná 
zmluva medzi Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou, Zakarpatskou oblastnou radou 
a PSK dňa 13. 5. 2017. Partnerom SÚC PSK bude Štátna cestná agentúra Ukrajiny 
UKRAVTODOR Cestné služby v Zakarpatskej oblasti Užhorod. V novembri bol schválený 
súhlas na spracovanie financovania a spracovanie projektovej dokumentácie pre podanie tejto 
projektovej žiadosti. Projektová dokumentácia je aktuálne urobená. Návrh SÚC PSK počíta 
s rekonštrukciou 8,3 km v dvoch úsekoch cesty II/558, v obci Príslop a následne za križovatkou 
na Ruský Potok s ukončením na začiatku obce Ulič. Súčasťou rekonštrukcie by boli aj 2 mostné 
objekty, jeden na tejto ceste ešte pred vodnou nádržou Starina a ďalší na začiatku druhého 
úseku. Ukrajinská strany by mala rekonštruovať úsek od hraničného priechodu Ubľa – Malyj 
Bereznyj po križovatku s cestou H13 v dĺžke 2,8 km a následne úsek Malyj Bereznyj – 
Dubrynych smerom na Užhorod. Celkové oprávnené náklady za SÚC PSK by dosahovali výšku 
2 217 000 eur, v tom bežné aj kapitálové výdavky. Spolufinancovanie je požadované vo výške 
110 872 eur. Ukrajinská strana má celkovú hodnotu prác vo výške 2 019 000 eur a celková 
hodnota projektu vrátane všetkých doplnkových aktivít je 2 202 000 eur. Návrh na uznesenie 
obsahuje schválenie predloženia žiadosti, spolufinancovania 5 % v presných uvedených 
čiastkach vo väzbe na rozpočet projektu a predfinancovania uvedeného projektu, nakoľko beží 
systém tzv. zálohových platieb v režime celkových výdavkov - 10 % prvá zálohová platba, 40 
% druhá zálohová platba, 40 % tretia zálohová platba a posledná štvrtá platba vo výške 10 %. 
Projekt je navrhovaný na realizáciu v dĺžke 24 mesiacov, preto prvá a druhá zálohová platba by 
bola realizovaná v roku 2018. Tretia a štvrtá zálohová platba sa plánuje čerpať v roku 2019. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o grant žiadateľom Správou a údržbou ciest Prešovského 

samosprávneho kraja za účelom realizácie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 
v celkovom rozpočtovom náklade 2 217 455 eur, z toho bežné výdavky vo výške 98 531 
eur a kapitálové výdavky vo výške 2 118 924 eur 

2. spolufinancovanie 5 % z celkových oprávnených výdavkov vo výške 110 873 eur, z toho 
bežné výdavky vo výške 4 926 eur a kapitálové výdavky vo výške 105 947 eur 
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3. predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov poskytovateľa grantu, t. j. časové vyčlenenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie projektu vzhľadom na systém financovania  zálohovými  platbami 
podľa tabuľkového prehľadu nasledovne: 

 
 Prvá zálohová 

platba 

I,II/2018 

Druhá zálohová 

platba 

III, IV/2018 

Tretia zálohová 

platba 

I,II/2019 

 Záverečná platba 

(refundácia) 

III, IV/2019 

Percentuálne delenie 

zálohových platieb 

 

10 % 

 

40 % 

 

40 % 

  

10 % 

Celková výška 

zálohovej platby 

 (90 %) 

199 571 

z toho 

BV 8 868 € 

KV 190 703 € 

798 284 

z toho 

BV 35 471 € 

KV 762 813 € 

798 284 

z toho 

BV 35 471 € 

KV 762 813 € 

  

Výška 

spolufinancovania  

(5 %) do obdobia 

refundácie 

11 088 

z toho 

BV 492 € 

KV 10 596 € 

44 350 

z toho 

BV 1 971 € 

KV 42 379 € 

44 350 

z toho 

BV 1 971 € 

KV 42 379 € 

 221 746 

z toho 

BV 492 € 

KV 221 254 € 

                                                                       
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Operačný plán zimnej služby na území PSK pre 
obdobie 2017 – 2018:  Podľa slov Ing. Kočiška, riaditeľa SÚC PSK, je to štandardný 
materiál, ktorý je potrebné schváliť v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. Je postúpený na 
schválenie aj Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Ide o základný dokument pre fungovanie 
SÚC PSK počas zimnej sezóny 2017 – 2018. Poslanci ho dostali v elektronickej forme na CD 
nosiči. Podrobne sa v ňom rieši režim údržby, technika, technologické zásady pre samotný 
výkon údržby, rozvrhnutie okruhov sypačov. Pre túto sezónu je v údržbe navrhnutých 3 035,65 
km ciest, z toho na základe zmluvy s NDS 7,35 km, na základe zmluvy so SSC na cestách I. 
tried 652 km. Na cestách II. a III. tried PSK je to spolu 2 381 km. SÚC PSK sa úspešne podarilo 
zabezpečiť nákup 12 kusov nových vozidiel vrátane prestavby 7 vozidiel, ktoré boli zakúpené 
v roku 2011 na čistiacu techniku, čiže stavia celkom 19 nových vozidiel. S tým súvisí aj zmena 
technológie posypu na viacerých okruhoch napr. na stredisku Bardejov. V súvislosti 
s dostavbou obchvatu Prešova pribudne jeden okruh na údržbu cesty I. triedy I/18 ZVL 
križovatka – Pod Kamennou Baňou – Nábrežná komunikácia. Ostatné veci pre prípravu zimnej 
služby týkajúce sa personálneho zabezpečenia a zabezpečenia posypových materiálov sú 
nastavené na základe vývoja rozpočtu, čiže zásobenie chemickým materiálom odhadom na 70 
% a inertného posypového materiálu na 100 % pred začatím zimnej údržby, pokiaľ to kapacity 
skládok dovolia. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie operačného plánu zimnej služby 
a splnomocnenie riaditeľa SÚC PSK v prípade vyhlásenia II. situačného stupňa zvolať 
riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy vymenovaných v návrhu na 
uznesenie. 
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Diskusia: 
Poslanec Sokol dodal, že komisia dopravy prerokovala Operačný plán zimnej služby na území 
PSK pre obdobie 2017- 2018. Riaditeľ SÚC PSK okomentoval celú situáciu samotnej prípravy. 
Doplnil, že SÚC PSK je vybavená ešte 49 meteostanicami rozmiestnenými v rámci celého 
kraja, už spomínanou kvalitou strojového vybavenia a určite aj skúsenosťami pracovníkov. 
Minulý rok napadol prvý sneh 6. 10., možno tento rok potrvá babie leto dlhšie. Poprial všetkým 
cestárom pracujúcim v rámci zimnej údržby ciest veľa slušnej dobrej práce s výkonmi bez 
nehôd k spokojnosti obyvateľov PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e 
     Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
     2017/2018  v  súlade  s  § 3d  ods. 9  písm. c)  zákona  č. 135/1961  Zb.  o  pozemných 
     komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
B/ s p l n o m o c ň u j e 
     riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia  
     II. situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy:  

• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie organizačné, registratúry  

 a civilnej ochrany  
• Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát  
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice  

a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest. 
 

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

K  bodu 23 – Návrh na založenie združenia právnických osôb 
„Prešovská kreatívna fabrika“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, 
predstavil predložený návrh, ktorý pozostáva z dôvodovej správy, návrhu stanov a návrhu 
zakladateľskej listiny. Zakladajúcimi členmi budú PSK a mesto Prešov s rovnakými finančnými 
vkladmi vo výške 24 000 eur pri založení tohto združenia. Samotné založenie združenia 
právnických osôb vyplynulo z približne polročnej práce pracovnej skupiny zastupujúcej PSK 
a mesto Prešov, konkrétne ARR PSK a IPC na strane PSK a zo strany mesta Prešov odborné 
útvary mesta Prešov a PKO. Počas tejto polročnej prípravnej fázy sa vygeneroval návrh 
založenia združenia právnických osôb Prešovská kreatívna fabrika, ktorá by mala byť 
v budúcnosti nositeľom finančnej podpory EÚ v rámci IROP 2014 – 2020 z prioritnej osi č. 3 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Na základe tohto návrhu by mala byť prvou 
riaditeľkou Prešovskej kreatívnej fabriky PhDr. Janette Langová, MBA a združenie by malo 
mať sídlo v budove PSK na Námestí mieru 2 v Prešove. Prílohou materiálu je návrh stanov 
a zakladateľskej listiny združenia. 
Diskusia: 
Poslankyňa Turčanová zaujala stanovisko k predloženému materiálu nielen z pozície 
poslankyne PSK, ale najmä z pozície štatutárnej zástupkyne druhého partnera mesta Prešov. 
Okrem nejakých formálnych pravopisných chýb v dôvodovej správe má vážnejšie výhrady 
k stanovám tohto združenia, ktoré spočívajú v rovnosti finančných príspevkov medzi mestom 
Prešov a PSK, avšak nebude žiadna vyváženosť v počtoch členov správnej a dozornej rady a nie 
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je ošetrený spôsob nakladania s majetkom, ktorý mesto Prešov aj PSK vložia do tohto združenia 
právnických osôb. Z tohto dôvodu predkladá pozmeňovací návrh uznesenia, lebo teraz nie je 
časový priestor na úpravu stanov a zakladateľskej listiny. Následne predniesla pozmeňovací 
návrh v znení: Zastupiteľstvo PSK a) berie na vedomie pripomienky Zastupiteľstva PSK 
k zakladateľskej listine a k stanovám združenia právnických osôb s názvom „Prešovská 
kreatívna fabrika“ (ďalej len združenie), b) schvaľuje vklad zakladateľa – PSK do združenia vo 
výške 24 000 eur, c) schvaľuje do funkcie prvého riaditeľa združenia PhDr. Janette Langovú, 
MBA, d) splnomocňuje predsedu PSK podpísať zakladateľskú zmluvu na založenie združenia 
právnických osôb s názvom „Prešovská kreatívna fabrika“ po dohode s mestom Prešov za 
predpokladu splnenia zákonných podmienok na založenie združenia zo strany mesta Prešov, e) 
splnomocňuje predsedu PSK podpísať stanovy združenia právnických osôb po dohode s mestom 
Prešov za predpokladu splnenia zákonných podmienok zo strany mesta Prešov. Poslanec 
Kahanec nemá absolútne nič proti zlepšovaniu podmienok pre kultúru, kreativitu a uvedené 
ciele. Na druhej strane bol tento materiál predložený veľmi rýchlo. Komisia finančná ho dostala 
na stôl, čo by mu až tak nevadilo, ale tento materiál obsahuje v podstate len všeobecné veci. 
Chýba mu vlastne cieľ, ktorý sa chce týmto dosiahnuť. Narýchlo bolo pripravených už veľa 
vecí, jednou z posledných bola hokejová tréningová hala s predpokladom dohody s mestom 
a nejak to nefunguje. Nie je celkom spokojný s takýmto rýchlym spôsobom predkladania 
materiálov na zasadnutie komisie finančnej. V tomto prípade chce upozorniť na niektoré veci. 
Na začiatku bolo memorandum o spolupráci. Cieľom bolo zmobilizovať kreatívny priemysel 
a využiť možnosť získavania zdrojov z IROP 2014 – 2020. Bola vytvorená pracovná skupina 
z jednotlivých partnerov a malo by sa niečo získať. Osobne mu v materiáli chýba to, čo sa má 
získať a čo by sme tam chceli vidieť v budúcnosti. Všeobecných zakladaní v zastupiteľstve už 
bolo dosť, pretože poslanci chceli podporiť dobrú vec, ale niektoré sa potom zrušili, niektoré 
sa prepadli, napr. aerolínie v Poprade. Požiadal o uvedenie nejakej základnej konkrétnej 
predstavy, čo sa tým chce získať. V stanovách ho oslovilo, že sa má mobilizovať kreatívny 
potenciál v regióne a vplývať tak na rozvoj zamestnanosti. Predpokladá, že slovo vplývať 
znamená posilniť rozvoj zamestnanosti, preto by zmenil aj toto slovo v oblasti zamestnanosti 
kultúrneho kreatívneho priemyslu. V zakladateľskej zmluve sa dokonca uvádza, že sa plánujú 
čerpať efektívne prostriedky na podporu cestovného ruchu, čo je ďalšia dobrá vec. Zatiaľ je to 
všetko o tom, že  niekto chce niečo založiť a uvidí sa, čo bude. Ak sa do niečoho ide, tak by 
mali byť jasné rámcové predstavy o tom, čo chceme. Hovorí sa tam o kultúrnom dedičstve, čo 
podporí všetkými desiatimi. V článku I. v bode 1d) zakladateľskej zmluvy sa hovorí o uvedení 
konceptu kreatívnej ekonomiky do stratégie ekonomického rozvoja Prešovského kraja vrátane 
začlenenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu do rôznych programov určených na podporu 
podnikania a regionálneho rozvoja. Presne by ho zaujímal koncept, nielen uvedenie konceptu 
do stratégie a tiež konkrétne programy, aké sa plánujú robiť a akým spôsobom, ale nie vo 
všeobecných formuláciách. Predložené sú stanovy so stanovenými cieľmi, ale predovšetkým 
všeobecnými, ktorými sa má dosiahnuť mobilizácia kreatívneho priemyslu. V stanovách v 
článku V. predmet činnosti združenia sú v bodoch a) - p) rôzne všeobecné formulácie ako 
štruktúrovaná podpora, aktívne prispievanie, prijímanie grantov, prenájom, hodnotenie, 
organizovanie školení, podieľanie sa na príprave strategických dokumentov a v poslednom 
bode je príprava projektov v súlade so strategickými dokumentmi EÚ. Požiadal o odpovede na  
otázky, ktoré chcel vedieť v úvode svojho diskusného príspevku. Ing. Benes odpovedal, že táto 
problematika je skutočne tak obšírna, že v tomto bode by sa momentálne nedokázala obsiahnuť. 
S určitosťou môže povedať, že možno nie on ale niekto iný bude v zastupiteľstve schvaľovať 
materiál o Prešovskej kreatívnej fabrike. Pretože toto je len prvý zakladajúci krok pre ďalší 
posun. V každom momente sa očakáva výzva z ministerstva kultúry ako sprostredkovateľského 
orgánu v rámci IROP na kreatívny priemysel. Očakáva sa výzva na predkladanie projektových 
zámerov v rámci kreatívneho priemyslu. To znamená, že ten projektový zámer bude tak široko 
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koncipovaný, že jeho celková predpokladaná hodnota bude vo výške približne 20 mil. eur, ktoré 
budú rozdelené na dve rovnaké časti. 10 mil. eur pôjde na investície do infraštruktúry 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Prešov a 10 mil. eur pôjde do softvérových vecí, 
teda školiacich programov pre začínajúcich podnikateľov, pre študentov, ktorí majú záujem 
v budúcnosti umiestniť sa v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý je 
najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím v rámci EÚ a predbieha služby typu cestovného 
ruchu atď. Tých 20 mil. eur bude rozložených na 5-ročné čerpanie a postupne sa bude budovať 
klasická hardvérová aj softvérová infraštruktúra, aby sa tieto finančné prostriedky mohli 
úspešne a efektívne čerpať. Táto problematika je skutočne tak široká, že toto je len prvý bod 
na to, aby sa postupne dalo dostať do fázy, že v podstate na každom zasadnutí zastupiteľstva sa 
bude tento projekt Prešovskej kreatívnej fabriky posúvať ďalej. Bez súhlasu Zastupiteľstva PSK 
tieto procesy nebude možné púšťať ďalej a musí to byť v kooperácii s mestom Prešov. 
V súčasnosti sú už vytypované nejaké objekty v PSK aj v samotnom meste Prešov, ktoré by 
mali byť v budúcnosti centrom Prešovskej kreatívnej fabriky, kde by sa mali uskutočňovať 
programy, ktoré budú v rámci 20-miliónového balíka postupne kreované, vytvárané a budú 
predmetom projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý 
bude niekedy koncom roka 2018 podávaný ako projekt menom Prešovskej kreatívnej fabriky. 
Takže toto je skutočne len prvý krok na vytvorenie inštitúcie, ktorá začne pracovať ďalej a bude 
podliehať rozhodnutiam Zastupiteľstva PSK a MsZ v Prešove. Poslanec Kahanec berie na 
vedomie slová predkladateľa materiálu, že zámer bude široko koncipovaný, ale poslanci by 
mali vedieť aspoň základné veci, do ktorých chce ísť PSK. Ak sú už vytypované nejaké objekty 
a predpokladá, že aj nejaké projekty, pri 20 mil. eur by mala byť takáto vstupná informácia 
k založeniu združenia právnických osôb súčasťou materiálu. Predseda PSK Chudík dodal, že 
všetky podrobnosti sú uvedené v rámci IROP v bode kultúrny a kreatívny priemysel. Niekedy 
na začiatku tohto roka bol PSK a mesto Prešov v tejto oblasti na tom najhoršie, teraz je na tom 
najlepšie, za dané obdobie bol odvedený kus dobrej roboty. Predložený materiál je len návrhom 
stanov a zakladateľskej listiny, ktoré spĺňajú dané veci. V súčasnosti je už v podstate takmer 
vypracovaná štúdia, čaká sa práve na vyhlásenie výzvy, aby štúdia spĺňala komfort výzvy. Kto 
má záujem, nech príde, opýta sa, prezrie si dané veci na webových stránkach, všetky materiály 
sú k dispozícii. Sám sa musel oboznámiť s tým, čo vlastne znamená kultúrny kreatívny 
priemysel. Momentálne by bola veľká škoda nevyužiť dané finančné prostriedky a s návrhom 
poslankyne Turčanovej sa môže pokračovať ďalej po vzájomnej dohode. Pri mnohých veciach 
vzniknú určité nejasnosti, ktoré nie sú presné a dané podľa určitej predstavy, je potrebné sadnúť 
si, rokovať a dohodnúť sa. Viac informácií si človek získa, ak je trochu aktívny. Na základe 
štúdie, ktorá presne povie, čo by sa tam malo robiť, budú poslanci bližšie vedieť zahrnutý obsah, 
ale čaká sa na vyhlásenie výzvy ministerstva kultúry. Pokiaľ sa tak nestane, zbytočne táto štúdia 
pôjde von. Túto vec preberala Rada PSK, kde došlo k dohode o zmene uznesenia, aby sa potom 
nemuselo čakať na ďalšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanec Benko sa pripája k slovám 
predsedu PSK a podporuje predložený materiál. Ide o možnosť čerpania finančných 
prostriedkov 50 % PSK a 50 % mesto Prešov, je to potrebné využiť.  Najprv sa čaká na výzvu 
a potom sa robia ďalšie kroky. Na základe uvedeného bola vytvorená pracovná skupina zo 
strany PSK aj mesta Prešov, ktorej úlohou bolo vygenerovať schému ďalšieho postupu pri 
čerpaní finančných prostriedkov z EÚ z IROP.  Predseda PSK Chudík požiadal zastupiteľstvo 
hlasovať o pozmeňovacom návrhu uznesenia predloženom poslankyňou Turčanovou. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
        pripomienky k zakladateľskej listine a k stanovám združenia právnických osôb 
        s názvom „Prešovská kreatívna fabrika“ (ďalej len „združenie“) 
B.     s c h v a ľ u j e  
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B.1   vklad zakladateľa – Prešovského samosprávneho kraja do združenia vo výške 24 000 eur 
B.2   do funkcie prvého riaditeľa združenia PhDr. Janette Langovú, MBA 
C.     s p l n o m o c ň u j e 
C.1   predsedu PSK podpísať zakladateľskú zmluvu na založenie združenia právnických osôb 
         s názvom „Prešovská kreatívna fabrika“ po  dohode s  mestom  Prešov  za  predpokladu  
         splnenia zákonných podmienok na založenie združenia zo strany mesta Prešov 
C.2   predsedu PSK podpísať stanovy združenia právnických osôb po dohode s mestom  
         Prešov  za  predpokladu  splnenia  zákonných  podmienok zo strany mesta Prešov. 
 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K  bodu 24A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, predkladá návrh zámeny nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území 
Ľubovec v správe SÚC PSK za pozemky v katastrálnom území Ruské Pekľany medzi PSK 
a obcou Ľubovec bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Obec Ľubovec chce na týchto pozemkoch zrealizovať výstavbu chodníka pozdĺž cesty. 
Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom 
pre zastupiteľstvo schváliť predložený návrh.                             
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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. s c h v a ľ u j e   
B.1     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov 

uvedeného v bode B.2 ods. 1 tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
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 obcou Ľubovec, Ľubovec č. 103, 
082 42 Bzenov, IČO: 00327395, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 

1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Ľubovec nadobúda nehnuteľný majetok 
zapísaný na LV č. 602 v k. ú. Ľubovec, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 270/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2356 m2,  
odčlenený od pozemku registra E KN, parcelné číslo 520, ostatné plochy o výmere 16032m2 
geometrickým plánom č. 49/2016, vyhotoveným SABOL Stanislav - GEOMAP, 
Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14 316 463, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-2206/2016, dňa 23.12.2016 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
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ťarchy: bez zápisu 
2. Obec Ľubovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 

správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov, nehnuteľný majetok 
zapísaný na LV 439 v k. ú. Ruské Pekľany, a to: 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 157/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1036 m2,  
parcelné číslo 157/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2,  
parcelné číslo 157/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2000 m2,  
parcelné číslo 158/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811 m2,  
parcelné číslo 158/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  
odčlenené od pozemkov registra E KN, parcelné číslo 489, ostatné plochy o výmere 18473 
m2, a parcelné číslo 492, ostatné plochy o výmere 1920 m2, geometrickým plánom č. 9/2016, 
vyhotoveným GEOPROJEKT Prešov s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 465 
372, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-
388/2016, dňa 18.03. 2016 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4278 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. Touto zámenou PSK získa 
pozemok pod cestou III. triedy, ktorú má vo vlastníctve a obec Ľubovec získa pozemky, na 
ktorých plánuje výstavbu chodníka pozdĺž cesty III. triedy. Výstavba chodníka má verejný 
charakter a zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť obyvateľov obce.  

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

K  bodu 24B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného 
Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území Demjata 
v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Demjata z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Na  uvedených pozemkoch plánuje obec vybudovať chodník. Navrhovaný odpredaj je 
za 1 euro. Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku s odporúčacím 
charakterom pre zastupiteľstvo schváliť predložený návrh.                       
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,    
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK  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  
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            prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
            trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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. 307, k. ú. Demjata, obec Demjata, okres Prešov,  
            a to: 

novovytvorené pozemky registra CKN: 
 parc. č 740/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2,  
odčleneného od pozemku C KN 740/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11161 m2, 

geometrickým plánom č. 53/2017 zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-GEOMAP, 
Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1578/17, 
parc. č.  512/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, 
parc. č. 512/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,   
odčlenené od pozemku C KN 512/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2880 m2 

geometrickým plánom č. 54/2017 zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-GEOMAP, 
Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1577/17. 

  Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 523 m2. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: V 5317/2015 - Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti: 
- trpieť umiestnenie inžinierskych sietí-vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 
  slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia  
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena cez 
  parc. reg. C KN č.512/1 v rozsahu určenom GP č.171/2012 (G1 1836/12) v prospech Obec 
  Demjata, IČO: 00326950, Demjata 129 - pvz.123/15 
do vlastníctva kupujúceho – obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Tulčík, IČO: 00326950, 
za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Demjata na novovytvorených pozemkoch 740/3, 512/3, 512/4 plánuje vybudovať chodník 
z vlastných finančných zdrojov. Ide o úsek pri ceste II/545. Obec žiada o odkúpenie pozemkov 
za cenu 1 euro celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky budú plniť 
verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, vybudovaním chodníkov sa výrazne 
zvýši bezpečnosť chodcov. Pozemky sa z hľadiska účelu a efektívnosti nevyužívajú a ani 
v budúcnosti nebudú využívané na plnenie úloh v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 
Majetkový prevod pozemkov bol schválený uznesením obce Demjata č. 175/2017 zo dňa 18. 9. 
2017. 

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

K  bodu 25 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, 
uviedol návrh prenájmu majetku vo vlastníctve PSK do nájmu nájomcu NÁRODNÉ 
CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o., za účelom poskytovania sociálnych 
a rehabilitačných služieb zameraných na sclerosis multiplex. Výška nájomného predstavuje 1 
euro za rok a doba nájmu je na dobu určitú 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Obsahom uznesenia sú aj podmienky, ktoré musia byť dodržané zo strany nájomcu. Materiál 
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu, komisia sociálna a komisia správy majetku 
s odporúčaním pre zastupiteľstvo schváliť predložený návrh.  



35 
 

Diskusia:  
Predseda PSK Chudík dodal, že ide o veľmi dobrú myšlienku. Nevie, či sa dá zrealizovať 
alebo nie. Keby sa neurobil tento krok, tak sa jednoducho nedá. Ponuka a záujem prišiel zo 
strany NÁRODNÉHO CENTRA SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o., aby sa liečila choroba 
sclerosis multiplex v týchto priestoroch a peniaze sa získali zo štrukturálnych fondov. Aby to 
bolo možné, je potrebné schválenie tohto bodu, aby mali vzťah k majetku. V zmluve by sa snáď 
ešte uviedlo, že v prípade, keď sa do troch rokov nezačne stavať a nebudú na to finančné 
prostriedky, PSK bude mať právo odstúpiť od tejto nájomnej zmluvy. Budova momentálne stojí 
už niekoľko rokov. Je to jedno z dobrých riešení, ktoré by mohlo vyjsť. Bude veľmi rád, ak to 
vyjde, ale nezávisí to len od PSK. Ak by to mal spraviť sám PSK, potrebuje na to dosť veľké 
zdroje a nevie, či by to bol schopný zrealizovať úplne v tomto ponímaní. Z tohto dôvodu je 
dnes tento materiál predložený na zasadnutie zastupiteľstva. Poslankyňa Turčanová chce 
podporiť túto myšlienku, lebo myšlienka vybudovania národného centra sclerosis multiplex 
v meste Sabinov je stará už niekoľko rokov, dokonca sa nachádza aj v komunitnom pláne 
sociálnych služieb mesta Sabinov. Požiadala Zastupiteľstvo PSK o podporu predloženého 
materiálu. 
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,   
zapísaného na LV č. 3773, k. ú. Sabinov, v správe správcu –  Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov,  
IČO: 42 383 153, rozpočtová organizácia,  a to: 
pozemky registra C KN : 
pozemok parcela č. 5391, ostatné plochy o výmere 10 988 m2 
pozemok parcela č. 5392, záhrady o výmere 1 236 m2, 
pozemok parcela č. 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 146 m2, 
pozemok parcela č. 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, 
pozemok parcela č. 5395, zastavané plochy a nádvoria o  výmere 913 m2, 
pozemok parcela č. 5396, záhrady o výmere 1 019 m2, 
pozemok parcela č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,  
stavby: 
budova školy, súpisné číslo 1780, na pozemku registra KN C č. 5395,  
garáže s dielňou, stavba neevidovaná na liste vlastníctva, na pozemku KN C č. 5399/1 
ťarchy: 
V - 767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. reg. Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa 
18.03.2017 spočívajúce v zriadení vecného bremena (in rem) k parc. č. C KN 5393/2 a to: právo 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – PSK strpieť v nevyhnutnej miere vstup a 
prechod peši a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5392 k pozemku C KN č. 5397 a 
stavbe s.č.1783 – bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v prospech oprávnených z 
vecného bremena – podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. domu s.č.1783, číslo 
zmeny 802/2017. 
zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov,  v správe správcu –  Domov sociálnych služieb v Sabinove, 
Kuku čínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00 691 984, rozpočtová organizácia, a to: 
pozemky registra C KN : 
pozemok parcela č. 5403/2, ostatné plochy o výmere 634 m2  
pozemok parcela č. 5417/6, ostatné plochy o výmere 397 m2 
pozemok parcela č. 5417/8, ostatné plochy o výmere 4 376 m2 
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a príslušenstva:  plot od ulice, plot zadný plechový, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka 
plynu, NN prípojka, spevnené plochy 
do nájmu nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o., so sídlom Jarková 
63, 083 01 Sabinov, IČO: 42 092 175, za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného:  1  € /rok. 
Účel nájmu: zriadenie špecializovaného zariadenia pre poskytovanie sociálnych a rehabilitačných 
služieb  zameraných na sclerosis multiplex (ďalej len SM), poskytovanie pomoci a špeciálneho 
poradenstva v oblasti kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých, práca s 
rodinou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených, podpora vzdelávania a výskumu v oblasti 
SM v spolupráci s domácimi aj zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa SM.  
Doba nájmu: doba určitá  20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
* rekonštrukcia budovy, výstavba priestorov na hydroterapiu – bazén, hypoterapia atď., poskytovanie 
   sociálnych a rehabilitačných služieb špecializovaných na sclerosis multiplex;  
 * nájomca nehnuteľnosti poistí na vlastné náklady; 
* prenajímateľ nie je povinný nájomcovi poskytovať žiadne služby spojené s nájmom; 
* všetky náklady, ktoré vzniknú počas doby nájmu (oprava, údržba, dane a pod.), uhrádza nájomca; 
* nájomca bude chrániť predmet nájmu pred zničením a poškodením; 
* nájomca sa zaväzuje  strpieť  prechod  peši  a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra  
   CKN, parcelné číslo 5402, k. ú. Sabinov, v prospech vlastníka pozemku – Prešovský samosprávny 
   kraj a  správcu  majetku –  Domov  sociálnych  služieb  v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01  
   Sabinov, IČO: 00 691 984,  na  zabezpečenie  úloh  v  rámci  predmetu  jeho  činnosti  alebo 
   v súvislosti s ním;  
* nájomca sa zaväzuje rešpektovať ťarchy zapísané na LV č. 3773, k. ú. Sabinov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým 
a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám. 
 
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
                                                   
K  bodu 26 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
546/2017 zo dňa 19. 6. 2017: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu 
PSK, predkladá návrh zmeny daného uznesenia k schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže vzhľadom na to, že na Obchodnú akadémiu v Humennom bola už dvakrát neúspešne 
vyhlásená obchodná verejná súťaž. Podmienky súťaže sa zmenia tak, že súťaž bude vyhlásená 
za ponúknutú kúpnu cenu za prevádzaný nehnuteľný majetok vo výške minimálne 50 % 
znaleckého posudku.                                 
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 s § 16 
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
__________________________________________________________________________________ 
m e n í   a   d o p ĺ ň a  
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uznesenie z 26. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017 k schváleniu 
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže v časti B. schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 
v ods. 4  písm. a) sa vypúšťa text:    
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej 

znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
a nahrádza sa textom:  
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 310.990,00 

€, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny. 
 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 1           zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K  bodu 27 – Rôzne:  
Poslanec Vook informoval prítomných o rokovaní dňa 28. 9. 2017 za účasti starostov, na 
ktorom všetci podpísali nesúhlasné stanovisko. Musí poďakovať aj predsedovi PSK a verejne 
povedať, že ich v tejto veci podporuje a zároveň požiadať o pomoc pri riešení problému regiónu 
Svidník v oblasti zdravotníctva. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a doplňujú aj niektoré zákony. Tento návrh zákona bude na rokovaní NR SR, kde je 
potrebné, aby sa opätovne prehodnotili nemocnice navrhované v pevnej sieti s urgentným 
príjmom typu 1 a 2. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., v tomto zozname nie je. 
Ide o vládny návrh o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
zozname pevnej siete poskytovateľov ústavnej starostlivosti poskytujúcich ústavnú 
pohotovostnú službu na urgentnom príjme typu 1 a 2. Z tohto dôvodu by chcel požiadať 
Zastupiteľstvo PSK o podporu návrhu na uznesenie v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho kraja 1) vyjadruje nesúhlas s nezaradením  Nemocnice arm. gen. 
L. Svobodu Svidník, a. s., do pevnej siete všeobecných akútnych nemocníc a nemocníc 
s urgentným príjmom typu 1 a 2; 2) žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o zaradenie Nemocnice 
arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., do pevnej  siete  všeobecných  akútnych  nemocníc  
a nemocníc s urgentným príjmom typu 1 a 2. 
Poslanec Kužma poďakoval všetkým za spoluprácu počas 16 rokov, s krátkou prestávkou 4 
rokov, keďže sa dnes lúči s týmto zastupiteľstvom a s prácou v PSK. Zastupiteľstvo PSK bolo 
jedným z tých, ktoré ukázalo kultúru. Zaželal všetkým, aby sa im v budúcom zastupiteľstve 
darilo aspoň tak ako v tomto. Predseda PSK Chudík poprial poslancovi Kužmovi všetko dobré 
a aby atmosféra Zastupiteľstva PSK prechádzala celým jeho životom aj naďalej, lebo v podstate 
to má byť o tom, aby si ľudia priali a pomáhali navzájom. 
Poslankyňa Turčanová sa poďakovala za spoluprácu počas 4 posledných rokov. Zaželala 
všetkým poslancom, ktorí sa rozhodli v ďalšom volebnom období už nekandidovať, veľa šťastia 
v ďalšom živote a tým, ktorí kandidovať budú, veľa šťastia vo voľbách 4. 11. 2017. 
Poslanec Cocuľa bol poslancom Zastupiteľstva PSK 16 rokov. Keď pred 16 rokmi kandidoval 
za poslanca PSK a bol zvolený, mal jednu túžbu a to byť v zastupiteľstve 3 volebné obdobia. 
Roky ubehli a nadsluhuje už jedno volebné obdobie. Sľúbil sebe aj svojej rodine, že pre svoje 
psychické zdravie už ďalej pokračovať nebude a kto ho pozná, vie, že slovo dodrží, aj keď to 
neraz bolí. Odchádza bez obáv, s čistým svedomím sa môže pozrieť dozadu a aj v budúcnosti 
uvidí svoju poslaneckú robotu a hmatateľné výsledky dosiahnuté v okrese Svidník. Dôvodom 
jeho vystúpenia nie je hodnotiť seba, ale úprimne poďakovať bývalým aj súčasným 
poslankyniam a poslancom PSK za prežité pekné roky v poslaneckých laviciach. Načerpal 
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nezaplatiteľné skúsenosti, ale to najcennejšie je, že v celom pléne naprieč celým politickým 
spektrom získal veľa dobrých priateľov na celý život. Jeho hlboká vďaka a úcta patrí aj Úradu 
PSK a jeho riaditeľovi, hlavnému kontrolórovi, vedúcim odborov, radovým zamestnancom. 
Vždy keď ich potreboval, pomohli mu riešiť rôzne situácie a problémy v práci poslanca. 
Poďakoval aj novinárskej obci za celkom dobrú a korektnú spoluprácu. Nakoniec sa prihovoril 
predsedovi PSK, ku ktorému si za tie roky vybudoval ľudsky veľmi kvalitný seriózny vzťah. 
Vo voľbách v I. volebnom období ho nevolil, lebo ho nepoznal, ale je rád, že väčšina vtedy 
rozhodla trochu inak a on mohol spoznať veľmi schopného predsedu kraja aj chlapa, ktorý 
dokáže tvrdo stáť za svojím slovom. Pre okres Svidník toho veľa urobil a nikdy nezabudne na 
jeho obrovskú podporu v časoch, keď mestu Svidník išlo o jeho spoločenský význam 
a existenciu, keď mal byť vymazaný z mapy SR ako okresné a administratívne sídlo. Za 
všetkých občanov okresu Svidník mu patrí ich doživotné svidnícke poďakovanie. Prítomným 
odkázal, aby si vážili prácu iných, ale v prvom rade majú byť hrdí na svoju, na svoje výsledky, 
lebo oči vidia a čísla nepustia. V PSK sa veľa investovalo do regionálneho cestného 
hospodárstva, cestnej siete, stredného školstva, regionálnych kultúrnych a sociálnych 
ustanovizní, zveľaďuje sa v každom okrese a v každej oblasti patriacej do zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Normálni to vedia, len skrytí na sociálnych sieťach, neznalí veci, závistliví 
znehodnocujú, znevažujú a spochybňujú. Všetkým prítomným zaželal, aby mali veľa síl 
bojovať s nepriazňou a veľa síl pracovať pre blaho pekného PSK, úspechy v živote politickom 
aj pracovnom. A to najdôležitejšie, všetkým prítomným vrátane seba praje, aby žili svoj 
pokojný rodinný život. Už sa teší na každé osobné stretnutie a na životný výmer do svojho 
politického dôchodku. 
Poslanec Kahanec sa pridáva k poďakovaniam a prianiam poslanca Cocuľu tomuto 
Zastupiteľstvu PSK, zastupiteľstvu budúcemu aj všetkým rodinám. Poslanci MsZ v Prešove len 
ticho závidia atmosféru Zastupiteľstva PSK, ktorá sa cez štyri volebné obdobia vytvorila 
a zlepšenie vzťahov na tejto úrovni. Dúfa, že sa to raz podarí aj na úrovni mesta Prešov. Zaželal 
všetkým všetko dobré v budúcnosti. 
Podpredseda PSK Čuha poďakoval všetkým za štvorročnú spoluprácu a dôveru, že mohol 
byť podpredsedom PSK. Je rád, že mohol spoznať nie práve jednoduchú komunálnu politiku 
a vyjadruje obdiv každému, kto sa na to dá, zotrvá a niečo dokáže. Je naozaj ťažké spraviť čo 
i len krôčik k tomu, aby to bolo zmysluplné a konštruktívne, lebo na ceste je veľa vysokých 
a širokých polien, ktoré niekto na ceste dvihne, keď ich chcete preskočiť. Dnes môže povedať, 
že to naozaj nie je ľahká cesta byť komunálnym politikom a preto si bude vážiť každého, kto 
sa dá na túto cestu. Je jeden z tých, ktorý sa už ďalej nebude uchádzať o mandát poslanca PSK. 
Je to jeho terajšie rozhodnutie. Uvidí, ako to bude v jeho prípade ďalej. Poslancom 
uchádzajúcim sa o tento mandát praje, aby im to vyšlo, ak do toho idú s čistým štítom 
a úmyslami. Ešte raz poďakoval za spoluprácu, dôveru a zaželal všetkým všetko dobré. 
Predseda PSK Chudík rozprával dňa 6. 10. 2017 s predsedom vlády a dňa 10. 10. 2017 
s ministrom zdravotníctva. Situácia je taká, že navrhovaný zákon bude v prvom čítaní 
prerokovaný zajtra alebo pozajtra a potom posunutý do druhého a tretieho čítania, čiže sa ešte 
nič nedeje. Zoznam nemocníc, určených v ktorých typoch budú, by mal byť daný nariadením 
vlády, ktoré ešte nebolo schválené a až po schválení prvého čítania pôjde do pripomienkového 
rezortného konania a tam bude možnosť zatlačiť na to, aby napr. Nemocnica arm. gen. L. 
Svobodu Svidník, a. s. a možno iné nemocnice v rámci PSK boli v navrhovanom uznesení, čiže 
v urgentnom príjme 1. typu. Minister zdravotníctva je dokonca ochotný prísť do Prešova tieto 
veci vysvetliť. On tvrdí, že urgentným príjmom 1. typu môže byť každý, kto dané podmienky 
splní, len nedostane platbu asi 26 000 eur za mesiac. Napr. predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja tvrdil, že nemocnice tohto kraja budú žiadať, aby boli nemocnicami 
s urgentným príjmom 1. typu s tým, že chcú mať platby za vykonané služby a táto suma je dosť 
malá, lebo tam treba splniť dané podmienky, čiže 4 lekári v dennej službe, 3 lekári v nočnej 
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službe a jeden z nich musí byť atestovaný. Výhodou je byť poslancom NR SR, ale na druhej 
strane má málo času prechádzať celý región. Takže na týchto veciach sa pracuje. Uvidí sa, ako 
sa celá situácia vyvinie. Zatiaľ je potrebné čakať na medzirezortné pripomienkové konanie, ale 
pevne verí, že sa to podarí celé naplniť k spokojnosti všetkých. Upozornil na to, aby sa nespájal 
urgentný príjem 1. typu s koncom nemocnice vo Svidníku, lebo to nie je pravda. Ústavná 
pohotovostná služba je stále funkčná, stále môže fungovať. Osobne tvrdí, že spôsob poskytnutia 
zdravotníckej pomoci a starostlivosti závisí od lekára, nie od 1. alebo 2. typu alebo ústavnej 
pohotovostnej služby. Potom informoval prítomných o ďalších schválených projektoch ciest 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
pre okresy Bardejov, Svidník a Jaslo. Na strane PSK sú to Raslavice –  Lopúchov, Stuľany – 
Kuková vo výške viac ako 2 470 000 eur a modernizácia cestného napojenia Pieninských 
národných parkov Slovenská Ves – Spišská Stará Ves v dĺžke 11 km a Haligovce – Spišská 
Stará Vec v dĺžke 10,8 km za viac ako 3,5 mil. eur. Tieto projekty sa budú realizovať v budúcom 
roku a takto budú dokončené celé Pieniny. 
Poslanec Bizovský je prekvapený, že poslanec Vook tesne pred voľbami začal riešiť urgentné 
príjmy. Už predsa rok o tom beží diskusia a vyše roka sú zložené projektové tímy. Je 26 
projektových tímov, medzi inými aj nová pohotovosť. Aj tu bola veľká diskusia, ale jednotliví 
poslanci na tom mesiace pracovali, lebo niektoré miesta a body mali vypadnúť napr. RZP, RLP, 
resp. RZP sa niektorí snažili v odľahlých miestach zameniť za RLP – rýchlu lekársku službu. 
To všetko sa dlhé mesiace vyvíjalo a nakoniec vznikol nejaký konsenzus. Dnes je už schválený 
zákon k novej pohotovosti a stalo sa to, že pohotovosti sú vo všetkých okresných mestách, 
skoro všade sú dnes viazané na nemocnice, je pripravené výberové konanie a do 1. 7. 2018 by 
mali už vo všetkých mestách fungovať po novom. To isté sa dialo aj s urgentnými príjmami. 
Čuduje sa, prečo sa nevyužil zákonný spôsob zasahovania do tvorby siete urgentných príjmov, 
lebo s týmto problémom sa komisia zdravotná nestretla a neriešil ho odbor zdravotníctva 
v rámci PSK v pripomienkovom konaní, nikto z PSK nedával pripomienku a nepociťoval tento 
problém ako problém. Na druhej strane, keď nie je v pevnej sieti urgentov, neznamená to, že 
urgentom nebude. Nevie, ako je doriešená otázka 4 lekárov cez deň a 3 lekárov v noci, k urgentu 
majú byť vybudované oddelenia zabezpečené materiálno-technicky a personálne. S tým budú 
mať mnohé nemocnice problém, aj keď budú v pevnej sieti a budú musieť určite tvrdo možno 
rok aj dlhšie pracovať na tom, aby vôbec boli schopné tento urgent spustiť. Jedna vec je mať 
urgent, ale druhá vec je mať urgent spĺňajúci všetky podmienky, aby nedošlo k úmrtiu. Netreba 
byť len populistami a dnes sa biť za to, aby to tak bolo. Dnes je nemocnica vo Svidníku súčasťou 
siete nemocníc Svet zdravia, ktorá mala zastúpenie cez svojho viceprezidenta asociácie 
nemocníc pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, ministerstvom, jej zástupcovia boli 
súčasťou jednotlivých komisií, takže prečo už tam nevytvárali tlak, ale dnes je potrebná nejaká 
petícia alebo uznesenie. Nevie, či to bude mať vplyv na nejakú zmenu. Na fungovanie 
nemocnice to určite vplyv mať nebude, bude fungovať ďalej a poskytovať služby v regióne. Je 
len vecou zriaďovateľa nemocnice, ako sa v danom regióne budú zdravotné služby rozvíjať. 
Podľa slov poslanca Vooka je smutné, že takto rozpráva lekár, ktorý zložil Hippokratovu 
prísahu, lebo každý poslanec PSK dával sľub občanom PSK. Konkrétne poslanec Bizovský je 
schválený v staroľubovnianskom urgente, takže nemusí bojovať za nemocnicu, ktorej je 
riaditeľom. Touto vecou sa osobne zaoberal a už v minulom roku túto aktivitu riešil tým, že 
vedenie nemocnice aj vedenie Sveta zdravia požiadal o vysvetlenia, ktoré potom podali 
predstavitelia Sveta zdravia na zasadnutí dozornej rady. Predseda PSK Chudík nesúhlasí 
s tým, že sa s touto vecou už nedá pohnúť, lebo zoznam ide do medzirezortného 
pripomienkovania a tam je práve ten priestor. Materiál pripravovalo ministerstvo zdravotníctva 
a v podstate takýto návrh je, ale neznamená, že je to koniec. Keď je takáto snaha, jeho 
povinnosťou  a povinnosťou zastupiteľstva je maximálne vyjsť v ústrety a pomôcť. Priestor tam 
je, ale nevie teraz zaručiť, či to vyjde. Spraví všetko pre to, aby to tak bolo. Podpredseda PSK 
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Čuha dodal, že tento materiál pripravený na schôdzu NR SR už prešiel cez medzirezortné 
pripomienkové konanie, vláda ho schválila, následne ide do NR SR a určite nie je 
mechanizmom na to, aby niektorá z nemocníc bola zavretá. A určite sa v žiadnej z nemocníc 
v regiónoch nezmení nič v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, akú poskytovala doteraz. 
Tento materiál hovorí iba o tom, ako by to mohlo fungovať pre budúcnosť a ide sa rozdeliť to, 
ako môže nemocnica fungovať v noci v ústavnej pohotovostnej službe a to môže byť 3 
spôsobmi, buď ako fungovala doteraz, alebo ako urgentný príjem 1. typu, alebo ako urgentný 
príjem 2. typu. Čiže nie je to mechanizmus na to, aby ktorákoľvek z nemocníc, ktoré dodnes 
fungujú, bola znefunkčnená po prijatí tejto novely zákona č. 576/2004 Z. z. a nie je to dôvod 
na to, aby sa v tej nemocnici niečo zmenilo k horšiemu. Ak sa niečo zmení, tak len k lepšiemu. 
To je základná správa pre poslancov PSK, ktorú majú preniesť do regiónu, lebo je to veľmi 
komplikovaná téma. Poslanca Jakubova sa táto problematika bytostne dotýka ako poslanca 
PSK za okres Stropkov a zároveň aj ako lekára. Táto novela bola prijatá 20. 9. 2017 a možno 
aj preto vzbudila záujem občanov o nemocnicu vo Svidníku. Ako lekár pracujúci v Stropkove 
môže povedať, že lekári tohto regiónu sú priamo závislí od poskytovania, rozsahu a kvality 
služieb nemocnice vo Svidníku. Z tohto dôvodu určite podporuje aktivitu zaradenia svidníckej 
nemocnice do siete všeobecných akútnych nemocníc a do zoznamu nemocníc s urgentným 
príjmom 1. a 2. typu. Tento materiál je na ministerstve zdravotníctva prerokovávaný už dlhší 
čas, asi od roka 2013. Ešte v roku 2015 bolo súčasťou materiálu aj odporúčanie, aby sa 
svidnícka nemocnica stala súčasťou tejto pevnej siete a výsledkom definitívneho rozhodnutia 
je navrhnutý zoznam 44 nemocníc, ktoré budú v sieti všeobecných akútnych nemocníc 
a nemocníc s urgentným príjmom 1. a 2. typu. Svidnícka nemocnica nie je v tomto systéme, čo 
znamená, že priamo v implementačnom návrhu sa hovorí, že nemocnice tohto typu sú povinné 
poskytovať 24 hodín 7 dní v týždni akútnu zdravotnú starostlivosť. V budúcnosti sa môže stať, 
nehovorí že od 1. 1. 2018, že na základe tohto rozhodnutia sa môže táto nemocnica postupne 
transformovať na nemocnicu bez akútnej zdravotnej starostlivosti. Netvrdí, že bude zatvorená 
alebo prestane fungovať, ale podľa jeho názoru tá akútna zdravotná starostlivosť v tomto návrhu 
vlády pravdepodobne v budúcnosti nebude vykonávaná v takom rozsahu ako v súčasnosti. 
Podobný problém mali aj v Žilinskom kraji v nemocnici v Trstenej, kde sa argumentovalo tým, 
že je tam frekventovaný hraničný priechod pre kamiónovú dopravu na 12 ton. Podobný 
hraničný priechod je vo Vyšnom Komárniku s vysokou koncentráciou kamiónovej, autobusovej 
a osobnej dopravy a s vysokým rizikom nehôd a v takom prípade dostupnosť akútnej 
chirurgickej komplexnej starostlivosti je preňho ako lekára esenciálnou zložkou nemocnice vo 
Svidníku. Poslanci PSK by sa mali podporne zasadiť o to, aby vláda resp. NR SR pri 
rozhodovaní o tomto návrhu prehodnotili túto stratégiu resp. návrh a nemocnici vo Svidníku 
dali štatút akútnej všeobecnej nemocnice s urgentným príjmom 1. typu, na čo má už v tomto 
čase vytvorené všetky materiálno-technické podmienky. Treba priznať dlhodobé personálne 
problémy, ale podľa jeho názoru aktívnou prácou všetkých zainteresovaných strán a to vedenia 
Sveta zdravia a PSK sa tento problém v dohľadnej dobe bude dať riešiť. Poslanec Vook doplnil 
nasledujúce fakty. Dňa 7. 9. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie dozornej rady svidníckej 
nemocnice, kde predniesol presne tie isté otázky, ktoré rieši zastupiteľstvo teraz a vedenie Sveta 
zdravia tvrdilo úplne niečo iné, že je to len v nejakom pokuse, štádiu atď. Nikto nevedel, že 20. 
9. 2017 bude vykonávací predpis nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zoznamom nemocníc. Práve preto dňa 21. 9. 2017 
zvolal rokovanie starostov o ďalšom postupe aj v spolupráci so Svetom zdravia, ktorý 
podporuje túto aktivitu a jeho zástupcovia sú radi, že Zastupiteľstvo PSK bude bojovať za to, 
aby sa nemocnica vo Svidníku dostala do akútneho urgentného príjmu typu 1. Verí, že v tomto 
prípade pomôže aj predseda PSK, lebo starostovia podpísali nesúhlas a predseda PSK svojím 
podpisom taktiež vyjadril svoj nesúhlas, za čo mu ešte raz poďakoval. Predseda PSK Chudík 
reagoval tým, že niektorí z poslancov kopú do otvorených dverí. Poslanec Bizovský povedal 
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v podstate svoj názor. On ako predseda PSK jasne a zreteľne vysvetlil celú situáciu a požiadal 
niektorých poslancov, aby si naštudovali potrebné veci. Aj poslanec Jakubov nehovoril úplne 
správne. 20. 9. 2017 bol schválený len vládny návrh zákona, nič viac. Ten zákon nebol ešte 
prerokovaný ani v prvom čítaní. To sa uskutoční tento týždeň v utorok - štvrtok. To je veľký 
rozdiel. Potom prichádza pauza a druhé čítanie, kedy sa dá meniť tento zákon. V tomto zákone 
(tlač 707 NR SR) nie je stanovený zoznam nemocníc, ten má byť určený nariadením vlády, 
ktoré nebolo schválené a bude v pripomienkovom medzirezortnom konaní. Tieto veci už pred 
chvíľou spomínal a hovoril. Berie na vedomie povedané skutočnosti a vie, o čo ide. Ale je 
potrebné počúvať aj jeho vysvetlenie. Nič nie je určené, aj keď ministerstvo zdravotníctva 
nemocnicu vo Svidníku nezaradilo do urgentného príjmu 1. typu. S tým súhlasí. To ale 
neznamená, že všetkému je koniec. Využije všetky svoje prostriedky a možnosti, aby tieto veci 
predložil v NR SR. Rozprával už s predsedom vlády SR aj s ministrom zdravotníctva. Je dobré, 
že tento návrh uznesenia bol predložený v Zastupiteľstve PSK a ďalej sa musí spraviť všetko 
pre zaradenie nemocnice vo Svidníku. Ak sa chcú poslanci k tejto veci adekvátne vyjadriť, 
musia si materiál presne naštudovať. Sám si celý materiál prešiel a skutočne je veľký problém, 
aby svidnícka nemocnica splnila hlavne personálne podmienky, ktoré spomínal poslanec 
Jakubov, ale to sú už iné veci týkajúce sa samotnej nemocnice. Všetko je dané, otvorené, 
dovoľuje si tvrdiť, že poslanci PSK schvália predložený návrh uznesenia a zo svojej pozície 
spraví všetko pre zaradenie svidníckej nemocnice, v podstate už začal 6. 10. 2017. Negarantuje 
však, že to tak bude. Požiadal prítomných, aby sa táto téma uzavrela a ďalej nerozvádzala, lebo 
tak je to dané a bude sa bojovať ďalej, k tomu potrebuje aj pomoc Zastupiteľstva PSK.  
Návrh na uznesenie predložený poslancom Vookom:                                            
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ v y j a d r u j e 
nesúhlas s nezaradením  Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník,  a. s., do pevnej siete 
všeobecných akútnych nemocníc a nemocníc s urgentným príjmom typu 1 a 2 
B/ ž i a d a 
Ministerstvo zdravotníctva SR o zaradenie Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník,   a. 
s.,  do  pevnej  siete  všeobecných  akútnych  nemocníc  a nemocníc s urgentným príjmom 
1. a 2. typu. 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

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

K  bodu 29 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil posledné 29. zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK. Poďakoval poslancom PSK za ukážkovú atmosféru a spoluprácu na 
zasadnutiach Zastupiteľstva PSK vo IV. volebnom období. Každý z poslancov PSK chcel pre 
svoj región čo najviac, každý mal svoj názor, ale stále sa našiel vhodný spoločný postup, 
konsenzus, dohoda a riešenie. V takejto atmosfére by to malo pokračovať aj v ďalšom volebnom 
období, aby poslanci PSK mohli spoločne vytvoriť dôležité veci pre tento región. Veľká vďaka 
patrí všetkým, lebo každý je originál, každý je iný, ale všetci sú si navzájom potrební. Zaželal 
všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných aj politických úspechov v ďalšom živote. 
Následne pozval prítomných na slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním Cien PSK dňa 
23. 11. 2017.  
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