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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 3 / 2018 
 
 
 

zo 4. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 23. apríla 2018 v Prešove 
 

 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

   2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.                                                                
   3. Návrh novely Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.                                                                     
   4. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                       
   5. Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK.                                                                                    
   6. Informatívna správa o priebežnej realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.                                                                                            
   7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.   
   8. Informatívna správa o Iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                   

                9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017.                                  
              10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                     
              11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
              12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
              13. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.  
              14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 – prípad hodný osobitného zreteľa. 
              15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej  
                    náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“. 
              16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – 
                    - zníženie energetickej náročnosti“.  
              17. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o poverení ich vedením.  
              18. Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. 
              19. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 
              20. Zmeny v orgánoch Prešovského zdravotníctva, a. s. 
              21. Rôzne. 
              22. Interpelácie poslancov. 
              23. Záver.   
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 4. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. V novej rokovacej miestnosti Úradu PSK privítal všetkých prítomných poslancov 
PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 59 poslancov. Písomne sa 
ospravedlnili poslanci Hagyari, Hudáček, Jakubov. Oznámil poslancom, že ich pracovný stôl 
bude ešte komfortne upravený odstránením police. 
 
Predseda PSK Majerský oznámil poslancom, že ich pracovný stôl bude ešte komfortne 
upravený odstránením police. Následne navrhol stiahnuť z programu rokovania bod 5 - Zmena 
organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK po rokovaní Rady PSK a bod 12C - 
Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (Gymnázium 
v Starej Ľubovni) po stretnutí s predsedom komisie správy majetku a výhradách podpredsedu 
PSK Bizovského. Materiál bude dopracovaný a doplnený o schodné a vhodné riešenie pre 
školu aj podnikateľský subjekt a predložený na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. 
 
Podpredseda PSK Bizovský oznámil, že dnešným dňom sa stáva predsedom poslaneckého 
klubu SMER-SD poslanec Jánošík aj z titulu jeho politického pôsobenia v strane SMER-SD.  
 
Podpredseda PSK Bizovský sa aj s ďalšími podpredsedami PSK zúčastnil rokovania 
k programu 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK, kde sa rozprávalo hlavne o bode 18 s názvom 
Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením 
týchto zariadení. Oslovili predsedu a vedenie PSK s návrhom stiahnuť bod 18, teda 
individuálne odvolávanie riaditeľov bez nejakej hĺbkovej kontroly, ktorý vnáša určité emócie 
a záujem médií o dnešné zasadnutie zastupiteľstva. Už v minulom volebnom období vtedajší 
opozičný klub predložil návrh s určením funkčného obdobia riaditeľa na dobu 4 – 5 rokov a po 
uplynutí tohto obdobia by sa novým výberovým konaním potvrdilo jeho postavenie, alebo by 
ho vystriedal  niekto iný. Návrhom je stiahnuť bod 18 z programu dnešného zasadnutia 
s tým, aby na júnovom zasadnutí zastupiteľstva boli odvolaní všetci riaditelia sociálnych 
zariadení (možno po dohode aj kultúrnych zariadení) s následným vyhlásením výberového 
konania. Vo výberovej komisii by mal zastúpenie každý poslanecký klub a menovanie nových 
alebo staronových riaditeľov by schválilo zastupiteľstvo v septembri. 
 
Poslanec Šmilňák potvrdil, že o tomto bode sa uvažovalo už v decembri 2017 a vtedy sa 
poslanecký klub SMER-SD s týmto návrhom nestotožnil. Dnes to navrhuje a práve vtedy, keď 
sa pripravuje nejaká personálna zmena resp. politika PSK. Za poslanecký klub KDH, OĽaNO, 
NOVA, SaS trvá na tom, aby tento bod zostal v programe rokovania. 
 
Pozmeňovací návrh predložený podpredsedom PSK Bizovským: 
- stiahnuť z programu rokovania bod 18 - Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia 
o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení.  
Hlasovanie:                  za: 24    proti: 27  zdržali sa: 4 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Pozmeňovací návrh predložený predsedom PSK Majerským: 
- vypustiť z programu rokovania bod 5 - Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného 
kontrolóra PSK a bod 12C - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
Hlasovanie:                  za: 54    proti: 0  zdržali sa: 2 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
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Program 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

   2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.                                                                
   3. Návrh novely Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.                                                                     
   4. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                       
   5. Informatívna správa o priebežnej realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.                                                                                            
   6. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.   
   7. Informatívna správa o Iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                   

                8. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017.                                  
                9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                     
              10. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
              11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
              12. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.  
              13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 – prípad hodný osobitného zreteľa. 
              14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej  
                    náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“. 
              15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – 
                    - zníženie energetickej náročnosti“.  
              16. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o poverení ich vedením.  
              17. Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení. 
              18. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 
              19. Zmeny v orgánoch Prešovského zdravotníctva, a. s. 
              20. Rôzne. 
              21. Interpelácie poslancov. 
              22. Záver.     

                                                                                                                                                                       

Hlasovanie:      za: 52   proti: 0  zdržali sa: 4                                                
Program 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyne Sirkovú, Turčanovú 
a poslancov Ceľucha, Mihaľa, Vooka. 
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dupkalu a Kahanca. 
 
 

K bodu 2 –  Schválenie Zasadacieho poriadku Zastupiteľstva 
PSK: Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu na schválenie nový zasadací 
poriadok spracovaný na základe rozdelenia miest poslancov v novej veľkej zasadačke Úradu 
PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Benko poznamenal, že dosku si chce ponechať na ukladanie materiálov. Predseda 
PSK Majerský dodal, že odstránenie dosiek sa musí previesť jednotne s tým, že firma 
rozoberie všetky stoly v približnom finančnom náklade 5 000 eur. Dnes v tej lavici sedí 175 cm 
vysoký poslanec, v budúcnosti tam môže sedieť 190 cm vysoký poslanec. V tejto novej 
zasadacej miestnosti budú aj mnohé iné aktivity a podujatia. Poslanci sa musia cítiť na svojich 
miestach komfortne, čiže budú odstránené všetky police, vnútorná časť obsahuje kabeláž. 
Poslanec Damankoš sa na svojom mieste cíti komfortne a tiež sa chcel prihovoriť zo policu. 
Poslancovi Janigovi polica nevadí. Vymenil si miesto s poslancom Sýkorom zo zdravotných 
dôvodov. Podľa slov poslanca Ragana je polica zbytočná a ani materiály sa na nej nedržia. 
Ako zlepšenie navrhol háčik miesto police, kde by si poslankyne zavesili kabelku a poslanci 
aktovku a kufrík. Poslanec Hačko to berie ako výzvu na vyjadrenie. Veľa hlasov je v prospech 
police, on je proti polici. Poslanec Sokol navrhol kompromis, aby vpravo sedeli poslanci, ktorí 
sú za police a vľavo poslanci, ktorí sú proti, čiže bez nejakého politického trička. Poslanec 
Bača navrhol, aby police boli odnímateľné. Poslanec Jánošík je niekedy za odľahčenie 
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situácie, ale vzhľadom na vážne body dnešného rokovania navrhol ukončenie diskusie. 
Predseda PSK Majerský poďakoval za konštruktívny návrh. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle čl. V ods. 3 Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK     s c h v a ľ u j e     Zasadací poriadok Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 –  Návrh novely Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 
PSK:  Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu na schválenie novelu Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK. Na zasadnutí Rady PSK povedal, že každému poslancovi bude 
pridelený počítač a tým pádom materiály v tlačenej forme už budú bezpredmetné. To je vízia 
najbližších dní, ktorú chce vedenie PSK zrealizovať. PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu 
PSK, upozornil prítomných hlavne na body 8, 9, 10 článku III, kde je zahrnutá tematika 
elektronického zasielania dokumentov pre poslancov PSK. V bode 8 je myslený písomný 
materiál kvôli archivácii, teda bude jeden originál. Body 9 a 10 riešia spôsob elektronického 
zasielania materiálov. Podľa plánovanej vízie by celý obeh dokumentov na prípravu 
zastupiteľstva mal byť v elektronickej podobe, teda sa dotkne aj zasadnutia komisií a Rady 
PSK. Po schválení tejto novely zastupiteľstvom úrad pristúpi k obstaraniu notebookov pre 
poslancov PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Dupkala má po preštudovaní materiálu dve základné otázky. V rokovacom poriadku 
je uvedená veta, že hlasovanie k personálny otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo 
nerozhodne ináč. Opýtal sa predkladateľa, kto je skrytý za výrazom „personálne“, či je to len 
hlavný kontrolór alebo vedúci, či budúci bývalí riaditelia. Chcel vedieť, čo v prípade rovnosti 
hlasov, aj keď takáto situácia nenastáva často. Keď si pozrel rokovacie poriadky zastupiteľstiev 
iných miest a obcí, niekde má výlučné právo starosta alebo primátor, niekde sa takýto stav 
považuje za neprijatie uznesenia. Takýto prípad sa môže stať a mal by byť zakotvený 
v rokovacom poriadku. Na tieto otázky žiada odpovede teraz, alebo určite písomnou formou. 
Poslanec Damankoš pripomenul, aby sa pri preberacom protokole notebookov myslelo aj na 
preberací protokol prístupových hesiel na WiFi, aby poslanci mali online pripojenie. 
Poslankyňa Schlosserová pripomenula návrh z Rady PSK, aby v čl. II ods. 2 bola doplnená na 
ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva hymna SR. V čl. VI bod 1 je uvedené, že rokovanie 
zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné, v zmysle platnej 
úpravy, okrem poslancov a členov komisií sa na rokovanie pozývajú poslanci NR SR atď. 
Spýtala sa, či pod slovným spojením „členov komisií“ sa myslia členovia komisií vytvorených 
pri Zastupiteľstve PSK. Predseda PSK Majerský na túto otázku nevie teraz odpovedať, ale 
pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva dostávajú iba poslanci PSK, členovia komisií – 
neposlanci nie. PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, odpovedal, že  táto právna úprava 
vyplýva zo zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. a ide o možnosť prizvania členov poradných 
komisií v nejakých situáciách. Poslankyňa Schlosserová dodala, že v tomto prípade to nie je 
možnosť, ale je uvedené, že sa pozývajú. Teda je potrebné doplniť buď tú možnosť, alebo to 
vyhodiť a prizývať ich. Predseda PSK Majerský v tomto bode doplnil slovo „môžu“. 
Poslanec Benko uviedol doplnenie už spomínanej hymny SR v čl. II v bode 2. V čl. VI v bode 
4. je uvedené ospravedlnenie neúčasti poslancov písomne alebo emailom s tým, aby poslanci 
boli informovaní o presnej emailovej adrese, ktorá nemusí byť uvedená v rokovacom poriadku. 
V čl. VI v bode 5. požiadal o doplnenie slova „menovite“ ospravedlnených poslancov. Táto 
novela hovorí o zasielaní materiálov poslancom v elektronickej podobe. Dáva na zváženie 
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návrh, nemusí to byť v rokovacom poriadku, aby vytlačený písomný materiál mohli dostávať 4 
predsedovia poslaneckých klubov. Predseda PSK Majerský túto možnosť prerokuje osobne 
s predsedami poslaneckých klubov. Poslanec Hopta poznamenal, že rokovacie poriadky majú 
v podstate aj svoje komisie. V rámci všetkých komisií, s výnimkou komisie mandátovej a na 
ochranu verejného záujmu, by sa malo dohodnúť alebo rozhodnúť, či sú zasadnutia komisií 
verejné alebo neverejné, teda či majú občania právo zúčastňovať sa zasadnutí komisií podobne 
ako zastupiteľstiev. Ak nemajú právo, mal by o tom niekto rozhodnúť. Uvedomuje si, že 
počítače majú slúžiť na úsporu práce aj papiera. Navrhol zvážiť aj takú možnosť, že ak poslanec 
požiada o papierovú formu, bude mu zaslaná a nejakou finančnou čiastkou napr. 10 eur prispeje 
na prácu, papier a poštovné. PSK by nebol absolútne stratový. Kto by chcel, tak by si zaplatil 
a dostal by papierovú formu. Predseda PSK Majerský potvrdil, že zasadnutia komisií sú 
verejné. Poslanec Hopta dodal, že teda zasadnutia komisií sú verejné a každý občan má právo 
tam prísť. Poslanec Dupkala už túto vec spomínal na osobnom stretnutí a teraz túto otázku 
dáva verejne, aké možnosti demokracie a štátne zriadenie SR vlastne dáva osobe, akou je 
v súčasnom stave on. Všetci poslanci sú volení zástupcovia a spravujú veci verejné a výsledky 
sa nerobia na ihrisku, ale pred zápasom niekde v kabíne. Nadnesene chce povedať, že tou 
kabínou môže byť kľudne Rada PSK. Bolo by politicky korektné, aby dostal šancu prísť na 
Radu PSK aj poslanec Dupkala, ktorý nie je zaradený v žiadnom poslaneckom klube, ale má 
rovnaké práva a povinnosti vedieť, o čom sa rokuje, lebo aj on má veľkú mieru zodpovednosti 
pri svojich rozhodnutiach. Bolo by to politicky korektné a férové, ale ak existuje zákonný, 
normatívny alebo iný dokument, ktorý zakazuje, aby sa na poradách predsedov poslaneckých 
klubov podieľal aj on, tak by o ňom chcel vedieť. Túto žiadosť dáva na zváženie predsedovi 
PSK. Poslankyňa Turčanová reagovala na poslanca Hoptu v súvislosti s jeho návrhom platiť 
10 eur úradu za materiály. Rovno si môže dať vytlačiť materiály zaslané emailom a zaplatiť 
niekde inde. Poslanec Sýkora navrhol nasledovnú úpravu čl. VI v bode 1., v druhej vete 
vypustiť slovné spojenie „a členov  komisií“ a na konci dopísať novú vetu v znení: „Môžu sa 
pozvať aj členovia komisií PSK.“ Poslanec Hačko mal legislatívno-technickú pripomienku, že 
slová rokovanie a zasadnutie sa používajú v tomto rokovacom poriadku ako synonymá. Napr. 
v čl. III v bode 10. je uvedené zasadnutie, v bode 11. rokovanie, v bode 5. jedna veta hovorí 
o rokovaní a ďalšia o zasadnutí. Je potrebné to zjednotiť. Predseda PSK Majerský zhrnul 
predložené návrhy: 1) v čl. II v bode 2. doplnenie hymny SR; 2) v čl. VI v bode 1. doplniť – 
môžu byť pozvaní členovia komisií; 3) v čl. VI v bode 5. doplniť – menovite ospravedlnených 
poslancov; 4) zjednotiť slová rokovanie a zasadnutie. Po schválení týchto úprav a ich doplnení 
dostanú poslanci nový Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK už pred ďalším zasadnutím. 
Následne požiadal poslancov hlasovať o všetkých zmenách a rokovacom poriadku spolu. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. p) zákona 
NR  SR   č.  302/2001   Z.  z.  o  samospráve  vyšších  územných  celkov  v  platnom  znení  
s c h v a ľ u j e    Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:      za: 57   proti: 0           zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský upozornil na to, že v podstate aj poslankyňa Pleštinská bola za, ale 
nefungovalo jej hlasovacie zariadenie. 
 
 

K bodu 4 –  Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predložil Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
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Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 
- 30/2018, sa 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, plní 
priebežne. Dňa 20. 3. 2018 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti poslancov vo Hvezdárni 
a v planetáriu v Prešove a nadlimitné výdavky tejto organizácie sú bodom programu dnešného 
zasadnutia zastupiteľstva.  
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 5 –  Informatívna správa o priebežnej realizácii Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020: 
Podľa slov Ing. Barnáša, vedúceho odboru regionálneho rozvoja, predložená informácia 
obsahuje zhodnotenie 10 hlavných ukazovateľov stanovených pre PSK v nadväznosti na 
aktualizovanú Národnú stratégiu regionálneho rozvoja SR, ktorá definovala hlavné ciele 
a indikátory vo vzťahu k stratégii Európa 2020, ktoré majú byť sledované na úrovni NUTS3, t. 
j. aj na úrovni PSK. Pre lepšiu predstavu je pripravená grafická prezentácia hodnotených 
ukazovateľov. Správa o priebežnom hodnotení sa zaoberá ukazovateľmi stanovenými pre kraj 
vo väzbe na celonárodné ciele vychádzajúce zo stratégie Európa 2020, na základe ktorých sa 
dajú medzi sebou porovnávať jednotlivé kraje. Na základe zhodnotenia hlavných ukazovateľov 
je možné konštatovať, že úspešnosť naplnenia cieľov PHSR PSK je diferencovaná. Existujú 
oblasti s dosiahnutým pokrokom ako miera zamestnanosti, regionálny hrubý domáci produkt, 
podiel obyvateľov napojených na verejný vodovod a kanalizáciu. Na opačnej strane sú však 
oblasti, ktorých indikátory signalizujú určité problémy napr. výdavky na výskum a vývoj, u 
ktorých je PSK dlhodobo najhoršie zo všetkých krajov. Podrobná informácia o vecnom plnení 
jednotlivých opatrení PHSR PSK na roky 2014 – 2020 za roky 2016 až 2017 bude spracovaná 
v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi PSK v II. polroku 2018, kde bude podrobne 
vyhodnotených všetkých 23 opatrení. Materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu. 
Diskusia: 
Pre poslanca Damankoša je tento materiál trochu depresívny, pretože zo všetkých kapitol 
vyplýva, že v PSK je v podstate zle a ak je niekto z okresov Kežmarok alebo Sabinov, je na 
tom ešte horšie. Z hľadiska nejakého procesu alebo odpočtu mu v materiáli chýba, čo sa PHSR 
chcelo dosiahnuť, kam sa PSK chcel dostať v roku 2020 a kam sa dopracoval v roku 2018. 
Materiál obsahuje fakty a prípadne nejaké definície. Chýba mu odpočet, v akom štádiu 
niektorých ukazovateľov je PSK a či jeho jednotlivé opatrenia mali na nich nejaký vplyv. 
Zníženie nezamestnanosti v niektorých okresoch nemusí súvisieť s realizáciou PHSR PSK ale 
skôr s ekonomickou situáciou, v ktorej sa SR v EÚ nachádza. Spýtal sa predkladateľa, či je 
možné predložiť materiál s odpočtom, či a čo PHSR a jeho opatrenia v doteraz ubehnutých 
rokoch 2014 – 2018 splnili a čo z vytýčených cieľov sa ešte splniť dá. Ing. Barnáš už pri 
predkladaní materiálu povedal, že podrobná informácia o vecnom plnení jednotlivých 
ukazovateľov, t. zn. všetkých 23 opatrení nachádzajúcich sa v PHSR, bude prezentovaná v II. 
polroku 2018. Ukazovatele uvedené v predloženej správe sa vyhodnocujú vo väzbe na Národnú 



7 
 

stratégiu regionálneho rozvoja SR teda národné ciele, ktoré sú ovplyvňované predovšetkým 
celonárodnými politikami, takže možno preto je to také suché štatistické konštatovanie. 
Poslanec Benko poukázal na mieru zamestnanosti na str. 1., kde podľa štatistických údajov 
z výberového zisťovania pracovných síl bolo v PSK v roku 2016 z celkového počtu obyvateľov 
vo veku 15 a viac rokov 59,3 % ekonomicky aktívnych a 40,5 % ekonomicky neaktívnych. 
Spýtal sa predkladateľa, kde patrí zostávajúcich 0,2 % obyvateľstva, lebo mu to nesedí. V bode 
6) Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu je vidieť, že PSK je v zhodnocovaní na nízkej 
úrovni, zhodnotilo sa iba 23,2 % komunálneho odpadu, pričom celkový priemer v celej SR je 
33,2 %, čiže o 10 % menej. Z uvedenej tabuľky vidieť, že všetky kraje majú takéto percento 
okrem Košického a Bratislavského kraja, lebo majú spaľovne a preto majú hodnoty viac ako 
50 %. Verí, že vytýčený cieľ pre komunálny odpad v roku 2020 sa podarí dosiahnuť a PSK 
splní 50 %, alebo aspoň prekročí hranicu 33 % celkového priemeru SR. V bode 8) Podiel 
obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu je uvedené, že v roku 2016 je za PSK 67,40 % 
a cieľ za kraj v roku 2020 je 63 %. Každý kraj má vyššie číslo, lebo cieľ by mal byť vyšší 
s väčším počtom obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu, ale podľa tabuliek je cieľom 
PSK menej. Nerozumie tomu a niečo mu tam nesedí. Ing. Barnáš odpovedal, že štatistické 
údaje boli prebraté zo ŠÚ SR. V súvislosti s napojením obyvateľov na verejnú kanalizáciu 
uviedol, že zrejme sa tento ukazovateľ vyvíjal lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo pri PHSR 
a keďže sa nemenila jeho strategická časť, bude potrebné tento ukazovateľ upraviť. Poslanec 
Bieľak dodal, že tento materiál možno nie je tým správnym vyhodnotením plnenia PHSR, 
pretože je to skôr nejaké aktualizovanie dát tvoriacich analytickú časť PHSR. V materiáli chýba 
vyhodnotenie kľúčovej strategickej časti. Analytická časť je tiež dôležitá, zaktualizované dáta 
sú dnes predložené a na ich základe by bolo dobré zvážiť nastavenie niektorých opatrení v 
PHSR inak. Je to dobrý východiskový materiál na aktualizáciu PHSR, ale nie je odpočtom 
plnenia tých úloh a aktivít v PHSR. Materiál bude dopracovaný a predložený komisii 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá by sa mala v najbližšom čase zaoberať práve 
vyhodnotením strategickej časti tohto dokumentu, teda čo sa plánovalo a čo sa aj reálne splnilo. 
Materiál dopracovaný o strategickú časť by mal byť opäť predložený na rokovanie 
zastupiteľstva. Poslankyňa Pleštinská podotkla, že okres Stará Ľubovňa stále bojuje 
s problémom vylúčenia zo znevýhodnených okresov len pre sledovanie jediného kritéria a to 
nezamestnanosti. Možno by bolo dobré zamerať sa na zamestnanosť alebo dôvody nízkej 
nezamestnanosti v tomto okrese, kde je veľká migrácia obyvateľov za prácou. Bolo by dobré 
venovať sa kritériu nezamestnanosti a skúmať, prečo musia ľudia z regiónu odchádzať. Hoci 
má okres Stará Ľubovňa možno neporovnateľne horšie podmienky ako okresy Kežmarok a 
Sabinov, podnikatelia tam nemôžu dostať žiadnu podporu. Z jej dediny pracuje vonku skoro 
350 ľudí, keď sa budú chcieť vrátiť do regiónu, nebude to možné, lebo podnikatelia jednoducho 
skončia a problémy v tomto okrese sa budú nabaľovať a zväčšovať. V tomto dokumente je 
potrebné sa venovať hlavne zamestnanosti, aby nebola taká veľká migrácia za prácou. Poslanec 
Hačko chápe, že ide len o informatívnu správu, ale musí sa dotknúť analytickej časti 5) 
Regionálny HDP. Z jeho pohľadu je to najdôležitejšia časť, kde sa tvorí hodnota, všetko ostatné 
vznikne prerozdelením, lenže zlyháva tu aj analytika. Analýza je spravená opísaním z nejakého 
materiálu, pravdepodobne Bratislavského kraja, pretože sú tu chyby typu „náš najvýkonnejší 
kraj“ a pod. Tabuľka navádza na to, že PSK splnil cieľ už v roku 2014, lebo končí výsledkom 
nižším ako v roku 2014 a chýbajú tam údaje za rok 2016, ktoré by privítal vzhľadom na nejakú 
kvalitnú informatívnu analytiku. 
Návrh na uznesenie:     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o priebežnej realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 
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Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 –  Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020: Ing. Barnáš, vedúci odboru 
regionálneho rozvoja, uviedol, že rozhodnutie o aktualizácii tohto dokumentu vyplynulo 
najmä z potreby aktualizovať jeho analytickú časť, teda údaje uvádzané v základnej verzii sú 
z roku 2014 a zosúladenia dokumentu so spracovávaným novým Územným plánom PSK 
a z potreby jeho zosúladenia s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov z územia PSK 
schválených vládou SR v roku 2016. Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020, uskutočnená 
v roku 2017, zahŕňa najmú údajovú a obsahovú aktualizáciu jeho analytickej časti 
a zapracovanie aktuálnych informácií dotýkajúcich sa rozvoja kraja a jeho okresov. Súčasťou 
aktualizácie je aj prehľad analytických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej 
úrovni rozdelených do tematických oblastí spolu s odkazom na webovú stránku. Materiál 
prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá svojím uznesením 
odporučila Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. Predseda PSK Majerský dodal, 
že hranica u najmenej rozvinutých okresov sa bude posúvať v závislosti od uznesenia vlády SR. 
Koncom minulého týždňa sa hranica rozšírila o okres Levoča, Stropkov už predtým patril medzi 
najmenej rozvinuté okresy. Je otázkou času, kedy tam bude patriť aj okres Stará Ľubovňa, lebo 
argumenty spomínané poslankyňou Pleštinskou sú jasné, ale východiskom pre takéto 
rozhodnutie sú štatistické údaje, ktoré sú kľúčové. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš poznamenal, že keď číta všetky koncepcie, PHSR a rozvojové programy 
týkajúce sa poľnohospodárstva, lesov, ciest, zaostávajúcich okresov, má pochybnosti, či tento 
typ dokumentácie nie je len sekaním papiera a ohadzovaním sa myšlienkami, pretože 
nezamestnanosť je potrebné tiež riešiť, aby sa podnikateľom dávali ďalšie peniaze. Možno by 
bolo dobré v tejto krajine začať uvažovať o tom, ako ľuďom peniaze nezobrať a neprepierať 
ich cez podivuhodných úradníkov. Požiadal prítomných, aby mu prepáčili tento vstup, ale má 
taký minimalistický pocit pri týchto dokumentoch. Už vyše 10 rokov sa tu schvaľujú koncepcie 
a z každej druhej má pocit, že je to skôr antikoncepcia všetkého tohto rozvoja. Je to jeho osobný 
výlev zúfalého poslanca. Poďakoval Ing. Barnášovi za predloženú informáciu. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   aktualizáciu 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 
Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 –  Informatívna správa o Iniciatíve Catching-up Regions 
v PSK: PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, uviedol, že správa obsahuje ciele 
stretnutí, vývoj, časovú os rokovaní s Európskou komisiou a expertami Svetovej banky. 
Uskutočnili sa už rôzne videokonferencie a tento alebo budúci týždeň Európska komisia 
so Svetovou bankou podpíšu strategickú dohodu o technickej pomoci pre aktivity PSK, ktorý 
bol vybratý ako pilotný kraj v rámci SR aj na základe ukazovateľov prednesených 
v predchádzajúcom bode. V spolupráci s expertami Svetovej banky a Európskej komisie boli 
identifikované výzvy a prekážky PSK ako zosúladenie ponuky vzdelávania SOŠ 
s požiadavkami trhu práce, nesúlad medzi dopytom a ponukou na trhu práce, nesúlad 
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existujúcej ponuky študijných a učebných odborov s potrebami trhu práce (duálne 
vzdelávanie), nízka energetická efektívnosť verejných budov PSK (500) a vysoká potreba 
investičných zdrojov na ich modernizáciu, nedostatočná odborná kapacita na koordináciu 
rozvoja regiónu, poddimenzovaný územný regionálny manažment vrátane riadenia verejných 
financií. K tomu boli identifikované podporné programy, ktoré by v budúcnosti podporili tieto 
aktivity. Momentálne je v rámci Európskeho sociálneho fondu prioritná os vzdelávanie, 
operačný program ľudské zdroje, ktorým by si dalo podporiť zvyšovanie významu trhu práce 
v oblasti systémov vzdelávania odbornej prípravy a tiež efektívna verejná správa, posilnenie 
kapacít verejnej správy. Definovanou prekážkou je nízka energetická efektívnosť verejných 
budov, kde je potrebné vypracovať SWOT analýzu dostupných technických možností vrátane 
právneho regulačného rámca vo verejných budovách PSK s využitím operačného programu 
kvalita životného prostredia, prioritná os č. 4 energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch. K nedostatočnej kapacite na koordináciu rozvoja regiónu je plánom 
vypracovať tzv. GIS – geografický informačný systém. Je potrebné prekryť všetky úrovne, aby 
sa bolo možné dopracovať k všetkým informáciám použiteľných pri výstupoch, buď zapojenia 
sa do eurofondov alebo do iných národných projektov. Taktiež je potrebné vybudovať jednotný 
informačný systém turisticko-informačnej kancelárie a vytvorenie inovatívneho produktu 
cestovného ruchu vo vybraných regiónoch, vybraný bol región Poloniny. Ďalší proces bude 
nasledovný: apríl 2018 – podpis zmluvy medzi Európskou komisiou a Svetovou bankou; máj 
2018 – začiatok implementácie; 18. – 19. 5. 2018 – 3. pracovné stretnutie k akčnému plánu;  
jún 2018 – videokonferencia, 4. pracovné stretnutie s návštevou expertov Svetovej banky. 
Riadiaci výbor tvorí Európska komisia zastúpená sekciou DG Regio, zástupcovia Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zástupcovia riadiaceho tímu PSK, 
zástupcovia výkonného tímu pre pracovnú skupinu energetiky a školstva, GIS a cestovný ruch, 
kde sú už zadefinované odborné kapacity a ľudia za Úrad PSK, externí spolupracovníci 
a poradcovia. Menovaných expertov dosadzuje Svetová banka v iniciatíve tejto stratégie. 
Diskusia: 
Poslanec Wzoš poďakoval kolegom a riaditeľovi Úradu, že sa takýmto spôsobom zhostili tejto 
problematiky. Zúčastňuje sa väčšiny aktivít tohto projektu. Čiastočne súhlasí so slovami 
poslanca Damankoša o schválených stratégiách a množstve papierov. Ale pri tomto projekte 
chce ísť naozaj pravdivo do hĺbky a nastaviť splniteľné a uchopiteľné ciele v tomto období. 
Pred celou SR aj PSK stoja naozaj veľké výzvy ako napr. demografia, ktorá je len zdanlivo 
dobrá. Predchádzajúci materiál hovoril o tom, že 41 500 ľudí z tohto kraja chodí trvalo 
pracovať mimo kraj, čo je 12,5 % disponibilnej pracovnej sily. Ak by bol tento počet aspoň 
z polovice v PSK, HDP by bolo aspoň na úrovni SR, ale nie je. PSK vo všetkých ukazovateľoch 
nedosahuje ani priemer, čo je naozaj veľmi zlé. Ďalšou výzvou je koniec eurofondov v roku 
2020. Jednoducho nebudú fungovať zdroje v tejto podobe, čiže kraj, mestá a obce sa musia 
pripraviť na iné možnosti financovania verejných projektov. Finančných prostriedkov bude 
výrazne menej hlavne v programoch IROP a životné prostredie. V súvislosti s energetikou 
dodal, že už dnes je predbežne zrátané, že v budovách PSK by sa ročne mohlo ušetriť na úrovni 
2 mil. eur, ktoré by sa veľmi zišli do obnovy. Dá sa to urobiť práve novými metódami 
financovania a to kombináciou verejných zdrojov, EPC projektov a pod. Pevne verí, že celý 
proces sa spoločnými silami dotiahne do zdarného konca. Predseda PSK Majerský doplnil, 
že Podkarpatské vojvodstvo bolo zahrnuté v stratégii Catching-up Regions a momentálne bolo 
vyhodnotené ako najrýchlejšie sa rozvíjajúci región Poľska. Táto stratégia tak výnimočne 
pomohla tomu regiónu, že majú hmatateľné výsledky. Kto navštívil mesto Rzeszow pred 5 
rokmi a teraz, musí vidieť naozaj veľkú zmenu. Poslanec Damankoš dal do pozornosti výzvu 
1.1 – zosúladenie ponuky vzdelávania SOŠ s požiadavkami trhu práce. Po desaťročí koncepcií 
rozvojových stratégií Svetová banka konštatuje, že stredné odborné školy v PSK majú štruktúru 
nezosúladenú s trhom práce. Je to jasná odpoveď na to, prečo to v niektorých veciach vyzerá 
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tak, ako to vyzerá. Končí kritickú časť a chce sa presunúť k nejakej progresívnej vízii. Komisia 
školstva za výdatnej pomoci odboru školstva pripravuje štruktúru odborov a sieť škôl, ktoré by 
v súlade s Catching-up Regions a hlavne v súlade s reálnou potrebou PSK boli navrhnuté 
vhodne pre PSK. Pretože oni budú chcieť povedať, ktoré školy a odbory sú perspektívne 
a udržateľné a do ktorých zainvestujú. Bude to ťažké, lebo niektoré školy budú musieť skončiť, 
alebo sa škola presťahuje do inej budovy a pôvodná budova sa bude musieť predať alebo využiť 
na niečo iné, alebo bude musieť zastupiteľstvo vážne odhlasovať, že určité odbory sú v dnešnej 
dobe naozaj neudržateľné. Napr. na jednej škole sa pripravuje žiak na profesiu murára a na inej 
škole na profesiu „suchého“ murára teda sadrokartonistu. Pri rekonštrukcii jeho domu bol len 
jeden murár, ktorý robil všetko. Keď podnikateľom dáte hocijaký obnos peňazí a on potom ešte 
musí vyučeného chlapca nanovo zaúčať, je to problém. Pozitívnou informáciou a pre neho 
dobrým zistením je, že mnohé školy na tento systém už nabehli, mnohí riaditelia škôl sa snažili. 
Pri osobnej návšteve s vedúcim odboru školstva im poukazovali všetko možné, až mali pocit, 
že doteraz ich nikto nepočúval a nikoho nezaujímalo, čo sa v týchto školách deje, teda treba ich 
posunúť, ale budú to aj ťažké rozhodnutia. Bola to jeho delostrelecká príprava na návrhy, ktoré  
sa budú prednášať v zastupiteľstve, aby poslanci na chvíľu zabudli, z akého okresu pochádzajú 
a posudzovali, kde je čo potrebné. Jeho otázka sa týka Polonín, kde chce PSK investovať do 
turistického ruchu. Chcel vedieť, čo na to hovoria ochrancovia a či tam chce PSK toľko turistov. 
Poslanec Dupkala nebude až takým optimistom. To, čo povie, sa možno niekoho dotkne, ale 
tak to cíti, myslí a takto to 8 rokov prežíval priamo na odbore, ktorý reprezentuje Ing. Barnáš, 
o práci ktorého sa hovorí v bodoch rokovania 5 - 7. Vždy ho nesmierne poteší akákoľvek 
pozitívna informácia v spojitosti s PSK. Napr. keď počuje, že tu radi chodia turisti, že sa darí 
našim športovcom, umelcom, hudobníkom, skrátka keď sa darí našim ľuďom. Rovnako ho vždy 
mrzí, keď počuje informácie, že tento kraj obchádzajú zahraniční investori, že naši ľudia 
odchádzajú za prácou do zahraničia. Je pravdou, že PSK je krajinou najvyšších štítov, bohatej 
histórie, krásnej prírody, ale aj krajom najvyššej nezamestnanosti, najnižších miezd, najväčšej 
emigrácie mladých ľudí a rodín, jednoducho krajom najväčšej chudoby na Slovensku. To mu 
radosť neprináša. Sčasti súhlasí so slovami poslancov Hačka a Damankoša. Vnútorne bol 
úprimne presvedčený o vízii prezentovanej riaditeľom Úradu PSK PhDr. Mgr. Cvoligom. 
Všetkých menovaných si ako ľudí váži. Len si treba dať pozor, lebo slovo vízia je 
v synonymickom slovníku vysvetlené ako mámenie, demagógia atď. Váži si dokonca podporu 
partnerov z EÚ a ich snahu pomôcť PSK, ale v tejto chvíli uňho neexistuje dôvod na radosť, 
teda nie v tomto konkrétnom prípade. Od vzniku VÚC bolo veľmi veľa času a veľmi veľa 
prostriedkov na to, aby sa dnes naozaj hovorilo o úspechu, nestalo sa tak. Bez ohľadu na 
politickú príslušnosť je potrebné pomenovať otvorene zlyhania, ktoré tu boli, vyvodiť za nich 
zodpovednosť a zjednať nápravu. Verí, že najlepšie si v PSK vieme pomôcť naozaj len my 
sami. Veď kto PSK lepšie pozná, expert z Bruselu, experti rôznych bánk, komisií alebo 
Prešovčan, Levočan, Staroľubovňan teda lokálpatriot, ktorý tu žije a chce žiť. Súhlasí so 
slovami predsedu PSK uvedenými v médiách, že tento kraj je 15 rokov za Bratislavou. V závere 
vyslovil svoju úprimnú prosbu voči vedeniu PSK a poslancom PSK bez ohľadu na politické 
spektrum, ktoré zastrešujú. Tento kraj má naozaj dosť šikovných ľudí, ktorí možno iba 
potrebujú buď dostať šancu alebo dostať viac pracovného priestoru. Požiadal, aby sa pomoc 
nehľadala vonku u cudzích, ale medzi vlastnými a všetci prítomní by mali byť lokálpatriotmi 
PSK. Fandí slovám predsedu PSK a verí, že sa raz naplnia a budú pravdou. Je presvedčený, že 
všetci spoločne urobia také kroky, aby dnešné body 5, 6, 7 boli na konci volebného obdobia 
aspoň eliminované. Ticho, ktoré v tejto miestnosti panuje, môže mať dva významy. Buď 
búrlivú reakciu na jeho vystúpenie, alebo sa všetci prítomní zamyslia nad tým, čo povedal 
a uznajú, že možno mal v niečom pravdu. Poslanec Wzoš reagoval na slová poslanca 
Damankoša v súvislosti s Poloninami, kde všetko musí byť pripravené tak, aby tento národný 
park nebol nejakým spôsobom postihnutý. Vo finále ide o zvýšenie priamej hodnoty z turizmu 
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priamo v regióne, lebo je značne nevyužitý. Reagoval aj na poslanca Dupkalu tým, že najviac 
všetkému bráni neustála skepsa a čierne videnie budúcnosti aj súčasnosti. Osobne sa chce 
optimisticky pozerať do budúcnosti. Niekedy pohľad zvonku, aj keď ide o expertov z Bruselu, 
je úplne iný a otvára oči. Teší sa z toho, že chcú spolupracovať s PSK v tomto smere. Poslanec 
Kahanec sa určite nechce pozerať skepticky na možnosti do budúcnosti. Ale súhlasí s tým, že 
za dlhé roky v tomto zastupiteľstve nemal kto povedať, že stále sa tie nožnice roztvárajú, ľudia 
stále utekajú za prácou na západ alebo do zahraničia a že tie ukazovatele a podmienky na 
východe, napriek dobre hospodáriacemu PSK, nie sú až také dobré. Pevne verí, že s novým 
predsedom a vedením PSK, sa táto situácia zlepší a dosiahnu sa lepšie pomery pre život ľudí 
na východe Slovenska v PSK. Poslankyňa Leščáková má veľmi podobný názor ako poslanec 
Wzoš. Tento materiál je vysoko pozitívny. Na zasadnutí komisie finančnej videla návrh tohto 
materiálu v obšírnejšej podobe a na ňu osobne pôsobil vysoko pozitívne. Nie celkom súhlasí 
s tým, že my sami lokálpatrioti si vieme pomôcť napr. vo veľmi závažnom bode a to analýza 
a návrh reformy stredného odborného školstva. Všetci poslanci PSK pochádzajú z regiónov, 
všetci vedia, že na nich budú vyvíjané rôzne tlaky pri uskutočňovaní racionalizácie škôl 
a pohľad zvonku môže byť len prínosom. Na zasadnutí komisie finančnej bola väčšia možnosť 
diskutovať s riaditeľom úradu a vysoko hodnotí to, že v priebehu niekoľkých mesiacov vznikla 
takáto iniciatíva. Je tu prvýkrát po mnohých rokoch snaha odštartovať tento vážny problém 
v PSK, teda racionalizáciu stredného odborného školstva. Poslanec Ferenčák poznamenal, že 
zastupiteľstvo je politický orgán. Cíti tu skôr politiku ako realitu a pragmatizmus. Každú 
iniciatívu, ktorá príde do PSK, treba zobrať pozitívne. Netreba sa jej brániť tým, že my si to 
lepšie spravíme sami, pretože my sami si to robíme už dlhé roky. Niekto zvonku môže poradiť, 
ako to urobiť lepšie. Nevlieval by do toho taký pesimizmus a nebral by to ako diktovanie. Buď 
poradí alebo  neporadí, PSK sa s tým bude musieť sám vysporiadať. Netreba sa fixovať na tento 
dokument tým, že keď ho vypracujú, spasí celý PSK, ktorý sa stane za 5 rokov najlepším krajom 
v SR. Treba povedať, že v niektorých oblastiach môžu ukázať len vhodnú cestu. Trochu sa 
obáva, že ani títo experti nebudú mať kapacitu zvládnuť to v celom rozsahu PSK, napr. 
v dôležitých oblastiach potrieb trhu práce a stredných odborných škôl. Skôr by predpokladal 
výber nejakých okresov s nastavením modelu, ktorý sa bude aplikovať na tých najviac 
postihnutých napr. aj okres Stará Ľubovňa. Osobne zistil, že v okrese Bardejov je tretím 
najväčším zamestnávateľom personálna agentúra. Ak je to pravda, je to choré, lebo personálna 
agentúra nemôže byť jedným z najväčších zamestnávateľov okresu. V tejto iniciatíve by sa bolo 
potrebné zamerať práve na najchudobnejšie okresy. Faktom je, že v PSK je to každý druhý 
okres. Zároveň pripomenul, že netreba strašiť tým, že regióny po roku 2020 nedostanú žiadne 
finančné príspevky. Chodí do Európskeho výboru regiónov v Bruseli za ZMOS, kde bojujú za 
zachovanie týchto zdrojov a kohéznej politiky. Pozitívnou správou je, že kohézna politika bude 
určite zachovaná. Skôr vzniká riešenie inej otázky, lebo odchodom Veľkej Británie odchádza 
čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ, kde bude chýbať zhruba 10 miliárd. Preto sa teraz diskutuje 
o zvýšení príspevku HDP každého člena, čiže nebude to 1 % z HDP ale možno 1,12 % alebo 
1,30 % a z toho sa vykryjú tieto všetky nároky. Iniciatíva Catching-up Regions je jednou 
z dobrých iniciatív, je potrebné špecifikovať kde a potom v nej pokračovať a začať pracovať aj 
na iných dokumentoch. PHSR je strategickým dokumentom, ktorý má povedať, akým 
spôsobom sa má PSK rozvíjať, veď existuje od roku 2014. Bolo tu povedané, koľké roky sa to 
robí a ako to vyzerá. Asi tie strategické dokumenty nie sú dobré, alebo sa spracúvajú len 
analyticky s ďalším konštatovaním. Možno sa k tomu treba vrátiť, zhodnotiť a doplniť 
výsledky catching-up a iných iniciatív. Teraz sa stanovujú programy čerpania po roku 2020. 
Spýtal sa, kto z prítomných alebo aj z Prešova bol oslovený, aby sa zúčastnil komunikácie o 
nastavení programov kohéznej politiky po roku 2020. To by malo byť prvoradé, lebo teraz 
prebieha príprava. Po roku 2020 budú existovať strategické dokumenty, ale bez reálnych oblastí 
pomoci tomuto kraju, lebo nikto nebol v štádiu prípravy. Je to aj problém miest a obcí nielen 
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krajov, ktoré tú istú otázku kladú na národnú úroveň, aby sa teraz nastavili také programy, ktoré 
v budúcnosti pomôžu rozvíjať kraj, mestá a obce. Poslanec Damankoš reagoval na predrečníka 
tým, že európske fondy a všetky možné dotácie sú vždy myslené tak, že treba pomôcť nejakému 
regiónu, ale daný región musí tiež pre to niečo urobiť. V tom zmysle vníma aj Iniciatívu 
Catching-up Regions. Počas 10 rokov tu bol systém „kto viac urve“ a najlepším manažérom je 
ten, kto vie písať dobrý projekt. V normálnom systéme by mali byť najlepší tí, ktorí vedia niečo 
urobiť, ponúknuť nejakú službu a nie bojovať o nejaký eurofond. SR sa dostala na úroveň 
kolónie bohatších štátov západnej časti EÚ a stále sa tu modlíme o pridelenie nejakých 
prostriedkov. Vďaka za prostriedky a príspevky, ale vlastnou iniciatívou by sa mal spraviť 
poriadok vo vlastnom dome, v tomto prípade VÚC. Poslankyňa Pleštinská reagovala na slová 
poslanca Ferenčáka tým, že fondy určite budú, pretože nekončia v roku 2020. SR musí nastaviť 
finančné prostriedky za pomoci krajov, miest a obcí, nie je to záležitosť Bruselu. Dôležité je, 
aby neskončili v projektoch a stratégiách, ale aby sa reálne ukázali. Zatiaľ má pocit, že veľa 
peňazí sa stratí práve pri tých žiadostiach. Napr. v Poľsku je realizácia projektov minimálne 2/3 
zo sumy, v SR asi 50 %. Treba nastaviť chod finančných prostriedkov aj výzvy na ich čerpanie 
z rozpočtu aj EÚ. Poslanec Hrabčák sa bude snažiť doplniť príspevok poslanca Dupkalu. Je 
rád, že si vie PSK stanoviť nejaké ciele a hľadať nejakú cestu na ich naplnenie. Je treba povedať 
zásadnú vec, že práca, ktorú majú obyvatelia PSK, je práca s nízkou pridanou hodnotou, o čom 
svedčí aj 15 %-ný podiel na celkovom počte obyvateľstva, ale len 10 % výkonu HDP. Tam vidí 
problém. Obyvatelia PSK sú najmladšími obyvateľmi v rámci SR, majú priemerný vek 38,8 
rokov a tento vek naďalej klesá. Je to anomália v rámci SR, lebo demografia je opačná, t. zn. 
populácia SR starne a PSK mladne. Táto základná vec poukazuje na to, kde sa vyvíja populácia 
PSK a aj naďalej kvôli tejto demografii bude narastať podiel priemerného veku zamestnaného 
občana PSK, pretože je známe, kto túto demografiu takýmto spôsobom smeruje a ten trend je 
všetkým jasný. Vývoj demografie jednoznačne poukazuje na nízky výkon ekonomiky v rámci 
SR a dôvody vysokej nezamestnanosti, ktorá bude narastať. Poslanec Dupkala dodal, že 
poslanec Hrabčák má naozaj pravdu. Jednu zo svojich dizertačných prác venoval demografii 
PSK a ten vek je daný niečím a niekým iným, nielen majoritou a minoritou. Záver vychádza 
tak, že možno uplynie ešte pár desaťročí a z majority bude v niektorých okresoch minorita 
a z minority bude majorita. To sa kľudne môže stať. Poslanec Hačko poďakoval predsedovi 
PSK a riaditeľovi Úradu PSK za spomenutie Polonín a svetlo reflektorov sa konečne nasmeruje 
na túto oblasť SR. Hovorí za všetkých poslancov okresu Snina, pre ktorých je to veľmi dôležité. 
K téme ochranárov dodal, že túto oblasť sa každý snaží chrániť už vyše 25 rokov, ale už sa 
treba sústrediť aj na kvalitu života tamojších obyvateľov, čiže je potrebné nájsť rovnováhu a 
nezdôrazňovať zbytočne ochranu, lebo tá je zabezpečená, o to sa stará štát. My sami sa máme 
snažiť o to, aby konečne rástla životná úroveň a dosahovali sa ciele spomenuté v tejto iniciatíve. 
Poslanec Meričko požiadal o ukončenie diskusie, lebo už bolo povedané veľa a niektoré 
diskusné príspevky nesúviseli s danou problematikou. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e     
informatívnu správu o Iniciatíve Catching-up Regions v PSK.  
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 –  Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod 
Slovenska za rok 2017: Poslanec Sýkora, predseda KOCR Severovýchod 
Slovenska, uviedol, že v predloženej publikácii je popísaná celá činnosť a aktivity tejto 
organizácie. Novinkou v roku 2017 bola realizácia činnosti cyklistického koordinačného centra 
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„CykloPo“ ako súčasti KOCR, ktoré vzniklo s cieľom riešiť potrebu komplexného rozvoja 
cykloturistiky a koordinovania aktivít na jednotlivých územiach PSK. Dlhodobo totiž chýbalo 
miesto, na ktoré sa môžu obrátiť samosprávy alebo organizácie pri budovaní cyklotrás, ich 
plánovaní, značení už existujúcich trás, tvorbe potrebných dokumentov, podávaní projektov 
atď. KOCR existuje 5 rokov, členmi sú všetky oblastné organizácie cestovného ruchu v rámci 
kraja a PSK. Je financovaná zo zdrojov PSK, z členských príspevkov oblastných organizácií 
cestovného ruchu a dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Dosiahnuté výsledky sú 
pozitívne, zvýšila sa návštevnosť PSK a tým aj počet prenocovaní, tržby, vybratá daň za 
ubytovanie. Trend je dobrý. Produkty KOCR boli oceňované na úrovni Ministerstva dopravy 
a výstavby SR a patrili medzi najlepšie v rámci SR. Poďakoval výkonnému riaditeľovi KOCR 
Mgr. Janoškovi a pracovníkom KOCR Mgr. Miščíkovi, Mgr. Čechovej, vedeniu PSK, všetkým 
oblastným organizáciám cestovného ruchu pôsobiacich v rámci PSK za dobrú spoluprácu 
a výmenu skúseností. Nasledovala prezentácia promo videa KOCR SVS. Predseda PSK 
Majerský dodal, že po prezentácii takýchto promo videí z jednotlivých miest a regiónov PSK, 
môžeme s hrdosťou povedať, že sme pyšní na svoj kraj a región, lebo PSK má v podstate 
všetko. Ďakuje všetkým tvorcom ale aj objednávateľom tohto videa, že pomohli vytipovať tie 
najväčšie skvosty PSK. Ľudia, ktorí ho videli, ho hodnotia vysoko pozitívne.  
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková sa poďakovala za obec Ubľa, ktorá bola v roku 2017 podporená KOCR 
na zriadenie a prevádzku polyfunkčného turistického informačného centra priamo v obci. Je 
zamerané hlavne na rozvoj turizmu v rámci cezhraničných vzťahov s Ukrajinou. Centrum 
získalo veľa propagačných materiálov od KOCR a snaží sa nadviazať na rozvoj turistického 
ruchu pre ukrajinskú aj slovenskú stranu. Zatiaľ to viac ide zo slovenskej strany, Slováci veľmi 
radi cestujú na Ukrajinu a z propagačných materiálov dostanú všetky dostupné 
informácie o tejto krajine. Verí, že situácia sa zmení aj na ukrajinskej strane a Ukrajinci budú 
mať postupne záujem o cestovanie a turizmus na Slovensku. Práve v sobotu sa zúčastnili ako 
obec na Dňoch Ukrajiny na Slovensku v Košiciach, kde boli vybraní ako prihraničná obec 
a kam zobrali všetky propagačné materiály získané nielen od rôznych turistických 
a informačných kancelárií ale aj od KOCR. O propagačné materiály prezentácie cyklotrás či už 
za ikonami alebo za drevenými kostolíkmi východného obradu, máp Tatier, Spiša, Horného 
Zemplína, bol veľmi veľký záujem ľudí nielen z Košíc ale aj z iných regiónov. Poďakovala 
predsedovi PSK, že ich naštartoval, podporil a ďalej budú môcť rozvíjať turistický ruch. 
Predseda PSK Majerský poďakoval a dodal, že skôr či neskôr budú hranice s Ukrajinou 
otvorené a ľudia tam prídu. PSK musí byť na nich pripravený. Nebudú tu chodiť len za prácou, 
ale aj za oddychom, kultúrou, športom. Vidí tam tiež cestu rozvoja cestovného ruchu.  
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     b e r i e   n a   v e d o m i e     výročnú správu 
o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017. 
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 –  Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: Ing. 
Grešš, poverený vedením odboru správy majetku Úradu PSK, predstavil transakciu, ktorá 
by sa mala zrealizovať v obci Hrabské v okrese Bardejov. Týka sa telesa cesty o dĺžke 81 m, 
ktoré bolo zrealizované obcou Hrabské. Reálne slúži samotnej obci ako prístup ku konečnej 
zastávke SAD ako neoficiálna cesta III. triedy. Cesta je vybudovaná na pozemkoch, ktoré nie 
sú vlastníctvom PSK. Predmetom schvaľovania by mali byť reálne aj pozemky, ktoré patria 
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samotnej obci alebo  Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Hrabské. Týmto prevodom sa majetok 
prevedie do vlastníctva PSK od obce Hrabské za kúpnu cenu 1 euro a od Gréckokatolíckej 
cirkvi, farnosť Hrabské, za 1 euro s podmienkou kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy 
a výstavby SR o usporiadaní cestnej siete a tento úsek sa stane časťou klasickej cestnej siete 
SR. 
Diskusia:  
Poslanec Sokol upozornil na chybné uvedenie mena vedúceho odboru a na to, že neexistuje  
pojem neoficiálna cesta III. triedy, buď existuje alebo nie. Analytika jasne uvádza o akú cestu 
ide. PSK a komisia dopravy jasne deklarovali a prijali rozhodnutia smerom k ďalším veciam, 
ktoré samospráva ponúka, alebo o ktoré má záujem. Tento materiál je taký polozmätočný. 
Poslanec Mihaľ povedal, aby sa poslanci PSK snažili veci riešiť a nie komplikovať. Poďakoval 
za kvalitne pripravený materiál. Z tejto pozície poďakoval všetkým poslancom aj neposlancom 
– členom komisie správy majetku za ich prácu a pripomienky k materiálom predloženým 
v bodoch 9 – 13. Chce vyzdvihnúť aj prácu celého úradníckeho aparátu odboru správy majetku, 
za ktorou je treba vidieť veľké nasadenie a prácu pri zbere dát, analýze, príprave materiálu, 
korekcii, konečnej finalizácii. Ing. Greššovi poprial do jeho práce veľa elánu a entuziazmu, aby 
sa nenechal znechutiť akýmikoľvek pripomienkami a zo strany jeho tímu mu praje veľkú 
podporu. Poslanec Benko zaželal všetko dobré novému poverenému vedúcemu odboru, ktorý 
asi bude aj novým vedúcim odboru. Poukázal na bod 2. návrhu na uznesenie, kde je uvedené 
„do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy SÚC PSK 
za celkovú kúpnu cenu 2 eurá“. Opýtal sa, či je to v poriadku  a nemá tam byť 1 euro. V uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Hrabské je uvedené 1 euro. Predseda PSK Majerský vysvetlil, 
že ide o dva prevody pozemkov za kúpnu cenu 1 euro, čiže spolu 2 eurá. Poslancovi Sokolovi 
v tomto materiáli chýba uznesenie komisie dopravy, ktoré by malo byť jeho súčasťou. 
Poslankyňa Pleštinská pripomenula, že predložený materiál bol schválený komisiou dopravy. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  v platnom znení  
A. s c h v a ľ u j e  
A. 1.    prevod majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Hrabské, Hrabské 103, 086 06 
             Malcov, IČO: 00322059, a to:  

a) úsek časti pozemnej komunikácie v k. ú. Hrabské ako predĺženie cesty III/3482 v obci 
Hrabské v dĺžke 0,081 km od uzlového bodu 2742A01600 po konečnú zastávku SAD v 
staničení km 2,538 – km 2,619, 

b) - pozemok registra CKN, parcelné číslo 599, zastavané plochy a nádvoria o výmere      
 9699 m2, k. ú. Hrabské, 

 - novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 598/2, zastavané plochy a 
 nádvoria o výmere 1 879 m2, k. ú. Hrabské, odčlenený od pozemku registra CKN, 
 parcelné číslo 598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5929 m2, k. ú. Hrabské,  
 geometrickým plánom č. 33/2017 vyhotoveným - Geodézia Bardejov, s. r. o., 
 Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36478318, úradne overeným Okresným  

        úradom Bardejov - katastrálny odbor dňa 04. 08. 2017 pod číslom G1-368/2017,  
za kúpnu cenu 1,00 €.  

A. 2.  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Gréckokatolícka  
            cirkev, farnosť Hrabské 97, 086 06 Malcov, IČO: 31950957, a to:  

pozemok registra CKN, parcelné číslo 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2, k. ú. 
Hrabské,  
za kúpnu cenu 1,00 €, 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správe a údržbe ciest 
Prešovského samosprávneho kraja za celkovú kúpnu cenu 2,00 €, 
za podmienky kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
o usporiadaní cestnej siete. 

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

K bodu 10A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Grešš, poverený vedením odboru správy majetku Úradu PSK, predkladá návrh prevodu 
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Prešov správe Šarišskej galérie v Prešove. 
Predmetom prevodu sú dva samostatné objekty a pozemky s príslušenstvom. Objekty neboli už 
dlhší čas využívané. Podnet na odpredaj týchto nehnuteľností dala Šarišská galéria dňa 10. 3. 
2017. Spôsob obchodnej verejnej súťaže je popísaný v predmetnom návrhu uznesenia.  
Diskusia: 
Poslanec Kanuščák chcel vedieť cenu a či sa bude odpredávať aj ďalšia časť. Ing. Grešš 
odpovedal, že všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom 
z roku 2017, uvedená na druhej strane uznesenia, je 98 400 eur. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2. tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1. odňatie nehnuteľného majetku zo správy Šarišskej galérie v Prešove, Hlavná 51, 080 01 
 Prešov, uvedeného v bode B.2. tohto uznesenia 
B.2. prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 3141, k. ú Prešov, a to: 
 budovy: 

- súpisné číslo 14759, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby 
- historická budova, postavená na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/3, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 181 m2  

- súpisné číslo 14760, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby 
- historická budova, postavená na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 141 m2  

 pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 67/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 
- parcelné číslo 67/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 

- parcelné číslo 67/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 

príslušenstvo: 
- murovaný plot na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/2, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 212 m2, k. ú. Prešov 
ťarchy: 

 V-2302/2017-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie inžinierskych sietí 
 vrátane ochranného pásma, ich užívanie a prevádzkovanie,  strpieť v nevyhnutnej miere  vstup 
 (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 
 oprávnených osôb na nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 
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 rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
 inžinierskych sietí v rozsahu tak, ako je vyznačené v GP č.23/2015,úradne overený pod číslom 
 G1-1487/2015 na parc. CKN 68/1,70 v p r o s p e c h : 
 Ing. Ľubomír Výbošťok, r. Výbošťok, nar. 5. 7. 1952 a Ing. Viera Výbošťoková, r. Bartošová,  
            nar. 10. 1. 1952 - pol.4126/17. 
 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 213/2017 zo dňa 
03. 08. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, 080 06 Prešov, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 98.400,00 €. 

  B.3.     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2. tohto uznesenia. 
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci: 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného   
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

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

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

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

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

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

5.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:   

 „Obchodná verejná súťaž – historické budovy a pozemky, k. ú. Prešov – 
neotvárať!“      
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor správy majetku 
   Námestie mieru 2 
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   080 01 Prešov 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
c) Podľa  §  6  ods.  6  zák.  č.  446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
     neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 

musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

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

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

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

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

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
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i)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.  

6.  Ohliadka majetku:  
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Rudolfom Dupkalom, PhD., riaditeľom 
Šarišskej galérie v Prešove (tel.: +421 917 165 574; e-mail: sg.po@centrum.sk).           

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 
 

Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Grešš, poverený vedením odboru správy majetku Úradu PSK, predstavil návrh prevodu 
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Levoča. Predmetom sú pozemky a stavba toho 
času nevyužívaného internátu, ktorý mala v prenájme SZŠ Š. Kluberta. Keďže ho už nevyužíva, 
majetok je prebytočný. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 
posudkom predstavuje 547 000 eur. Podmienky sú vypracované štandardne v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e , 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1. tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B. 1.     prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1971, k. ú. Levoča, a to:                

pozemky:  parc. č. KN C 281    – zastavané plochy a nádvoria o výmere  635 m2 
        parc. č. KN C 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  647 m2 
        parc. č. KN C 282/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  95 m2     

stavba:       školské zariadenie, súp. číslo 541, na parc. č. 281          
a 

   vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná 
šachta, elektrická prípojka, vonkajšie schody, spevnené plochy v átriu, spevnené plochy, 
spevnené plochy – chodník 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1 377 m2. 

 ťarchy:  
      podľa oznámenia Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálna pobočka Levoča, č. 1252/SN zo 

dňa 26.09. 1955, sú parcely 281, 282/1 - 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii – 206/96, 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.     
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom  č. 6/2018  zo dňa 
30.01.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Alžbetou Pitorákovou, Gerlachovská 1650/17, 054 01 
Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 
predstavuje 547.000,00 €. 
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  B.2.    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

                 - nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1. tohto uznesenia 
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3.  Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora,  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

4.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá   kúpna   cena   za  prevádzaný  nehnuteľný  majetok  minimálne  vo  výške 
    stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
b) záväzok  kupujúceho  uhradiť  kúpnu  cenu  v  termíne  podľa  písm. a) vrátane úhrady 
    ostatných    nákladov    spojených    s  prevodom   nehnuteľností,  napr.   nákladov   za  
    vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku  
    za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 
c) podanie  návrhu  na  vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení  
    celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
5.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

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

 „Obchodná verejná súťaž – školské zariadenie Levoča, k. ú. Levoča – neotvárať!“      
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

Odbor správy majetku 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

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

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

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

g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o.v.s. je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle bodu 2. 

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený  doplnený  návrh  kúpnej  zmluvy  a  bude  vyzvaný, aby v určenom termíne 

     podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

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

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

            6.    Ohliadka majetku:  
            a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
                 návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Ivetou Strážikovou, PhD., riaditeľkou  SZŠ 
                 Š. Kluberta v Levoči (tel.: 0903 902 309).          

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 

Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 11A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru 
správy majetku Úradu PSK, uviedol, že predmetom prevodu sú pozemky v katastrálnom 
území Slovenská Ves v okrese Kežmarok. Nachádzajú sa v tesnej blízkosti komunikácie. PSK 
ich chce odovzdať obci Slovenská Ves za kúpnu cenu 1 euro za účelom výstavby chodníkov. 
Celková výmera predstavuje 3212 m2. Je to v princípe dohody, že ak bude PSK usporiadavať 
pozemky pod svojimi cestami, tak to predávajú obce PSK za 1 euro a podobne pri 
verejnoprospešných stavbách PSK predáva obciam nehnuteľný majetok za 1 euro. 
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   Prešovského 
            samosprávneho kraja, Jesenná  14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode 
            B. 2. tohto uznesenia 
B.2. v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, v  k. 
ú. Slovenská Ves, a to: 

 novovytvorené pozemky registra CKN: 
 - parcelné číslo 2598/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2,  
 - parcelné číslo 2598/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1100 m2,  
 - parcelné číslo 2598/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,  
 odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2598/2, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 9467 m2, geometrickým plánom č. 17/2017, vyhotovenom 
ZEBEKA – Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 
40127117, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok - katastrálny odbor dňa 
09. 02. 2017 pod číslom G1-54/17; 

 - parcelné číslo 3143/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,  
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3143, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 11770 m2, geometrickým plánom č. 17/2017 vyhotovenom 
ZEBEKA – Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 
40127117, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok - katastrálny odbor dňa 
09. 02. 2017 pod číslom G1-54/17; 

 - parcelné číslo 2598/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m2,  
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2598/6, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 11489 m2, geometrickým plánom č. 168/2016 vyhotovenom 
ZEBEKA – Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 
40127117, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok – katastrálny odbor dňa 
09. 08. 2016 pod číslom G1-494/16 
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 ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka(ov) parc. C-KN č. 2598/6 
strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
(podľa zák. č. 351/2011 Z. z.) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 
vedenia, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a 
údržbou vedení a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, v rozsahu 
vymedzenom GP č. 44407173-058/2015 – Z 122/2016 - 65/16; 

 Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3 192 m2. 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves 50, 052 02 
Slovenská Ves, IČO: 00326500, za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prevod pozemkov z dôvodu vybudovania chodníka pozdĺž cesty II/542, ktorý bude 
plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti. Vybudovaním chodníka sa 
výrazne zvýši bezpečnosť chodcov. 
 

Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 11B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru 
správy majetku Úradu PSK, predstavil prevod pozemkov v obci Milpoš v celkovej výmere . 
V bode 1. je vlastníctvo PSK o ploche 1967 m2 ponúknuté obci Milpoš za kúpnu cenu 1 euro 
za účelom výstavby chodníkov. V bode 2. obec Milpoš ponúka svoje vlastníctvo, ktoré sa 
nachádza pod cestami III. triedy PSK, za kúpnu cenu 1 euro. Celková výmera plochy je 2453 
m2. Pri tomto prevode nevzniknú žiadne finančné záväzky. Bude to len zámenná zmluva s 
bezodplatným prevodom.  
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. bod 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   Prešovského 
            samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode 
            B.2. bod 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: 37 870 
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475 a obcou Milpoš, Milpoš 140, 082 71 Lipany, IČO: 00327476, bez vzájomného 
finančného vyrovnania nasledovne: 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Milpoš nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 10, k. ú. Milpoš, 
a to:   
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/5, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1221 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/9, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/10, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/11, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2,  
odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 508/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5142 m2 geometrickým plánom č. 2/2017 
vyhotoveným GeoReal Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 
44607091, úradne overeným Okresným úradom Sabinov - katastrálny odbor pod 
číslom G1-413/2017 dňa 04. 09. 2017 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/4, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 3612 m2. 

2. Obec Milpoš odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, nehnuteľný 
majetok zapísaný na LV č. 587, k. ú. Milpoš, a to: 

- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2453 m2,  
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 1045, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 4585 m2, geometrickým plánom č. 2/2017 vyhotoveným 
GeoReal Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 44607091, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov - katastrálny odbor pod číslom G1-
413/2017 dňa 04. 09. 2017. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod úsekom pozemnej komunikácie 
III/3187 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon). 
 

Hlasovanie:      za: 58   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 11C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru 
správy majetku Úradu PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom 
území Levoča o výmere 736 m2 a to stavby internátu SZŠ, ktorý bol vyhlásený za prebytočný 
majetok. Materiál prerokovala komisia finančná a komisia správy majetku s úmyslom previesť 
predmetný majetok do vlastníctva žiadateľa a kupujúceho  Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 
Spišské Podhradie, je zriaďovateľom školy, ktorá túto budovu užíva v nájme. Tento objekt slúži 
ako internát SZŠ Š. Kluberta v Levoči už od roku 2003. Objekt je prenajímaný od roku 2003, 
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ale vlastník PSK do tejto budovy neinvestoval. Inkasoval nájomné, ktoré vytvorilo aktuálnu 
hodnotu 136 000 eur. Návrh na odpredaj tohto majetku v zníženej hodnote je odôvodnený tým, 
že celý objekt ako 50-ročná stavba si už vyžaduje generálnu rekonštrukciu počnúc strechou cez 
obvodový plášť, okná a neexistujúcu kotolňu. Teplo sa dodáva z čiastočne zrekonštruovanej 
kotolne, ktorá sa nachádza vo veľkej telocvični v susedstve. Táto škola poskytuje a veľmi 
efektívne dopĺňa službu stredného školstva, ktorá má tradíciu vo vychovávaní študentov so 
zrakovým hendikepom, v čom bude pokračovať naďalej. PSK súhlasí so žiadosťou kupujúceho, 
že prevod tohto majetku so zabezpečením komplexnej rekonštrukcie bude naďalej súčasťou 
neziskového sektora a siete škôl a plynulo doplní štandard vzdelávania poskytovaného v PSK. 
Predseda PSK Majerský pripomenul, že ešte za bývalého vedenia PSK sa zúčastnil stretnutia 
k podmienkam prevodu tejto budovy za prítomnosti biskupa Š. Sečku a predsedu PSK Chudíka. 
Dohodlo sa jedno ročné nájomné. Problémom je skutočnosť, že žiaci sa už nechcú ubytovávať 
v tomto internáte, lebo všetky technické parametre sú už nevyhovujúce a do tejto budovy 
nebolo investované. Riaditeľka školy a zriaďovateľ tam chcú investovať, ale iba za podmienok, 
že táto budova bude ich vlastníctvom. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta poznamenal, že PSK by mal mať buď v zásadách o hospodárení alebo 
v nejakom uznesení prijaté, čo sú to prípady hodné osobitného zreteľa. Niekedy mu to pripadá 
tak, že keď PSK chcel niečo niekomu predať, bol vymyslený prípad hodný osobitného zreteľa. 
Tieto prípady by mali byť jasne stanovené. Poslanci PSK skladali sľub, že budú zveľaďovať 
majetok a ochraňovať záujmy PSK. Teraz by sa mal predávať majetok, ktorý súdna znalkyňa 
z Levoče vyhodnotila cenou 352 000 eur, za cenu ročného nájomného v čiastke 4 647 eur, teda 
veľmi hlboko pod cenu znaleckého posudku, Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské 
Podhradie a má slúžiť výlučne ako internát. Je ochotný zahlasovať za tento prevod v prípade, 
že v uznesení bude uvedené „výlučne pre potreby školského internátu SZŠ“. Členovia Rady 
PSK sa zhodli na tom, že to nebude problém. Teraz číta návrh na uznesenie a nikde to nenašiel. 
Bolo by mu ľúto, keď by sa majetok predal a potom by skončil niekde inde. Vie, o čom hovorí, 
lebo v Humennom je dlhoročným mestským poslancom a gréckokatolíckej cirkvi bol predaný 
pozemok na kostol de facto zdarma, tá ho potom predala Bille a urobila dobrý biznis. Nikoho 
nechce podozrievať, ale požiadal predsedu PSK, aby bolo v uznesení zakomponované, že to 
bude slúžiť pre potreby školského internátu. Svojím spôsobom bude krytý aj predseda PSK 
a poslanci s čistým svedomím budú môcť zahlasovať za prevod síce za veľmi nízku cenu, ale 
sú to občania tohto kraja, chcú mať internát, škola funguje roky a chcú ju zachovať, žiaci sa 
v tomto internáte nechcú ubytovávať, pretože nespĺňa potreby dnešnej doby. Predseda PSK 
Majerský  plne súhlasí s touto pripomienkou a potvrdil aj dohodu predsedov poslaneckých 
klubov. Poslanec Hrabčák doplnil predrečníka tým, že možno by bolo najlepším riešením, 
aby v kúpnopredajnej zmluve priamo v zmluvných podmienkach bolo určené, že tento objekt 
bude využívaný za účelom prevádzky internátu s dobou viazanosti aspoň 10 rokov odo dňa 
predaja alebo právoplatnosti zmluvy, to znamená zápisu do katastra, pretože obsadenosť školy 
klesá a perspektíva obsadenosti internátu je naďalej klesajúca. Vo veľmi krátkej budúcnosti by 
sa mohlo stať, že škola nebude vedieť využiť tento internát a ekonomicky ho prevádzkovať 
s tým, že vedenie dôjde k záveru, že internát je nerentabilný, pre školu nepotrebný a došlo by 
k predaju. Bolo by vhodné, aby právne oddelenie Úradu PSK do kúpnopredajnej zmluvy takéto 
ustanovenie zahrnulo s dobou 10 rokov. V prípade porušenia tohto ustanovenia by potom PSK 
mal predkupné právo na kúpu tohto majetku za sumu 4 647 eur. Predseda PSK Majerský 
s tým súhlasí. Poslanec Benko reagoval na poslanca Hoptu tým, že z uznesenia nie je jasné, 
že ide o tento internát. Pripomenul slová predsedu PSK, že po dohode s predsedami 
poslaneckých klubov by táto vec mala byť uvedená okrem zmluvy aj v uznesení, bolo to 
povedané aj na Rade PSK, aby to nebolo na nejaký iný účel a nejakej tretej osobe. Poslanec 
Mihaľ si nemyslí, že je to chápané v kontexte aktivity alebo iniciatívy súčasného predsedu 
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PSK. Celá táto akcia je pokračovaním rokovania bývalého predsedu PSK so správcom. 
Problém vznikol v zmluve o nájme, pretože správca si plnil svoje povinnosti. Na druhej strane 
PSK bol zaviazaný tým, že inkasované finančné prostriedky bude vrážať do rekonštrukcie, ale 
nestalo sa tak a vznikol kvázi dlh 136 259 eur. Na to správca v roku 2017 opravoval 
kanalizáciu, strechu, boli to ďalšie finančné prostriedky vo výške nejakých 6 500 eur. Teraz sa 
diskutuje o sume, za ktorú to chce PSK predať ako prípad hodný osobitného zreteľa, za výšku 
ročného nájmu. V skutočnosti správcovi vznikol dlh z jedného ešte nespomenutého dôvodu 
a tým je výška dotácie na žiakov v internáte. Na základe spracovaného prehľadu poskytnutej 
dotácie za roky 2009 – 2018 v internáte boli ubytovaní žiaci danej školy ale aj zrakovo 
hendikepované deti, každý rok priemerne 14, 10, 13. Za roky 2009 – 2018  malo dochádzať 
k vyplácaniu dotácie v určitej výške na zrakovo postihnuté  deti, ale k tomu nedošlo. Vznikol 
teda dlh vo výške 339 933 eur. Dnes teda PSK nechce predať pod cenu, ale má záväzok voči 
tomuto subjektu. Podľa jeho názoru je to dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže je to školské 
zariadenie resp. internát s ubytovaním detí z tejto školy ale aj zrakovo postihnutých a správca 
bude pokračovať v činnosti, ktorú robí v súčasnosti. Poslanec Damankoš ako predseda 
komisie školstva, mládeže, TV a športu potvrdil, že sa asi pred dvomi rokmi zúčastnil 
výjazdového rokovania. V princípe by tu teraz nevidel nejaký veľký biznis pre 
rímskokatolícku cirkev, ktorá má v internáte ubytované hendikepované deti čiže to, čo je 
ústavná povinnosť štátu. Ak by táto budova bola naďalej vo vlastníctve VÚC, treba hneď na 
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva predložiť návrh na jej sanáciu alebo rekonštrukciu, čo by 
išlo ďaleko vyššie. Potvrdzuje, že aj bývalý predseda PSK Chudík mal tento zámer, ale 
nejakým spôsobom sa to nedotiahlo do konca. Navrhol, aby sa po zapracovaní pripomienky 
poslanca Hoptu hlasovalo o predloženom materiáli, lebo diskutujúci si neprotirečia, len 
z piatich strán hovoria to isté. Poslanec Janiga reagoval na spomínaný dlh alebo záväzok 
a upozornil na jednu vec, že schválením takéhoto predaja tento dlh zostáva. Chýba mu nejaké 
vyhlásenie druhej strany, že ak PSK predá tento majetok za takúto sumu, nebude si nárokovať 
na tento záväzok z pozície PSK. Predseda PSK Majerský poznamenal, že je to morálny dlh 
a nie nárokovateľný záväzok voči týmto žiakom. Nikto nikdy nebude môcť povedať, že vy 
nám dlhujete teraz toľko peňazí, ktoré ste mali investovať do tohto internátu. Podpredseda 
PSK Bizovský by chcel podporiť tento prevod hlavne z toho dôvodu, že roky dozadu PSK 
internáty len predával skôr na nejakú podnikateľskú činnosť ako hotely, robotnícke hotely, 
ubytovne. Dnes tu vzniká nová myšlienka, ktorú presadzuje hlavne predseda komisie školstva 
Damankoš, ale aj odbor pod novým vedením. Stredné školstvo PSK by sa malo špecifikovať 
a teda odísť od multifunkčného prerozdelenia, to znamená, aby škola pôsobila len v jednom 
meste, regióne a tam tie internáty budú znovu potrebné. Treba zobrať do úvahy, že keď chcú 
tento majetok a zaviažu sa, že to bude ďalej slúžiť ako internát, tak podpora v zastupiteľstve 
bude. Poslanec Ledecký by rád uviedol veci na pravú mieru, lebo tu odznelo pár nepravdivých 
informácií. Tento materiál bol predložený do komisie správy majetku v minulom volebnom 
období, kde neprešiel. Po porovnaní obidvoch materiálov má pocit, že nejde o tú istú budovu. 
Materiál neprešiel z dvoch hlavných dôvodov. Prvý bol, že komisia vyjadrila nejaký názor, 
aby sa nejakým spôsobom prehodnotili majetky VÚC a katolíckej cirkvi, či sa nedajú zameniť, 
alebo či sa nedá dohodnúť inak. Druhý dôvod bol, že stredná škola pedagogická má internát 
v prenájme od evanjelickej cirkvi, za ktorý platí, teda bola možnosť, že si práve tento internát 
vo vlastníctve PSK môže upraviť. Z týchto dôvodov to neprešlo cez komisiu správy majetku 
a následne sa o tom nerokovalo. Poslankyňa Schlosserová plne súhlasí s návrhom poslanca 
Janigu, lebo v dôvodovej správe sa uvádza, že PSK ako prenajímateľ neinvestoval do 
modernizácie predmetu nájmu napriek záväzku deklarovanom v nájomnej zmluve finančné 
prostriedky získané z nájmu do predmetu nájmu. Zrejme v nájomnej zmluve je nejak 
deklarovaný ten záväzok. Na Rade PSK sa hovorilo, aby sa PSK nezbavoval budov tak ľahko 
a zvlášť v Levoči, kde sú aj tieto deti. Nevie, či sa dá zaviazať cirkev, že bude zabezpečovať 
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internát pre zrakovo postihnuté deti na  obdobie 10 – 15 rokov. Každému to príde zvláštne, že 
hodnota je 352 000 eur a odpredávať sa ide za 4 647 eur a ešte PSK vlastne dlhuje 136 259 
eur. Členovia Rady PSK hovorili aj o tom, že by bolo možno vhodné, aby si PSK budovu 
ponechal, investoval do nej a udržal ju práve pre tieto deti zrakovo postihnuté aj nepočujúce, 
ktorým nikto nič zadarmo nedá. Predseda PSK Majerský pripomenul, že tento školský 
internát je v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckeho biskupského úradu už asi 12 – 14 
rokov a vždy slúžil výlučne ako internát, aj keď bol predtým zriaďovateľom štát a neskôr 
cirkev, vždy tam boli ubytovaní aj zrakovo postihnutí študenti. Ak sa návrh poslanca Hoptu 
zakomponuje do uznesenia, predpokladá, že rímskokatolícka cirkev by neurobila ináč. Vždy 
mala vo svojom misijnom poslaní, aby sa starala o týchto ľudí. Poslanec Mihaľ dodal, že na 
Rade PSK naozaj nepočul názor spomenutý poslankyňou Schlosserovou a diskutovalo sa o 
návrhu predloženom komisiou správy majetku. Diskutovalo sa ešte o návrhu, aby si budovu 
nechal PSK, suma na udržiavanie objektu by bola asi 400 000 eur. Otázkou je, či má zmysel 
zainvestovať a čo s budovou ďalej. Poslanec Mudry nie je zástancom predaja majetku, resp. 
nehnuteľného majetku PSK za každú cenu v ekonomicky dobrých časoch. Každý dobre vie, 
že v posledných rokoch hospodáril PSK s prebytkom a prioritou vedenia PSK a poslancov 
PSK by malo byť zveľaďovanie a zhodnocovanie tohto majetku. Poslanec Dupkala spomenul 
staré múdre porekadlo, že správny gazda domov donesie a nie z domu vynesie. Ak sa v tejto 
veci nebudú vedieť poslanci rozhodnúť, dohodnúť a nájsť vhodnú cestu, môžu skúsiť osloviť 
expertov z Catching-up Regions, ktorí možno prídu poradiť. Predseda PSK Majerský 
povedal, že tu žiadny expert nepomôže, ale môže o tom rozhodnúť 38 hlasov. Poslankyňa 
Sirková má otázku na hlavného kontrolóra PSK. Ak je to prípad hodný osobitného zreteľa, 
zákon ukladá, že tento subjekt je vlastníkom budovy a prípad hodný osobitného zreteľa určuje 
naokolo plochy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vlastníctva alebo tohto majetku. Nevie, či 
je správne posudzovať podľa prípadu hodného osobitného zreteľa, aby nebol porušený zákon, 
ktorý jasne hovorí, že je vlastník budovy a žiada o odkúpenie priľahlých parciel ako dvor, park, 
záhrada, prístupová cesta, to sú všetko plochy nachádzajúce sa v okolí budovy vo vlastníctve 
subjektu. Vlastníkom je stále PSK a nájomcom je rímskokatolícka cirkev. Ak sa príjme chybné 
uznesenie, môže ho v budúcnosti napadnúť prokurátor. Zákon o majetku či už obcí alebo VÚC 
ukladá odpredaj majetku najmenej vo výške stanovenej znaleckým posudkom. Teda aby 
zastupiteľstvo neporušilo hneď dva zákony. Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, reagoval 
tým, že zákon o majetku samosprávnych krajov č. 446 nešpecifikuje konkrétne, čo je osobitný 
zreteľ. V § 9 sa konštatuje, že musí byť schválený 3/5 väčšinou. Osobitný zreteľ by si malo 
zastupiteľstvo schváliť v zásadách o nakladaní a spravovaní majetku samosprávneho kraja. 
Osobitný zreteľ z aplikačnej praxe je využívaný v prípade, keď ide o nejaký verejný záujem. 
Napr. keď PSK odpredáva obci pozemky vo vlastníctve PSK a spravuje ich SÚC PSK. Je to 
osobitný zreteľ vo verejnoprospešnom záujme obyvateľov regiónu. Čo sa týka tejto školy, je 
na Zastupiteľstve PSK či to bude posudzovať ako osobitný zreteľ alebo nie. Jeho osobný názor 
je, že ak ide o vyučovací proces a sú tam aj tieto postihnuté deti, je to prípad hodný osobitného 
zreteľa. K poznámke, že nie je vlastníkom a neodkupuje dodal, že PSK je vlastníkom, 
rímskokatolícka cirkev je nájomca, ktorý práve žiada o kúpu tohto majetku, aby bol jeho 
vlastníkom. Nevie si predstaviť, prečo by žiadal o kúpu, keď už je vlastníkom. Prístup 
k nehnuteľnosti sa dá riešiť buď vecným bremenom alebo kúpou pozemku. Poslankyňa 
Tur čanová dodala, že poslankyňa Sirková myslela asi priamy predaj, keď vlastník 
nehnuteľnosti má prednostné právo kúpiť si priľahlé pozemky, ktoré chce, do hodnoty asi 
40 000 eur. To sa týka priameho predaja. Osobitný zreteľ je vo všeobecnosti tak, ako bolo 
povedané. Ak je to na verejnoprospešný účel a ak sa na tom zastupiteľstvo dohodne. Tak isto 
aj cena, ak má byť stanovená súdnym znalcom, tak v prípade súťaže a priameho predaja a pri 
osobitnom zreteli je cena stanovená dohodou a hlasovaním zastupiteľstva. Poslanec Pčola 
dodal, že pri tomto hlasovaní by si poslanci mali uvedomiť, že keď tento prípad hodný 
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osobitného zreteľa nebude schválený a PSK si majetok ponechá, zo zákona vyplýva, že ako 
vlastník sa má starať o svoj majetok a zveľaďovať ho. Objaví sa v ďalšom rozpočte ako 
investícia do tejto nehnuteľnosti. V tomto prípade sa prikloní k predaju, ale s podmienkou 
poslanca Hoptu. Predseda PSK Majerský prečítal podmienku, ktorá má byť zakomponovaná 
v uznesení, v nasledovnom znení: Majetok internátu sa predáva výlučne na činnosť školského 
internátu. Opýtal sa poslanca Hoptu, či táto podmienka môže byť zadefinovaná v predkupnom 
práve. Poslanec Kmec navrhol doplniť v návrhu na uznesenie, že nebude zmenený účel 
využitia na nejakú dobu 5, 10 rokov. Poslanec Bieľak by k návrhu podmienky doplnil 
dodatok, že sú povinní dodržať účel a ak ho nedodržia, je právo predávajúceho odstúpiť od 
kúpnej zmluvy. Tá sankcia tam musí byť. Ak tam nebude, de facto porušia niečo a nič sa 
neudeje. Tá podmienka by bola, že kupujúci je povinný počas celej doby vlastníctva dodržať 
daný účel. V prípade jeho nedodržania, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. Predseda 
PSK Majerský požiadal poslanca Hoptu, aby s právnym oddelením zadefinovali podmienku 
v návrhu na uznesenie priechodným spôsobom a následne návrhová komisia predloží celý 
návrh. Poslanec Benko navrhol stiahnuť tento bod z dnešného rokovania pre nezrovnalosti 
a predložiť ho na májovom zasadnutí. Predseda PSK Majerský s tým nesúhlasí, tento prevod 
sa musí vyriešiť dnes. Predseda návrhovej komisie poslanec Ceľuch po porade s právnym 
oddelením predložil predsedovi PSK Majerskému upravený návrh na uznesenie, ktorý 
následne predstavil doplnenú vetu v znení: Majetok internátu sa predáva výlučne na činnosť 
školského internátu. V prípade zmeny účelu využitia podľa predchádzajúcej vety, predávajúci 
má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK zapísaného na LV č. 1971, k. ú. Levoča,  a to:                    
pozemky:  parc. č. KN C  282/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 
        parc. č. KN C 282/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 
        parc. č. KN C 282/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2 
        parc. č. KN C 282/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2           
                   Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 736 m2. 
stavby:       internát SZŠ, súpisné číslo1733, na parc. č. 282/3 a  parc. č. 282/4 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy:  
       podľa oznámenia Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálna pobočka Levoča, č. 1252/SN zo 

dňa 26.09.1955, sú parcely 281, 282/1 - 6  v  Mestskej pamiatkovej rezervácii – 206/96     
a 

   príslušenstvo – uličný plot, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, 
vonkajšie predsadené  schody, oporný múr, chodník z betónových kociek, chodník z kamennej 
dlažby, chodník zo zámkovej dlažby, vodomerná šachta 
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 do vlastníctva kupujúceho – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská 
Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 179124, za kúpnu cenu 4.647,00 € (ročná výška 
nájomného). 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 
27.01.2018,  vyhotoveným znalcom Ing. Alžbetou Pitorákovou, Gerlachovská 1650/17, 054 01 
Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 
predstavuje 352.000,00 €. 
Majetok internátu sa predáva výlučne na činnosť školského internátu. V prípade zmeny účelu 
využitia podľa predchádzajúcej vety, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie je nájomcom nehnuteľného majetku 
navrhnutého na odpredaj na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 23. 12. 2003 na dobu 
neurčitú. Nehnuteľnosti sú morálne a fyzicky opotrebované a vyžadujú nevyhnutnú 
rekonštrukciu, ktorú si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Od roku 2004 zaplatila Stredná 
zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči Prešovskému samosprávnemu kraju nájomné vo 
výške 136.259,00 €. 
 

Hlasovanie:      za: 39   proti: 0           zdržalo sa: 14 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 11D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru 
správy majetku Úradu PSK, predstavil prevod v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Ide 
o samostatnú parcelu vo vlastníctve PSK o výmere 789 m2, ktorá slúži ako prístupová 
komunikácia do domova pre seniorov vo vlastníctve PSK. Tiež už dlhodobo slúži ako prístup 
ku garážam a v poslednom období sa stala aj prístupovou cestou pre novovzniknutú lokalitu 
IBV na konci tejto ulice. Zmysluplným rozhodnutím je pozemok pod touto cestou previesť na 
mesto Stará Ľubovňa za 1 euro.  
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 Domova pre seniorov, Mierová 88/1103, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 00691798, uvedeného v bode B.2. tohto uznesenia 
B.2. v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 3301, k. ú. Stará 
Ľubovňa, a to: 
pozemok registra C KN, parcelné číslo 3014/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 789 m2,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
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ťarchy: bez zápisu,   
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 00330167, za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod úsekom miestnej komunikácie v súlade so 
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Mesto Stará Ľubovňa 
odkúpením pozemku slúžiaceho ako prístupová komunikácia zabezpečí správu a údržbu tejto 
miestnej komunikácie v plnej réžii. 
 

Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 12A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad 
hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru správy majetku 
Úradu PSK, predkladá návrh nájmu majetku v meste Sabinov v katastrálnom území Orkucany 
o výmere 298 m2. Ide o prenájom pozemku pre mesto Sabinov za účelom výstavby cyklotrasy, 
ktorá je súčasťou  medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo 11.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších predpisov 
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 - nehnuteľný majetok zapísaný 
na LV č.109, k. ú. Orkucany, a to: 
časť pozemku o výmere 298 m2 nachádzajúcej sa na pozemku registra E KN parcelné číslo 1318/201, 
druh pozemku: trvalé trávne porasty o  výmere 5676 m2, predpokladaný záber pozemku je stanovený 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ISPO, spol. s r. o., Inžinierske stavby 
Prešov (02/2017) pre stavbu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves“   
do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, za nižšie 
uvedených podmienok:  

- výška nájomného:  1,00 €/rok 
- účel nájmu: majetkovoprávne vysporiadanie za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby 

nadnárodnej celoeurópskej siete cyklomagistrál EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký 
Šariš – Pečovská Nová Ves  

- doba nájmu: doba určitá počas doby realizácie a implementácie projektu stavby cyklomagistrály 
a 5 rokov po jeho ukončení 

- stavba cyklotrasy bude zrealizovaná za podmienky získania externých finančných zdrojov napr. 
z eurofondov do 36 mesiacov od schválenia žiadosti o získanie finančných prostriedkov 

- po ukončení výstavby cyklomagistrály sa investor zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť 
porealizačné geodetické zameranie stavby so špecifikáciou konečnej výmery zabranej plochy 
pozemku a vypracovanie geometrického plánu ako podkladu na zápis do katastra nehnuteľností. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe na podporu 
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zdravého spôsobu života obyvateľstva. Nájomca na prenajatom pozemku vybuduje cyklotrasu  - súčasť 
medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo 11. 
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 12B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad 
hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, poverený vedením odboru správy majetku 
Úradu PSK, predkladá návrh nájmu cestného priepustu vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK. 
Toto cestné teleso má byť súčasťou rekonštrukcie v rámci veľkého projektu realizovaného 
obcou Pečovská Nová Ves formou nenávratného finančného príspevku pre účely realizácie 
stavby „Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec, SO 01 – 
Protipovodňový kanál Bukovec“. Na jeho užívanie obec požiadala správcu o dlhodobý 
prenájom počas realizácie a implementácie projektu na dobu ďalších 5 rokov po ukončení 
stavby počas udržateľnosti projektu. Po dobu viazanosti projektu obec zabezpečí údržbu 
a čistenie predmetného priepustu na svoje náklady. Predmetom nájmu je cestné teleso, 
nájomcom obec Pečovská Nová Ves, výška nájomného je 1 euro a ďalšie podmienky sú 
uvedené v návrhu na uznesenie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) 
ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov 
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu –  Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, rozpočtová 
organizácia, a to: 
- cestný priepust ID P16936 na cestnej komunikácii III/3183 v km 1,804, k. ú. Pečovská Nová Ves, 
do nájmu nájomcu – Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves,  
IČO: 00 32 75 90, za nižšie uvedených podmienok:  

- výška nájomného:  1,00 € za celú dobu nájmu 
- účel nájmu: priepust ID P16936 sa prenajíma za účelom realizácie projektu „Riešenie 

protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec, SO 01 – Protipovodňový 
kanál Bukovec“, v rámci ktorého obec zabezpečí rekonštrukciu priepustu a jeho technické 
zhodnotenie z nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy MŽP SR pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia 

- doba nájmu:  počas doby realizácie a implementácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení  
- po dobu nájmu bude obec na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu 
- po ukončení nájmu obec Pečovská Nová Ves  bezodplatne odovzdá prenajímateľovi technicky 

zhodnotený priepust ako vyvolanú investíciu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nájomcom je obec, ktorá sa zaviaže zhodnotiť prenajatý majetok rekonštrukciou a takého zhodnotenie 
je výhodné aj pre prenajímateľa. Predmetná stavba je v aktuálnom územnom pláne obce Pečovská Nová 
Ves zadefinovaná ako verejnoprospešná stavba. Opravou jestvujúceho priepustu na cestnej komunikácii 
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zároveň dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky. Po dobu realizácie stavby 
a udržateľnosti projektu bude obec na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu.  
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 13 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 – prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. 
Grešš, poverený vedením odboru správy majetku Úradu PSK, predkladá zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017, ktorá sa týka definície druhu pozemku. 
V pôvodnom uznesení bol definovaný ako ostatné plochy a aktuálny stav v katastri 
nehnuteľností tento pozemok klasifikuje ako zastavané plochy a nádvoria. Táto zmena 
zabezpečí, aby sa daná transakcia resp. majetkový prevod zrealizoval aj formou povolenia 
vkladu na katastri. 
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  
uznesenie z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 k schváleniu 
majetkového prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa v časti B 
schvaľuje v bode B.2. odsek 1 nasledovne: 
v  ods. 1 sa vypúšťa text:   
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
pozemok:  novovytvorený pozemok  registra C KN, parcelné číslo 1417/159, ostatné 

plochy 
                  o výmere 141 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN, parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy 
o výmere 3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým 
plánom  č. 45498083-9/2017 vyhotoveným GeoGro, s.r.o., Štefánikova 4445/4, 
Poprad, IČO: 45498083, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-137/17 dňa 02.03.2017,  

a nahrádza sa textom:  
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
pozemok:  novovytvorený pozemok  registra C KN, parcelné číslo 1417/159, zastavané 

plochy  
                  a nádvoria o výmere 141 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy 
o výmere 3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým 
plánom č. 45498083-9/2017 vyhotoveným GeoGro, s.r.o., Štefánikova 4445/4, 
Poprad, IČO: 45498083, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-137/17 dňa 02.03.2017,  

ostatný text uznesenia zostáva nezmenený v platnosti. 



32 
 

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

K bodu 14 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie 
energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“: Ing. 
Pojezdala, vedúci oddelenia IJ ELENA PSK, uviedol, že tento projekt je financovaný 
z operačného programu kvalita životného prostredia. Jeho realizácia začala v minulom roku 
a ukončenie je naplánované v auguste tohto roka. V dôvodovej správe je uvedené celkové 
navýšenie v jednotlivých položkách. Položka č. 1: Pri vypracovaní pôvodnej projektovej 
dokumentácie boli dodané podklady, že medziokenné piliere vo vstupných priestoroch 
metodickej časti hvezdárne sú zo železobetónu. Pri realizácii stavby sa zistilo, že piliere sú 
z tehál a po statickej stránke ich bolo potrebné sanovať. Z tohto dôvodu bola navrhnutá úprava, 
a to posilnenie jestvujúcich tehelných pilierov. Z medziokenných pilierov sa odstránila omietka 
a už osadená tepelná izolácia. K osadeným oceľovým profilom L100x100x6 sa po obvode 
pilierov osadí pásovina profilu 50x4 po výške piliera po 750 mm. Položka č. 2: Budova je z 50-
tych rokov, má veľmi veľké horizontálne a vertikálne rozdiely v oblasti kupoly. Na základe 
požiadavky projektanta a stavebného dozoru, bolo potrebné sanovať a vyrovnávať 
reprofilačnou maltou v hrúbkach 80 – 150 mm. Položka č. 3: Pri uložení kopuly na strešnú 
krytinu je potrebné zabezpečiť izoláciu jej internej časti pred dažďovou vodou z exteriérovej 
časti strechy a dorezať dlažbu do oblúka. Položka č. 4: Pri realizácii demontáží a montáží 
zasklených stien a okien a následných vysprávok je potrebné použiť stavebné lešenie. Položka 
č. 5: Pri určení priestorov na umiestnenie komponentov fotovoltických zariadení je potrebná 
úprava priestorov, kde budú umiestnené rozvádzacie skrine. Položka č. 6: Pri realizácii stavby 
dôjde k doplneniu povlakovej krytiny strechy vrátane dodávky ALP-Penetral a asfaltového 
SBS pásu. Je potrebné prelepenie bočných hrán izolácie. Položka č. 7: Pri vzniknutých 
výškových rozdieloch je potrebné dorovnanie polystyrénom s kotvením. Položka č. 8: Podľa 
požiadavky užívateľa a projektanta došlo k zmene a doplneniu protipožiarnych dverí s 30- 
minútovou požiarnou odolnosťou. Položka č. 9: Technicky vychádzala z požiadavky 
samotného zariadenia, lebo v čase projektovej dokumentácie sa neuvažovalo s veľkým 
prehrievaním sklenených plôch. Dodatočne sa dopracovávajú nové zasklené plochy z vonkajšej 
strany sklom Stopray Visions-50 a z vnútornej strany lakovaným kaleným bezpečnostným 
sklom, bude slúžiť ako bezpečnostný parapet. Položka č. 10: Kvôli technickým 
nezrovnalostiam v oblasti kupoly bolo potrebné navýšenie množstva obkladov Alucobond 
z titulu vyrovnania do horizontálnej roviny oblúkovej stavby. Položka č. 11: Navýšenie 
kotvenia Alucobondu, je potrebné zameranie každého otvoru zvlášť. Celkové navýšenie 
predstavuje 134 473,20 eur vrátane DPH, z toho stavba 118 753,20 eur s DPH. K navýšeniu 
došlo aj pri autorizačnom dozore vo výške 7 444 eur s DPH a dofinancovaní výkonu stavebného 
dozoru vo výške 8 280 eur.   
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák sa vo svojej súkromnej praxi zaoberá obnovou objektov. Údaje, ktoré tu 
odzneli a ktoré prerokovala komisia finančná, sú zarážajúce, preto sa rozhodol vysvetliť 
niektoré veci. Obnovu bolo potrebné urobiť. Minulý týždeň vo štvrtok spravil poslanecký 
prieskum a mal asi polhodinový rozhovor s riaditeľom Hvezdárne a planetária v Prešove. Chce 
povedať niekoľko faktov vyplývajúcich z predloženého materiálu. Cena diela je 617 000 eur, 
ktoré sú prefinancované cez nenávratný finančný príspevok. To znamená, možno nejaká 
participácia PSK ako zvyčajne býva, je aj v tomto projekte, ale sú to minoritné záležitosti na 
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úrovni radových jednotiek percent. V minulom roku došlo k dodatku tejto obnovy na úrovni 
180 000 eur, čiže základná cena diela sa navýšila o 29,5 %. Tento rok je predložený ďalší 
materiál s potrebou navýšenia a dofinancovania diela na úrovni 119 000 eur teda ďalších 19,3 
%, celkom to činí 48,5 %. Je to tesne pod prahom zákona o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí, 
že cena diela sa nesmie navýšiť o viac ako 50 %. Toto navýšenie už ale ide na vrub rozpočtu 
PSK. Je z okresu Sabinov a tento rok mali jeho poslanci možnosť rozdeliť 120 000 eur na 
opravu cestnej infraštruktúry. Tu sa hovorí o jednom objekte, je významovo dôležitý, ale 
vyžaduje si dofinancovanie z rozpočtu PSK na úrovni 300 000 eur, je to zarážajúce. Ako je 
možné, že si PSK nachystal projekt s chybami na úrovni 300 000 eur. Projektová dokumentácia 
bola spracovaná veľmi zle. Ing. Pojezdala predkladá dokonca dofinancovanie autorského 
dozoru, ktorý dopracováva práce naviac a žiada dofinancovanie projektanta na úrovni 7 500 
eur, teda toho pána, ktorý urobil chyby v základnom projekte a ktorý PSK potrebuje 
dofinancovať, ale už z vlastného. Pokiaľ by dokumentácia bola spracovaná kvalitne, tak by to 
nebolo potrebné riešiť v zastupiteľstve a samotné dielo mohlo byť dokončené z fondu 
nenávratných finančných príspevkov a nie ako dofinancovanie z vlastných zdrojov. Každý 
z poslancov PSK kandidoval za nejaký okres a všetci vedia o chýbaní financií vo všetkých 
častiach PSK. Veď aj cesty sú v katastrofálnom stave. Kto bude niesť zodpovednosť za 
dofinancovanie v sume 300 000 eur. Samotná obnova pozostáva z 3 základných častí, je to 
prípravná časť, administratívna časť a realizačná časť. V samotnej prípravnej časti vznikne 
nejaká myšlienka, potom je nejaká výzva ministerstva, nasleduje konfigurácia projektu na 
základe výzvy, spracovanie dokumentácie a práve tu nastala chyba. Nevie, kto bol pri príprave 
projektovej dokumentácie, kto robil jej konfiguráciu a či vôbec niekto v PSK kontroluje 
pripravenosť projektovej dokumentácie pred podaním samotnej žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. Z pozície poslanca PSK za okres Sabinov navrhuje, aby tento bod bol odložený 
a vrátený na preštudovanie, lebo aj napriek kontrolným dňom za účasti poslancov okresu 
Prešov, sa mu to zdá nedostačujúce. A to aj preto, že okrem komisie finančnej o tomto materiáli 
nerokovala žiadna z komisií. Členovia komisie finančnej sa zaoberajú financiami a nie sú 
špecialistami na stavebné časti. Preto je tu aj nejaká požiadavka na predsedu PSK, aby sa 
otvorila diskusia na tému zriadenia stavebnej komisie, ktorá sa bude zaoberať investíciami 
s prioritným charakterom stavebným, aby sa začali riešiť takéto problémy. Komisia finančná 
rieši len dofinancovanie nadlimitných výdavkov alebo neoprávnených výdavkov. Tiež 
potrebuje nejakým spôsobom nastaviť rozpočet a v rámci zmien rozpočtu vie meniť samotný 
schválený rozpočet, ale takto to ďalej ísť nemôže a to ešte len začiatok volebného obdobia. 
Predseda PSK Majerský potvrdil, že úmysel povedaný zo strany poslanca Hrabčáka tu je. 
Tento projekt je ešte z predchádzajúceho obdobia. Poslanec Benko sa zúčastnil poslaneckého 
kontrolného dňa 20. 3. 2018 spolu s podpredsedom PSK Lukáčom a poslancom Paľom. Videli 
stav atypickej budovy hvezdárne a planetária. Suma nadlimitných nepredvídaných výdavkov je 
veľmi vysoká. Otázka znie, či je vôľa túto budovu zachrániť alebo nie. Riešia sa práce z dôvodu 
rôznych technických nezrovnalostí, má sa zachovať pôvodný vzhľad budovy a tak vznikajú 
výdavky naviac, ktoré nie sú kryté z už priznaných a schválených zdrojov. Táto budova stojí 
34 rokov a ročne má 22 000 návštevníkov. Je to hvezdáreň a planetárium, ktoré využíva celý 
PSK a závidia mu ho aj ostatné kraje. Otázkou je, či sa bude pokračovať ďalej a budova dostane 
svoj nový vzhľad a PSK bude na ňu hrdý, alebo tento materiál k nepredvídaným výdavkom sa 
nechá tak. Ide o obrovskú vysokú sumu, tak to bolo zhodnotené aj na kontrolnom dni. Poslanci 
sa zaujímali aj o zhotoviteľa EURO-BUILDING, a. s. Z poslaneckých kontrolných dní v 
Šarišskej galérii v Prešove v minulom volebnom období vie, o čom to je. Budova hvezdárne 
a planetária je atypická, suma je vysoká, ale tento problém by sa mal nejakým spôsobom 
uzavrieť a rekonštrukcia by sa mala dať do takého stavu, aký si táto budova zaslúži. Poslanec 
Hrabčák dodal, že budova je v hroznom stave a jednoducho bez dofinancovania to nepôjde. 
Nezaujíma ho, kto je zhotoviteľ, lebo tu sa hovorí o chybách v projekte. Sú tu relevantné 
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požiadavky zhotoviteľa diela, ktoré nie sú zapracované v projektovej dokumentácii, vo 
výkresovej časti ani v rozpočte, preto vzťahovať to na nejakú firmu, je v tomto prípade zlé. Keď 
sa spýtal Ing. Pojezdalu, prečo je projekt takto vypracovaný a chýba tam toľko položiek, 
odpovedal mu, že kvôli časovej nedostatočnosti, ale to by nemala byť výhovorka. Ing. 
Pojezdala zopakoval, že na prípravu projektovej dokumentácie bolo málo času, ale je treba 
povedať aj to, že každý projekt pripravovaný v rámci operačného programu kvalita životného 
prostredia prechádza samostatným hodnotením najprv vnútorným – Slovenskou inovačnou 
energetickou agentúrou a potom projekt dostávajú externí hodnotitelia. Netreba obviňovať 
projektantov, to hovorí paušálne na všetky projekty, pretože majú jednotkovú cenu za meter 
kubický obostavaného priestoru, ktorá sa premieta do ceny rozsahu diela. Ak by sa 
vyprojektovala hvezdáreň a planetárium o nejakých 300 000 – 400 000 viac, tento projekt by 
nedostal žiadne finančné zdroje a nebol by ani schválený. V rámci odboru IJ ELENA sa 
pripravili projekty za nejakých 37 mil. eur. Momentálne je v procese schvaľovania vyše 25 mil. 
eur a z toho bude PSK doplácať zhruba 2 mil. eur v rámci nadlimitných výdavkov. Osobne si 
myslí, že je to stále dobré. Poslanec Kahanec bol pri vzniku tohto návrhu a už po výhre firmy 
EURO-BUILDING upozorňoval na očakávané problémy. Je to podstatné, lebo táto firma robila 
problémy aj na iných stavbách a PSK má s ňou neskutočné skúsenosti v Šarišskej galérii 
v Prešove. V meste Prešov rozrobila materskú škôlku a skončila, druhú ani nezačala. Problém 
riešenia tejto firmy nie je problémom tohto zastupiteľstva, ale je problém urobiť poriadok 
s firmami, ktoré sa zúčastňujú obchodných verejných súťaží, aby nemohli byť vyberané ako 
víťazi za určitých podmienok. Je to nezdravý a chorý stav. V tomto prípade je zásadným 
problémom pochybná firma EURO-BUILDING. Aj iné firmy majú nadlimitné práce, ale 
podstatné je ich jednoznačné zdokumentovanie a podloženie. Musia sa rozlišovať nadlimitné 
práce, ktoré sú a chce sa urobiť niečo naviac, alebo práce naviac z dôvodu odhalenia nejakých 
skrytých problémov počas samotnej stavby. Nechce zachádzať do detailov, na začiatku bol 
stavebným dozorom arch. Ing. Seman, ktorý mal veľmi zodpovedný prístup a  aj dosť roboty, 
aby firmu EURO-BUILDING ustrážil v rámci práce. Posledného kontrolného dňa sa nemohol 
zúčastniť kvôli zdravotným problémom, ale prekvapila ho výmena stavebného dozoru aj ďalšia 
firma. Keď počuje o firme EURO-BUILDING, čaká úplne jasné problémy s riešením 
konkrétnej stavby. Na druhej strane tento problém treba uzavrieť tak, aby sa táto stavba mohla 
ukončiť, lebo predsa kvôli tomu, že niekto zle robí svoju robotu ako dodávateľ, by na to nemali 
doplatiť tí, ktorí toto zariadenie využívajú. Tieto veci by mali jednoznačne zhodnotiť 
profesionáli a necháva to na profesionáloch Úradu PSK, aby tieto veci podložili a uzavreli tento 
prípad tak, aby poslanci PSK nemali problémy zahlasovať za predložené nadlimitné výdavky. 
Poslanec Hrabčák upozornil na to, že sa tu nerozpráva o realizačnej časti ale o chybách 
v projekte, ktoré spravil projektant v procese prípravy projektovej dokumentácie. Skutočnosť, 
že firma EURO-BUILDING je problematická, všetci dobre vedia. Ani raz tu nebol spomenutý 
problém s kvalitou prác, s nedodržaním doby realizácie a pod. Stále sa tu hovorí 
o požiadavkách firmy EURO-BUILDING z toho dôvodu, že v projektovej dokumentácii 
a výkaze výmer nie sú zapracované. Tam je problém. Podľa slov poslanca Kahanca to majú 
riešiť profesionáli. Veľmi rád by to nechal na profesionáloch, ale zodpovedá sa svojim voličom 
a keď vidí sumu 300 000 nerozpočtovaných výdavkov nezapracovaných v projektovej 
dokumentácii, nemôže byť kľudný. V rámci PSK je množstvo problémov, ktoré je potrebné 
riešiť a peniaze idú úplne kdesi inde. Pokiaľ by táto suma bola rozpočtovaná už v základnej 
cene diela, nič by nepovedal. Poslanec Benko pripomenul diskusiu k predloženým číslam na 
Rade PSK. Rozdiel v sumách uvedených v návrhu na uznesenie je 1 945 eur medzi sumami 
132 528,20 eur a 134 473,20 eur, bol spôsobený druhou súťažou na stavebný dozor. Na začiatku 
stavebný dozor vysúťažil 4 975 eur, vyhral arch. Ing. Seman, fakturoval 2 000 eur, ukončil 
zmluvu a zostalo 2 975 eur. Druhá súťaž bola vygenerovaná na sumu 4 920 eur, čiže je menej 
ako sa vysúťažilo, rozdiel je 1 945 eur. Poslanec Bochňa sa opýtal hlavného kontrolóra PSK, 
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či nie je možné v rámci tohto dofinancovania spustiť verejné obstarávanie na inú firmu, ktorá 
by dokončila túto zákazku. Ing. Hudák odpovedal, že nie, je vysúťažená daná firma a s ňou je 
uzavretá zmluva. Ing. Pojezdala vysvetlil, že to nie je stavba len zo zdrojov PSK, sú to 
eurofondy. Musí sa prísne rešpektovať víťaz a sú to práce súvisiace aj s vysúťaženými prácami 
v rámci projektu. To znamená, že sa prelínajú. Zhotoviteľ stavby firma EURO-BUILDING, 
ktorý prevzal stavenisko, nepustí na stavbu iného dodávateľa. Poslanec Dupkala, zatiaľ ako 
riaditeľ Šarišskej galérie v Prešove, chce asi prvýkrát podporiť slová poslanca Kahanca. 
V plnom rozsahu súhlasí so všetkým, čo povedal. Ak si prežije poslanec Hrabčák takých 36 
mesiacov na stavbe ako on a jeho 15 zamestnancov, potom môže od stola de jure hodnotiť, ale 
de facto to musí prežiť. Nikto nehovorí, že nie je odborníkom v súkromnej sfére, za ktorého sa 
pred chvíľou pasoval a úprimne mu želá, nech sa mu v tejto sfére aj naďalej darí a aby nikdy 
v živote nebol takým príkladom ako spomínaná firma. K dnešnému dňu z dvoch stavebných 
dozorov bol dvakrát infarkt a úmrtie, z dvoch stavbyvedúcich dvakrát mozgová príhoda a jedno 
úmrtie. To je systém, akým táto firma pracuje. A PSK nech kľudne ďalej podpisuje zmluvy 
s takýmito firmami. Poslanec Hrabčák poznamenal, že každý, kto splní nejaké podmienky, 
môže byť v tomto štáte účastníkom verejného obstarávania a pokiaľ poskytne aj najlepšiu sumu, 
je aj víťazom. Poslanci PSK s tým asi ťažko niečo urobia. Hlavný kontrolór povedal, že nikto 
iný nemôže byť zhotoviteľom práce naviac. Oponoval tým, že práce naviac, o ktorých sa tu 
hovorí a treba ich dofinancovať na úrovni 300 000 eur, nie sú súčasťou základnej zmluvy 
o dielo. Teda aj tak bude potrebné podpísať nový dodatok k zmluve o dielo, ktorý rozšíri 
pôvodnú zmluvu. Ak sa PSK rozhodne, že s touto firmou nepodpíše ďalší dodatok na úrovni 
300 000 eur, je možné urobiť na ten objem prác ďalšiu súťaž a vysúťažiť nového zhotoviteľa. 
Potom už je na stavebnom dozore, aby dohliadol na fungovanie a vzájomné dopĺňanie sa 
obidvoch firiem na stavbe. Poslankyňa Pleštinská sa opýtala predkladateľa, kedy je potrebné 
ukončiť túto stavbu, aby PSK neprišiel o peniaze z NFP a keď sa neschváli návrh na uznesenie, 
koľko stratí PSK. Ing. Pojezdala odpovedal, že ukončenie stavby malo byť v júni, momentálne 
bola podaná žiadosť o predĺženie termínu na august z dôvodu vzniknutých nadlimitných 
výdavkov. Korekcia v prípade neukončenia stavby môže byť zo strany poskytovateľa aj na 
úrovni 100 %. K diskusnému príspevku poslanca Hrabčáka dodal, že ak vstúpi iná firma na 
stavenisko, ktoré má prevzaté firma EURO-BUILDING, padá celková záruka. To znamená, 
pôvodná firma stavbu nedokončí. Nadlimitné práce nie sú nové práce, ale súvisia 
s nedokončenými prácami na stavbe, to znamená, že je to previazané. Musí byť nejaký sled 
postupností ukončenia tejto stavby. Ak sa pôjde do extrému vysúťaženia nového dodatku na 
nového dodávateľa, v takom prípade nie je potrebné ani hlasovanie zastupiteľstva. Stavba 
nebude ukončená. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanci nemôžu nič iné urobiť len 
hlasovať a tým úplne slobodne prejaviť svoj názor.   
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie 
energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“ – stavebné práce, 
autorizačný dozor (projektant), stavebný dozor v objeme 132 528,20 eur vrátane DPH 
a dofinancovanie výdavkov nad rámec zmluvy o nenávratný finančný príspevok 
v celkovej výške 134 473,20 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 10 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 15 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, 
SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti“: Podľa slov Ing. 
Pojezdalu, vedúceho oddelenia IJ ELENA PSK, celkové navýšenie predstavuje 22 923,48 
eur vrátane DPH. Najvyššia suma je v oblasti strešného telesa v položke č. 6, kde bolo potrebné 
pred zateplením a vyrovnaním strechy PIR panelmi osekať starú izoláciu a podklad vyrovnať 
reprofilačnou maltou. Položka č. 1: Výmena jestvujúceho dreveného okna nebola zahrnutá 
v projektovej dokumentácii a taktiež sa museli vymeniť dve plastové okná za izolačné trojsklá. 
Položka č. 2: V pôvodnom rozpočte bolo napojenie rekuperačných jednotiek káblom v dĺžke 
1,5 m. Po zameraní sa zistilo, že k osadeniu rekuperačných jednotiek je potrebné napojiť prívod 
pre každú samostatne v rozvádzači a tiež samostatné ističe. Položka č. 3: Neuvažovalo sa 
s prekládkou plynu, ktorá zasahovala do zatepľovacieho kontaktného systému. Bolo potrebné 
osadenie na povrchu fasády. Položka č. 4: Pri komínovom telese sa neuvažovalo s jeho 
využitím, ale nachádzalo sa v zlom technickom stave. Muselo sa rozobrať pod úroveň strechy 
a prekryť plechom, aby doňho nezatekalo. Položka č. 5: Po demontáži a spätnej montáži 
striešky nad vstupom do suterénu kvôli zatepleniu bolo potrebné zrealizovať nové oplechovanie 
styku striešky a zateplenia obvodového plášťa. Tiež bolo potrebné doplniť chýbajúce 
oplechovanie zo zadnej časti (severná strana). To sú v podstate všetky nadlimitné výdavky 
spojené s touto stavbou, na ktorú bolo vyčlenených 19 869,39 eur s DPH. V rámci zmluvy 
o NFP je dofinancovanie 1 438,70 eur, ktoré boli neoprávnené a neboli dodané. Je potrebné 
dofinancovať výkon vysúťaženého stavebného dozoru a je vyšší o 1 517,76 eur a taktiež 
energetický certifikát vo výške 97,66 eur s DPH.  
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková uviedla, že je na škodu veci predloženie tohto materiálu na zasadnutie 
komisie finančnej dňa 9. 4. 2018 bez poslaneckému prieskumu, ktorý sa uskutočnil až dňa 12. 
4. 2018. Práve na tomto poslaneckom prieskume, za účasti stavebného dozoru, zhotoviteľa, 
riaditeľa SÚC PSK v Humennom, poslancov za okres Humenné, sa zistilo, že suma 22 923,48 
eur nie je konečnou sumou, pretože zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 27. 7. 2017, stavba 
bola odovzdaná 8. 9., opätovne bola odovzdaná 4. 12. 2017. V období september – október 
došlo k navýšeniu izolačných materiálov, čo deklaroval samotný stavebný dozor na stavbe, že 
stavebné materiály, PIR panely, minerálna vlna a ďalšie materiály v stavebníctve išli o 15 % -
35 % hore. S poslancom Hačkom rozoberali celú situáciu a je tam dosť problémov, pretože 
zhotoviteľ dodnes nemá projektovú dokumentáciu. Boli len 4 vyhotovenia a výkresy si sťahuje 
z CD-nosiča. Stavebný dozor deklaroval, že ak zhotoviteľ do konania zastupiteľstva doloží 
potvrdenia od dodávateľov o náraste cien týchto stavebných materiálov v septembri – októbri 
2017, kedy už podľa zmluvy o dielo mala byť stavba odovzdaná do dvoch dní od odovzdania 
diela, ale nebola odovzdaná, súhlasí s tým, aby tieto ďalšie nadlimitné výdavky vo výške 
11 386,79 eur boli oprávneným a potvrdeným, aj stavebným dozorom, nákladom na túto 
stavbu. Súčasná situácia je taká, že zhotoviteľ nečaká na dnešné schválenie alebo neschválenie 
dofinancovania nadlimitných výdavkov, ale stavbu realizuje, pretože konečný termín je 5. 5. 
2018. Ak stavba nebude ukončená do tohto termínu, hrozí, že PSK bude vracať celú čiastku 
218 870 eur. Nie je to problém na strane zhotoviteľa, pretože sa snaží zo všetkých síl, materiál 
má nakúpený, všetky nadlimitné výdavky vymenované Ing. Pojezdalom sú zakúpené 
a zhotoviteľ robí dielo. Aj v predchádzajúcom bode rokovania zastupiteľstvo schválilo 134 000 
eur nadlimitných výdavkov, preto by mohlo schváliť 34 310,27 eur, aby táto stavba mohla byť 
o dva týždne ukončená bez akýchkoľvek prieťahov. Požiadala poslancov PSK o zváženie 
návrhu novej sumy. Následne predložila predsedovi PSK návrh na zmenu uznesenia v písomnej 
forme so všetkými potvrdeniami od dodávateľov doložených zhotoviteľom, kde dodávatelia 
potvrdzujú zvýšenie cien stavebných materiálov od 15 % - 35 %. Suma spolu s energetickým 
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auditom a stavebným dozorom je 34 310,27 eur vrátane DPH. Predložený návrh do 
zastupiteľstva bol vo výške 22 923,48 eur vrátane DPH. Navýšenie stavebných izolačných 
materiálov predstavuje 11 386,79 eur. Táto projektová dokumentácia nie je realizačným 
projektom, bola pripravená iba pre stavebné povolenie. To znamená, že absolútne detailne 
nerieši všetky nedostatky. Spolu s poslancom Hačkom sa presvedčili, že napr. nerieši bočné 
zakrytie strechy, čiže háky na žľaby sa mali montovať priamo do PIR panelov. Poslankyňa 
Pleštinská chce podporiť poslankyňu Sirkovú. Keď zastupiteľstvo v predchádzajúcom bode 
schválilo takú veľkú čiastku, tak navýšenie čiastky v tomto bode predstavuje oveľa nižšiu 
sumu. Celý problém je v nastavení celého finančného čerpania. Je výzva, nasleduje rýchly 
postup potrebných vecí, je potrebné stavebné povolenie, dodávateľ nemá realizačný projekt 
a potom z toho vznikajú nadlimitné prostriedky. Vo februári 2015 dávala žiadosť pre obec 
a bola schválená až v tomto roku, čiže uplynuli 3 roky od podania žiadosti a tým pádom sa 
navyšujú prostriedky, ktoré sa jednoducho nedajú ovplyvniť. Komisia dopravy schválila 
pôvodný návrh 22 923 eur, ale podporuje navýšenie, aby PSK nemusel vracať 218 000 eur. 
Poslanec Hrabčák poznamenal, že poslankyňa Sirková predstavila navýšenie nadlimitných 
výdavkov lepšie ako hovorca spoločnosti Stavomont Snina. Súhlasí so zvyšovaním cien. 
V materiáli mu chýba stanovisko projektanta. Je spracovaný nejaký projekt k stavebným 
prácam a stanovisko projektanta v materiáli nenašiel. Ing. Pojezdala odpovedal, že 
projektantom bol asi Stavoprojekt Prešov a stanovisko projektanta bolo doložené na 
kontrolnom poslaneckom dni. Poslanec Hačko sa zúčastnil poslaneckého prieskumu, ale je 
chybou SÚC PSK, že sa konal pomerne neskoro vzhľadom na termín komisie finančnej. Chce 
sa na tento problém pozrieť ako očitý svedok aj očami poslanca Hrabčáka, s ktorým absolútne 
súhlasí vo všetkom, čo hovoril aj v predchádzajúcom bode. Stalo sa vlastne to, že firma, ktorá 
má stavať, dostane zmluvu v 7. mesiaci a reálne stavbu preberie v 12. mesiaci. Čiže keď sa 
hľadá vinník, bol tam projektový manažér, predchádzajúce vedenie zadávateľa atď., urobili sa 
chyby a dnes musí za to platiť nová zostava. Firma Stavomont nie je predsa EURO-
BUILDING, dlhé roky funguje v Snine, je veľkým zamestnávateľom a významnou stavebnou 
spoločnosťou. Teraz ich chodil kontrolovať veľmi často, kvôli termínu 5. 5. nasadili väčšie 
kapacity, pracujú, sú vlastne obeťou tohto stavu vzniknutého lenivosťou možno projektového 
manažéra, možno predchádzajúceho vedenia PSK. V tomto prípade naozaj došlo k takému 
stavu, poslanci to preverovali, ceny sa v novembri navýšili pri niektorých veciach až o 40 %. 
Bude veľmi rád, ak zastupiteľstvo podporí zmenu návrhu na uznesenie. Podľa slov poslanca 
Šmilňáka je tento prípad precedens. V predchádzajúcom bode navýšenie 134 000 eur prešlo 
komisiami, bolo to bolestivé, musia sa hasiť problémy minulej zostavy PSK. Zastupiteľstvo to 
schválilo, aj keď sa mnohí poslanci hanbili za to, že hlasovali za. Tento prípad je precedensom 
preto, lebo cez komisie prešlo číslo necelých 23 000 eur a dnes po návrhu poslankyne Sirkovej 
je to suma zhruba 34 000 eur, ktorá neprešla žiadnou komisiou. To sa poslanci dozvedeli dnes. 
Takéto schvaľovanie malo prejsť komisiami, ide sa schváliť,  ako keby bianko šek na dobré 
slovo, ďalších 11 000 eur. Na druhej strane to bolo zdôvodnené a osobne absolvoval rokovania 
so všetkými predsedami poslaneckých klubov. Je tu konsenzus na schválenie s tým, že je to 
neštandardná vec a v budúcnosti sa takýmto spôsobom nebudú riadiť a schvaľovať peniaze bez 
rozhodnutia komisií a bez toho, aby vecne a v normálnom časovom priestore zaujali 
stanovisko. Ak to dnes zastupiteľstvo schváli, bude to veľmi pragmatický a ústretový krok voči 
žiadosti poslankyne Sirkovej. Tento návrh si so zaťatými zubami osvojil aj poslanecký klub 
KDH, SaS, OĽaNO, NOVA a ak bude všeobecný konsenzus, je ochotný ho prijať. Poslanec 
Dupkala si všimol zaujímavý jav v politike a v politológii. Dnes už párkrát odznelo z úst 
predsedu PSK a niektorých poslancov PSK, teraz konkrétne poslanca Šmilňáka, bývalé 
vedenie, pán MUDr. Chudík tam bol a sľúbil napr. v prípade internátu, vtedy to je v poriadku. 
O 20 minút na to musíme hasiť Chudíkove veci. Buď sa bude chváliť alebo haniť, alebo je 
potrebné zabudnúť, ísť ďalej a nevracať sa k tomu. Poslankyňa Sirková reagovala na slová 
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poslanca Šmilňáka. Bola by veľmi rada, keby tento materiál bol predložený na zastupiteľstvo 
už opravený. Lenže najprv bola komisia finančná a až potom poslanecký prieskum, čiže nikdy 
sa to takto nerobilo. Stále je najprv poslanecký prieskum a následne ide materiál do komisie 
finančnej. Ak by bola takáto možnosť, na komisii finančnej by určite rozprávala s jej členmi, 
určite by sa tento bod preberal a možno by tento materiál bol predložený do zastupiteľstva s 
inou sumou. Urobilo sa to úplne opačne. Predseda PSK Majerský následne predniesol návrh 
poslankyne Sirkovej v znení: 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, 
SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti“ – stavebné práce, energetický certifikát 
budovy a stavebný dozor v celkovom objeme 34 310,27 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Poslanec Benko požiadal o 5-minútovú prestávku a následne predseda PSK Majerský 
vyhlásil 10-minútovú prestávku. 
 
 

K bodu 16 – Informácia o skončení pracovného pomeru 
riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o poverení ich vedením: 
Predseda PSK Majerský predkladá návrh určitých personálnych zmien a otvára k nemu 
diskusiu. 
Diskusia: 
Poslankyňa Schlosserová podotkla, že v novom materiáli pribudla ďalšia riaditeľka PhDr. 
Mašteníková, ktorá v pôvodnom nebola. Spýtala sa predsedu PSK, či pracovný pomer ukončila 
dohodou. Predseda PSK Majerský potvrdil, že všetci riaditelia uvedení v materiáli ukončili 
pracovný pomer dohodou. Poslankyňa Schlosserová dodala, že tieto dva body spolu úzko 
súvisia. Poslanec Slovík poznamenal, že ak bol ukončený pracovný pomer dohodou je to 
v poriadku. Dostal nejaké maily, že v tejto súvislosti boli vyvíjané nejaké tlaky. Poslanci PSK 
idú riešiť ľudí, ktorých v podstate nepoznajú, konkrétne PhDr. Mašteníkovú, riaditeľku CSS 
v Kežmarku a v Ľubici. Chcel by jej poďakovať za odvedenú prácu. Počas jej pôsobenia sa 
v tomto zariadení veľa urobilo, je tam veľa spokojných ľudí a klientov, ktorí navštevujú tieto 
zariadenia. Predseda PSK jej určite poďakoval za doterajšiu prácu. Osobne jej ďakuje za 
odvedenú prácu ako poslanec, ktorý sa zúčastňoval rôznych prieskumov v týchto zariadeniach. 
Keď to tak musí byť, tak to nezmení. Predseda PSK Majerský touto cestou ďakuje všetkým 
trom riaditeľom sociálnych zariadení, ktorí ukončili pracovný pomer dohodou. Poslanec 
Bieľak sa chce opýtať možno strategickú vec a položiť strategickú otázku. Aká je nejaká vízia 
personálnej politiky nového vedenia PSK, lebo to súvisí s tým, čo tento materiál asi naznačuje. 
Možno sa dnes hovorí v zastupiteľstve o sociálnych zariadeniach, následne sa bude hovoriť 
o iných zariadeniach PSK. Možno budú ďalšie otázky zbytočné, keď budú poslanci vedieť, že 
zo strany vedenia je nejaká predstava možno vymeniť všetkých riaditeľov, alebo vymeniť 
v nejakom čase riaditeľov, ktorí by z určitých dôvodov mali odísť. Možno by bolo dobré poznať 
takú všeobecnú personálnu politiku a o to ľahšie sa bude potom diskutovať a možno aj 
rozhodovať. Možno otázky úplne odpadnú, lebo poslanci budú vedieť o určitej vízii, ktorú budú 
buď rešpektovať alebo pripomienkovať. Víziu predsedu PSK Majerského všetci dobre 
poznajú. Všetkým štyrom poslaneckým klubom oznámil svoju víziu. Hneď po nástupe do 
funkcie v decembri 2017 mal v úmysle odvolať všetkých riaditeľov sociálnych zariadení. 
Netajil sa tým, povedal to otvorene, zverejnili to aj médiá. Keďže nedošlo k dohode, svoje 
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rozhodnutie stiahol. Výsledok bol ten, že si urobil určitú vnútornú kontrolu alebo audit 
a rozhodol sa predložiť zastupiteľstvu už v konečnom dôsledku k dnešnému dňu dve mená a je 
to v tejto chvíli definitívne. Pre ďalšie obdobie nemá v pláne predkladať návrh na odvolanie 
žiadnych riaditeľov DSS. Znova zopakoval, že pre ďalšie obdobie nemá v pláne predkladať 
návrh na odvolanie žiadnych riaditeľov DSS. Teraz prebieha výberové konanie na nového 
vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny a tam sa bude intenzívne pracovať aj na vnútornej 
kontrole jednotlivých DSS v oblasti finančnej, hospodárskej, ale určite prebehne kontrola 
týchto zariadení aj po stránke vecnej.  
Návrh na uznesenie:   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    b e r i e   n a    v e d o m i e  
A.1. informáciu  o skončení pracovného pomeru nižšie uvedených riaditeľov zariadení 
        sociálnych služieb ku dňu 30. apríla 2018 dohodou: 

- s PhDr. Milanom Burcinom, riaditeľom CSS Dúhový sen Kalinov 
- s Ing. Jozefom Planým, riaditeľom DSS Brezovička 
- s PhDr. Evou Mašteníkovou, riaditeľkou CSS Kežmarok 

A.2. poverenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja vedením: 
            - CSS Dúhový sen Kalinov – Zlaticou Morozovou 
            - DSS Brezovička – Mgr. Katarínou Petríkovou 
            - CSS Kežmarok – Mgr. Danielou Pichnarčíkovou 

odo dňa 1. mája 2018 do doby vymenovania riaditeľov na základe výsledkov výberového 
konania  

B.      p o v e r u j e 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja vypísať výberové konanie na obsadenie 
miest riaditeľov vyššie uvedených zariadení sociálnych služieb. 

Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 11 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský konštatoval, že za bolo 42 poslancov plus poslankyňa Pleštinská, 
ktorej nefungovalo hlasovacie zariadenie. 
 
 

K bodu 17 – Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia 
o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení: 
Predseda PSK Majerský uviedol, že za všetky zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK predkladá tieto dva návrhy na odvolanie riaditeľov a otvára 
diskusiu. 
Diskusia: 
Poslankyňa Schlosserová vníma veľmi citlivo personálne zmeny na Úrade PSK aj 
v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu nielen k riaditeľom DSS ale aj vedúcich odborov 
a oddelení Úradu PSK. Niektorých poslancov oslovili mailom dnes už bývalá riaditeľka 
z Kežmarku, zamestnanec Úradu PSK a riaditeľka DSS navrhnutá na odvolanie PhDr. 
Homzová. Už na Rade PSK žiadala hlavného kontrolóra o predloženie výsledkov kontrol, 
pretože na základe len anonymných podaní nie je rozumné odvolávať vo svojej oblasti 
skúsených odborníkov. Otázkou je, čo je dôvodom odvolania práve týchto troch menovaných 
riaditeľov, aj keď k dnešnému dňu sú už len dvaja. Práve rozhodnutie odvolať dvoch 
menovaných riaditeľov vyvoláva rôzne dojmy a vznikajú aj dohady o samotných dôvodoch 
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a spôsobe voľby práve týchto mien. Poslanci nemali žiadne informácie o personálnych 
zmenách ani v komisii sociálnych vecí a rodiny. Aj keď je to poradný orgán, členovia komisie 
neboli informovaní o tomto zámere. Na jej pôvodnú otázku už odpovedal predseda PSK v bode 
16, teda či týmto dnešným návrhom personálne zmeny v ZSS skončili, alebo vedenie PSK 
pristúpi k plošnému odvolaniu všetkých riaditeľov s možnosťou zúčastniť sa výberového 
konania, ako sa predseda PSK vyjadril v decembri na rokovaní s predsedami poslaneckých 
klubov. Je tu prítomná riaditeľka PhDr. Homzová, bolo by dobré zvážiť možnosť jej 
vystúpenia, aby sa vyjadrila k tejto veci. Predseda PSK Majerský dodal, že o možnosti jej 
vystúpenia hlasujú poslanci PSK. Následne poslankyňa Schlosserová predložila návrh 
o udelení slova PhDr. Homzovej.  
Udelenie slova PhDr. Homzovej, riaditeľke DSS Sabinov: 
Hlasovanie:      za: 38   proti: 1           zdržalo sa: 15 
Udelenie slova bolo schválené. 
To, čo zažil poslanec Dupkala teraz pred 15 sekundami je preňho šok, že niekto 
v demokratickom štáte chce poprieť a uprieť základné ľudské právo a to právo vyjadriť sa 
a povedať svoj názor. Odfotografoval si to a videl tých, ktorí dokázali stlačiť ešte aj červené 
tlačidlo, že sú proti vystúpeniu obyvateľa tohto štátu. Hovorí sa, že čo človek nemôže zmeniť, 
s tým sa musí zmieriť, ale s týmto sa on zmieriť nedokáže a nemieni, lebo toto sa zmeniť dá. 
Keď vošiel prvýkrát do kancelárie predsedu PSK, jeho prvé slová boli, že je tam rád, lebo verí, 
že pred ním stojí poctivý a férový chlap a takto stále vníma predsedu PSK. Možno nie je ľahké 
pre hocikoho z poslancov vžiť sa do situácie už spomínanej PhDr. Homzovej ale aj mnohých 
ďalších, ktorí možno raz prídu na rad. To je naozaj hypotetické. Pre neho to ťažké nie je, lebo 
sa v podobnej situácii pred pár rokmi ocitol. Nebude hovoriť kvôli komu a čomu, ale má pocit, 
že aj ten jeho vtedajší stav, aj situácia okolo riaditeľov DSS, majú niečo spoločné, nejaký chorý 
vymyslený anonym, alebo je to len obyčajná hnusná prepolitizovaná zámienka. Akákoľvek 
personálna zmena a najmä taká, ktorá sa deje hromadným spôsobom, je nepochybne veľmi 
citlivá vec a vyžaduje si jeden z najzodpovednejších prístupov všetkých poslancov PSK v tejto 
sále. V takomto závažnom prípade odvolávania viacerých riaditeľov DSS a to naraz, by 
očakával naozaj viac informácií, podkladov a možno aj dôkazov. Teda viac relevantných 
informácií, ktoré by ho podporili v správnosti jeho rozhodnutia, lebo dnes svojím rozhodnutím 
môže ovplyvniť mnohých ľudí, nie jedného človeka, celé rodiny týchto ľudí. Pri všetkej úcte 
k predkladateľovi, strohé konštatovanie legislatívy preňho takouto informáciou nie je. V tejto 
chvíli musí konštatovať, že má veľké obavy o správnosť jeho dnešného ako odborného tak aj 
morálneho rozhodnutia, ktoré za pár minút príde. Preto verejne hovorí o svojom rozhodnutí, že 
hlasovať nebude, pretože naozaj nemá dostatok informácií. Poslanec Pilip chce poukázať iba 
na spôsob akým predseda PSK, riaditeľ Úradu PSK a zástupca riaditeľa Úradu PSK pod 
taktovkou predsedu zorganizovali pod nátlakom podpisovanie dohôd o ukončení pracovného 
pomeru s ľuďmi, ktorí by mali byť odvolaní. Pýta sa verejne, kto dal mandát riaditeľovi 
Cvoligovi, aby kádroval a odvolával a nabádal riaditeľov, aby podpísali dohody o ukončení 
pracovného pomeru. Na to je predsa zastupiteľstvo. Povedal to aj na Rade PSK, že je zásadne 
proti. Ani jeden z vedenia PSK, teda predseda PSK, riaditeľ úradu ani zástupca riaditeľa v DSS 
vo Svidníku neboli. Nevedia, čo sa tam urobilo, čo sa tam robí a ako zariadenie funguje. 
Predseda PSK mu ukázal jeden nezmyselný mail, ku ktorému sa vzápätí vyjadril, že predseda 
nemá pravdu, nebude to rozoberať, lebo predseda vie, o čo ide. Preto znova dáva otázku 
predsedovi PSK, že keď na riaditeľa úradu a zástupcu riaditeľa príde do piatku 20 anonymných 
podaní, či ich odvolá z funkcie. Túto otázku položil predsedovi PSK aj na Rade PSK. Spustil 
hlavu a nepovedal ani slovo. Keď sa už chceme tých riaditeľov zbaviť, majú byť odvolaní, lebo 
spáchali niečo zlé, opýtal sa, či im má byť ponúknutá odmena. Odíďte urýchlene z funkcie, 
dáme vám trojmesačnú odmenu plus dvojmesačné odstupné, len podpíšte dohodu. Za svoje 
prešľapy by mal niesť riaditeľ zodpovednosť a hlavný kontrolór, by mal potvrdiť alebo vyvrátiť 
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argumenty predsedu PSK alebo riaditeľa úradu, ale nič také sa nestalo. Tieto skutočnosti sa 
zmedializovali, aj keď predsedu PSK to výsostne urazilo alebo jeho ego. Riaditeľ DSS to 
nezmedializoval a vôbec sa k tomu nehlásil, médiá naňho čakali pred zasadačkou, kde mu práve 
trestné auditórium dávalo podpísať papiere o ukončení pracovného pomeru. Paradoxom toho 
všetkého je, že vo Svidníku chcú odvolať riaditeľa, ktorý má hmatateľné výsledky a je pár rokov 
vo funkcii. Predsedovi PSK na Rade PSK argumentoval tým, že tam chce navrhnúť 
pracovníčku, ktorá je zdravotnou sestrou v tomto zariadení a je sesternicou, teda priamou 
príbuznou vedúceho kancelárie predsedu PSK. Predseda PSK povedal, že to nie je pravda a je 
to vzdialená príbuzná. Nie je to pravda, je to priama príbuzná a je jeho sesternicou. Zhodou 
okolností sa to dnes na tento podnet v materiáli zmenilo a je ponúknutý ďalší pracovník 
z technického úseku Mgr. Michalko. Vedenie PSK bude takouto formou postupne zvolávať 
a odvolávať riaditeľov. Predseda PSK dnes dal chlapské slovo, že to už viac robiť nebude, ale 
možno len v sociálnej oblasti, lebo ku kultúre a ďalším zariadeniam v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK sa nevyjadril. Predseda PSK Majerský poznamenal, že to neurazilo jeho ego. 
Zodpovedne sa postavil pred kamery a komunikoval o celej veci. Požiadal poslanca Pilipa, aby 
ho neurážal a osobne si určite nepredstavuje takýto spôsob komunikácie počas 5 rokov, ale sám 
si zvolil cestu a rozhodol o tom. Poslanec Benko sa vyjadril k hlasovaniu o udelení slova 
riaditeľke DSS. Je 12 rokov poslancom MsZ v Prešove a poslancom PSK tretie volebné 
obdobie. Ak bude predložený návrh o udelení slova a vystúpení hociktorého občana, vždy bude 
hlasovať za a nehovorí už vôbec o riaditeľke DSS, ktorej by zastupiteľstvo malo udeliť slovo. 
Materiál bol predložený na rokovanie Rady PSK, je v ňom uvedené, že odvolať a menovať 
riaditeľov môžu bez udania dôvodu. Tak to aj je, nepozná dôvod, rozpráva sa o najväčších 
problémoch v týchto zariadeniach, o najväčších výhradách, ale poslanci o nich nevedia. Pri 
jednom bode poslanec Šmilňák spomínal minulú zostavu PSK, ktorá odvolala niektorých 
riaditeľov, ale boli na to dôvody, napr. keď potraviny išli do služobného auta, keď riaditeľ išiel 
súkromne do Viedne na letisko na služobnom vozidle. S dôvodmi boli poslanci PSK 
oboznámení, boli prednesené na zastupiteľstve a hlasovania boli 4 roky zelené, čiže všetci sa 
zhodli na schválení návrhu predloženom predsedom PSK. Nevie o vážnom dôvode, nevedia 
o ňom ani ďalší poslanci, preto sa spýtal, či je to nový prístup a nová energia. Podľa jeho názoru 
to nie je ani prístup ani energia. Myslí si, že prístup bol minulý týždeň, keď boli 3 poslanci za 
predsedom PSK a predložili mu nejaký návrh. Osobne si myslel, že sa zhodli na návrhu 
o stiahnutí materiálu z rokovania a predložením na zasadnutí v júni s odvolaním všetkých 
týchto riaditeľov k 1. 9. a potom prebehnú výberové konania s určením 4 – 5 cyklu podobne 
ako pri riaditeľoch škôl. Nevie, prečo predseda PSK ani Úrad PSK nechce konkretizovať 
dôvody tohto prístupu. Už tu bolo povedané, že zajtra môže prísť 5 anonymov na hocikoho 
a určite sa nebude odvolávať. Keby prišiel anonym na riaditeľa úradu, určite bude naďalej 
fungovať ako riaditeľ úradu. Vie ako to chodí, je nový predseda PSK, veľa ľudí sa mu chce 
zapáčiť aj takí, ktorí v minulom volebnom období boli úplne inde a teraz prehodili kabáty. 
Spýtal sa, prečo nie sú uvedené dôvody, prečo nejde o odvolávanie ale rozviazanie pracovného 
pomeru a prečo sa vedenie chce dohodnúť, aby riaditelia neboli ďalej vo funkciách. Nech to 
odznie v zastupiteľstve. Je to určite bolestivé pre súčasných riaditeľov, že bezdôvodne boli 
pozvaní na úrad a materiál je predložený už na tomto zasadnutí. Pýta sa, kde je tá cesta, rodina, 
súdržnosť, vyslovenie nádeje, proste tá ľudskosť. Mal by byť vyslovený aspoň jeden dôvod. 
Môže sa to previesť bez udania dôvodu, ale prečo bola zvolená takáto forma a spôsob. Po utorku 
bol presvedčený, že tento materiál bude stiahnutý, pretože mal dobrý pocit zo stretnutia, hoci 
aj pri kreatívnom priemysle sa dohodlo, že poslanecký klub SMER-SD bude mať miesto 
v správnej rade a nakoniec ho nemal, ale treba ísť ďalej. Tento materiál je vážnejší a stalo sa 
to, na čom sa nedohodli. Predseda PSK Majerský túto otázku dostal aj v médiách a na túto 
otázku odpovedal aj médiám. Dáva to bez udania dôvodu hlavne kvôli samotným dotknutým 
riaditeľom, lebo sa budú chcieť ďalej zamestnať v sociálnej oblasti alebo pracovať v podobnom 
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zariadení. Nepovie ani jeden dôvod. Poslanec Sokol je poslancom PSK piate volebné obdobie. 
Spomínalo sa tu meno bývalého predsedu pozitívne aj negatívne. Na základe svojich skúseností 
môže povedať, že odvolávanie je veľmi nepríjemnou záležitosťou. Berie to tak, že keď je 
menovaný vládou ako prednosta okresného úradu, príde politická výmena, chápe to, poďakuje, 
dá úctu svojmu následníkovi. Chápe situáciu pri zmene vedenia PSK, plne rešpektuje veci 
spojené s kompetenciou riaditeľa v rámci fungovania a dôveryhodnosti úradu, ale nie veci 
smerom k riaditeľom menovaným zastupiteľstvom. Ak si niekto takúto kompetenciu privlastní, 
musí mať aj nejaké argumenty, ktoré presvedčia poslancov PSK, že tento riaditeľ nekonal 
v zmysle zásad alebo zákona. PhDr. Homzovú pozná dlhé obdobie, je vo svojej profesii určite 
odborníčkou, má za sebou odpracované roky v tejto oblasti a pozná osudy mnohých klientov. 
Nevie, či existujú nejaké vyjadrenia samotných zamestnancov a klientov k pôsobeniu týchto 
riaditeľov. Aj v minulosti bola taká myšlienka ísť trendom riaditeľov škôl, lebo množstvo 
riaditeľ je vo svojich funkciách od začiatku prechodu sociálnej kurately pod PSK. Pri výmene 
človeka by mal byť ten ďalší minimálne na takej odbornej úrovni a taký kvalitný ako ten 
odchádzajúci, aj keď takouto formou. Tiež si myslel, že sa poslanci zhodnú naprieč politickým 
spektrom a budú hľadať riešenia trochu komplexnejšie. K politike určite patrí vec politického 
prerozdelenia funkcií, ale v prvom rade treba pozerať na odborné ľudské hodnoty, ktoré títo 
ľudia majú. Niekedy by aj daná osoba mohla byť napr. ešte rok vo svojej pozícii a pripravila 
by človeka, ktorý by adekvátne mohol prevziať dané zariadenie a plnohodnotne by fungovalo 
ďalej. Keď sa spustil systém už z prvej informácie, nastal vietor v týchto 28 zariadeniach. PSK 
má možno vynikajúcich ľudí, ale keď zacítili možné zmeny, začali písať anonymy, vznikajú 
intrigy a to je zlý jav. Je dobré, že predseda PSK povedal „v danej situácii len prvé kolo“. Má 
informácie, že aj v iných zariadeniach nastala deštrukcia týkajúca sa riadiacich momentov, 
fungovania a rešpektovania ľudí. Častokrát sa zníži hodnota a úroveň kvality riadenia a to by 
nebol dobrý jav v budúcnosti. Predseda PSK Majerský je rád, že poslanec Sokol to takto 
povedal a určite si pamätá aj rok 2001 a DSS. Vie, aké zmeny nastali zmenou vedenia. Aj tieto 
veci si niekto pamätá a niekto si to možno nechce pamätať, lebo vtedy tu padli všetci riaditelia. 
Poslanec Sokol nechce ďalej rozoberať veci a konkretizovať mená. Poslanec Hrabčák 
reagoval na predrečníkov, ktorí sú v podstate etablovaní politikmi na komunálnej a krajskej 
úrovni. Čuduje sa týmto vyjadreniam a nevie, čo čakali pri výmene poslaneckého zboru 
a vedenia. Veď 16 rokov tu fungovalo nejaké vedenie, ktoré si vytvorilo nejaké štruktúry, preto 
sú zmeny celkom prirodzené. V tomto prípade predseda PSK nedal plošný návrh na odvolanie 
všetkých riaditeľov, ale sú tu vybrané zariadenia. Osobne môže povedať, že zo Sabinova 
nepočul dobré slovo na vedenie tohto zariadenia, pričom je rodený Sabinovčan a celý život 
profesijne pracuje v Sabinove. Veci uvedené v materiáli majú opodstatnenie. Prítomným 
položil otázku, či čakali, že pri výmene poslaneckého zboru a vedenia, všetko zostane po 
starom. Jednoducho nové vedenie má novú víziu, má vlastný pohľad na vec a zariadi sa tak, 
ako najlepšie vie. Poslanec Benko reagoval na poslanca Hrabčáka tým, že treba pozorne 
počúvať. Osobne povedal, že v mestskom aj krajskom zastupiteľstve bude hlasovať za 
vystúpenie každého občana. Predseda PSK Majerský upozornil na to, že faktickou sa nedá 
reagovať na faktickú. Nie je potrebné sa navzájom urážať, neprospeje to veci. Poslanec 
Ledecký už dlho nezažil taký záujem médií, zamestnancov a vedúcich pracovníkov zariadení 
sociálnych služieb ako teraz. Osobne nepozná kvalitu práce ani tieto zariadenia, preto ich nevie 
objektívne posúdiť. Prekáža mu, že až z médií sa dozvedel, čo sa bude diať, pričom je to 
kompetencia zastupiteľstva. Ako člen komisie sociálnej by to mal vedieť skôr ako médiá. V 
materiáli nie sú uvedené objektívne dôvody. Keď mu niektorý poslanec povie, že nič dobrého 
nepočul, to je subjektívne. Je potrebné objektívne povedať, že toto zariadenie nefunguje a on 
prvý zdvihne ruku za výmenu riaditeľa. Pri výbere nového riaditeľa chce vidieť jeho životopis, 
chce vedieť, čo urobil alebo neurobil, lebo poslancom by malo ísť o vyššiu kvalitu týchto 
zariadení. Teraz nevie objektívne posúdiť, či tam ten riaditeľ patrí alebo nie a naopak pri výbere 
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nového riaditeľa chce vedieť, čo doteraz robil a na základe toho vie predpokladať a povedať, či 
bude lepší alebo nie. Komisia sociálna neprerokovala predložený materiál. Osobne si myslí, že 
keď existujú dôvody, ktoré netreba zverejňovať, aby niekomu nepoškodili, tak nie je problém 
prerokovania v komisii. Dokonca predsedníčke komisie telefonoval, keď mu volali médiá a tá 
rovnako nič nevedela. Je to dôležité ešte z jedného dôvodu, aby sa predišlo dlhej diskusii. Je to 
kompetencia Zastupiteľstva PSK a slušnosť káže minimálne informovať poslancov príslušných 
komisií. Nevie, čo sa tu v minulosti dialo alebo nedialo, lebo vždy keď sa mu niečo nepáčilo, 
povedal to buď medzi štyrmi očami alebo nahlas. Predsedníčkou komisie sociálnej bola 
poslankyňa Turčanová, takže keď v týchto zariadeniach boli nejaké problémy, mala jedinečnú 
možnosť poukázať na existujúce problémy. Nepáči sa mu, že všetci poslanci hlasujú za nového 
riaditeľa  a po zmene politickej situácie ho všetci poslanci idú odvolávať. Nemalo by sa to 
stávať podľa politickej situácie, ale na základe kvality práce, ktorú daná osoba robí a niekto by 
to mal objektívne posúdiť. Spôsob objektívneho posúdenia je na poslancoch, aby určili 
objektívne kritériá. Predseda PSK Majerský chce odpovedať na zásadnú otázku, kto bude vo 
výberovej komisii. Budú to poslanci za daný okres, teda Sabinov a Svidník, ktorí budú mať 
primárne rozhodujúce právo určiť nového riaditeľa sociálneho zariadenia. Poslanec Hopta 
podotkol, že bohužiaľ je zákon postavený tak, ako je postavený. To znamená, že zastupiteľstvo 
menuje a môže odvolať či už riaditeľa sociálneho alebo kultúrneho zariadenia bez udania 
dôvodu. Predseda PSK nechce hovoriť o dôvodoch. Za 4 volebné obdobia v tomto 
zastupiteľstve nadobudol takú skúsenosť, že vždy tieto menovania alebo odvolania mali aj 
politický nádych. Poslanci by mali byť seriózni a féroví voči sebe, lebo akékoľvek politické 
pohyby v zastupiteľstve vždy zasiahli určitých ľudí. Poslanec Hrabčák otvorene povedal svoj 
názor a na základe zmenených pomerov prišiel aj tento návrh. Osobne si myslí, že rozhodnutie 
poslancov, ktorým sa budú dnes prezentovať, bude trošku politické. Aby sa každý cítil slobodný 
a mohol slobodne vyjadriť svoj názor, predkladá návrh, aby poslanci o tomto odvolávaní 
rozhodli tajným  hlasovaním. To znamená, aby na jednom papieri boli uvedené dve mená a za 
menami bolo napísané som za, proti, zdržal sa hlasovania. Spočítajú sa vydané hlasovacie lístky 
poslancom a kvórum bude počet vydaných hlasovacích lístkov, potom sa spočítajú jednotlivé 
hlasy. Tento spôsob by bol férový aj voči poslancom, aby sa pri tomto hlasovaní mohli slobodne 
rozhodnúť. Teda predkladá návrh, aby v tomto bode poslanci rozhodli tajným hlasovaním. 
Poslankyňa Pleštinská uviedla, že hovoriť o výmenách, je bolestivé. Vo svojom živote zažila 
výmeny a nikdy jej nikto nepovedal dôvody odvolania. Možno to bola šanca, aby kandidovala 
do Európskeho parlamentu, kde bola zvolená. Bola odvolaná aj z pozície politickej funkcie aj 
z pozície odbornej funkcie, šéfky stavebného úradu. Predseda PSK a poslanci zastupiteľstva, 
ktorí kandidovali v koalícii s ním, žiadali zmenu, bojovali za zmenu, ako aj všetci občania, ktorí 
volili nového predsedu. Za ňou chodia kolegovia, ktorí museli odísť zo Slovenskej správy ciest 
(p. Kormaník, p. Krivoňák), takže teraz sa netreba tváriť, že zmeny sa nerobili. Zmeny sa stále 
prevádzali bez udania dôvodov. Predseda PSK má dôveru a svoju víziu musí naplniť počas 5 
rokov s ľuďmi, ktorým dôveruje. Poslanec Šmilňák spomenul funkčné alebo volebné obdobie. 
Pre prezidenta, vládu SR, poslancov na rôznych úrovniach, riaditeľov škôl, manažérov 
v mnohých firmách existuje nejaké funkčné obdobie uzatvorenia pracovného pomeru. Robí sa 
to preto, aby po uplynulej dobe došlo buď k obmene, alebo sa daný človek naďalej obháji vo 
funkcii a pokračuje v nej naďalej. Tento systém alebo cyklus zabezpečuje, aby na daných 
miestach niekto nebol príliš dlho, alebo aby niečo neupadalo. V prípade riaditeľov DSS 
a kultúrnych zariadení v PSK takýto systém nie je ukotvený v zákone, a preto jeden z nástrojov 
personálnej politiky je, že zastupiteľstvo spolu s predsedom má právomoc odvolať a menovať. 
Neznamená to, že tí ľudia sa nemôžu zase zúčastniť nejakej súťaže, ale znamená to, že príde 
čas, keď títo ľudia budú odvolaní a nebudú tu do smrti. Nástroj zastupiteľstva a predsedu vníma 
ako spôsob personálnej politiky. 16 rokov bol v predchádzajúcom vedení silný SMER-SD, 
ktorý robil personálnu politiku. Samozrejme, že teraz sa títo poslanci bránia. Sú uvedené prvé 
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dve mená riaditeľov DSS a je z toho veľký problém, lebo sa idú odvolávať. Tiež to 
nebagatelizuje, lebo sú to osoby so životným príbehom a netreba k tomu pristupovať 
ľahostajne. Na druhej strane predseda PSK nie je nejaký šašo a nejde niekoho bezdôvodne 
odvolávať, ale má na to relevantné dôvody. V tejto veci mu dôveruje. Od decembra počúva 
o spolupráci a dôvere a zrazu sa to vytratilo. Dôvera je vtedy, keď sa schvália peniaze pre 
konkrétny projekt, konkrétne mesto, alebo keď sa vyjde v ústrety personálne. Predseda je zrazu 
osoba, ktorá ide ničiť životy nejakým ľuďom. Z jeho pohľadu to nie je férové. Vníma snahu 
o dohodu ako veľmi férový krok, lebo v rámci dohody títo ľudia odídu zo vzťahu s PSK s tým, 
že majú na nádych nejaký polrok a môžu hľadať ďalej. Im nebolo ponúknuté, že zajtra končia, 
ale férová dohoda. Tí, ktorí riešia pracovnoprávne vzťahy mu dajú za pravdu, že je stokrát lepšie 
sa dohodnúť. Preto povedať, že nejaký trestný tribunál rozhodol, nie je dobré, lebo tí ľudia 
dostali celkom slušné dohody. Či ich zobrali, nezobrali alebo budú bojovať, to nie sú nejaké 
organizácie, ale organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Hlavou PSK je predseda a asi 
má dôvod na riešenie personálnej politiky. Jeho zdôvodnenie mu stačí a netreba robiť z neho 
teraz nejakú obludu, z riaditeľa a jeho zástupcu nejaký trestný tribunál kvôli dvom osobám, 
o ktorých je predseda presvedčený, že v ich prípade má dôjsť k zmenám. Na otázku, ako to 
bude s výberovými komisiami, bola daná slušná odpoveď. Nevidí zmysel prílišného hádania 
sa, personálna politika je v kompetencii zastupiteľstva a predsedu, treba ju riešiť. Poslanec 
Hrabčák dodal, že už tu odznelo a aj na zasadnutí komisie finančnej počul o politických 
rozhodnutiach a pod. Poslanci PSK sú v prvom rade politici, teda akékoľvek prijaté rozhodnutie 
bude vnímané trochu ako politické na úrovni krajskej, čiže v tomto by ani nemal výhradu vo 
svedomí. Poslanec Benko reagoval na poslanca Šmilňáka. Materiál neobsahuje dôvod a nevie, 
či je transparentné bez dôvodov odvolať jedného alebo dvoch riaditeľov zo Svidníka a 
Sabinova. To je celý problém. Predseda PSK vie o návrhoch zo strany SMER-SD, bola tam 
nejaká sľúbená dohoda a to je všetko. Podľa slov predsedu PSK Majerského nebolo nič 
sľúbené. Poslanec Benko mal pri odchode zo stretnutia pocit, že návrh  troch poslancov bol 
akceptovateľný. Predseda PSK Majerský doplnil, že odišli s tým, že ráno o 8.30 hod. sa 
stretnú a do 9.00 hod. nikto neprišiel. Poslanec Ledecký reagoval tým, že kompetencia 
odvolávania je kompetencia zastupiteľstva, nie predsedu. Tak isto ho do funkcie zvolili voliči 
a nie je úplne v poriadku, že pri otázkach médií o tejto veci nevie nič a je členom komisie 
sociálnej. Minimálne toto nie je v poriadku. Poslankyňa Schlosserová upozornila poslanca 
Šmilňáka, aby neoznačoval predsedu PSK ako šaša. Všetci diskutujúci, ktorí sa vyjadrovali 
k problému, mali na to jediný dôvod, že to nebolo urobené plošne. Nikto nikomu neberie právo 
to robiť, vedia to všetci. Pýtajú sa len, prečo práve títo dvaja riaditelia. Poslancovi Dupkalovi 
sa zdá byť príliš tvrdé a odvážne tvrdenie, že keď je niečo staré a zatuchnuté, má dôjsť 
k obmene. Pre neho je PhDr. Homzová stále dámou a žiadnou starou zatuchnutou riaditeľkou. 
Zariadenie, ktoré si bol pozrieť v rámci poslaneckého prieskumu, je naozaj kvalitné, moderné 
a svieže, nie zatuchnuté. Určite sú aj prípady, na ktoré by bolo potrebné sa pozrieť. Ak mu na 
stôl predložia jeden jediný dôkaz akejkoľvek trestnoprávnej a protizákonnej činnosti  obidvoch 
riaditeľov, zmení svoje rozhodnutie nehlasovať a bude prvým, ktorý sa postaví za ich odvolanie. 
Poslanec Fedor reagoval na poslanca Šmilňáka tým, že čím bude kultúrnejší a férovejší, tým 
budú tí ľudia bezočivejší. Poslankyňa Leščáková pripomenula, že vo voľbách do VÚC ľudia 
v PSK rozhodli o zmene na poste predsedu, ktorý má plné právo robiť personálnu politiku na 
úrade a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Rozhodol sa na základe dôvodov, 
ktoré mal a predložil návrh zastupiteľstvu, na čo mal plné právo. Zastupiteľstvo jeho návrh 
schváli alebo neschváli. Preto sú na hrane tvrdenia o tom, že sú tu trestné tribunály. Je na 
poslancoch PSK, či rozhodnú áno alebo nie. Nevidí dôvod na veľmi emotívne veci. Je novou 
poslankyňou, ale nevidí rozdiel medzi tajným a verejným hlasovaním. Nevie, či je tu nejaký 
poslanec, ktorý bude ináč voliť tajne a ináč verejne. Ak áno, nepozná dôvody. Poslanec Hopta 
potvrdil rozdiel medzi tajným a verejným hlasovaním. Aj v rokovacom poriadku bude uvedené, 
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že o personálnych otázkach bude zastupiteľstvo hlasovať tajne. Síce ešte dnes neplatí, lebo ho 
predseda PSK nepodpísal. Je tu politický boj medzi poslaneckým klubom SMER-SD 
a poslancami podporujúcich predsedu PSK. Podľa jeho názoru je odvolávanie politickou 
záležitosťou, aj keď sa môže a nemusí stotožniť so slovami predsedu, že on tie dôvody vie, ale 
nepovie ich. Nič nebráni tajnému hlasovaniu a každý s kľudným svedomím môže odísť z tejto 
rokovacej sály, pretože nikto na nikoho nerobil žiadne nátlaky. Predseda PSK Majerský 
povedal, že určite nejde o politické dôvody. Poslanec Damankoš poďakoval za všetky školenia 
z demokracie, ktoré tu odzneli. Nechce byť osobný a na nikoho narážať, ale poslanci svojím 
spôsobom riešia tak trochu nazbierané veci. V roku 2014 predložil návrh na uznesenie, aby sa 
nefinancovali školy, ktoré nie sú schopné vyjsť zo štátneho normatívu. Uznesenie bolo 
schválené, nebolo plnené, preto bude zastupiteľstvo riešiť ťažké veci. V roku 2016 predložil 
návrh na uznesenie so stanovením funkčného obdobia riaditeľov, keď sa dozvedel, že riaditelia 
kultúrnych a hlavne sociálnych inštitúcií majú funkčné obdobie buď do smrti alebo do 
odvolania. Uznesenie bolo schválené a vtedy s tým nebol žiaden problém. Je to elegantná 
forma, ako tieto veci meniť. Nikto mu nevysvetlil, prečo toto schválené uznesenie do dnešného 
dňa nebolo naplnené. Logicky pri odvolávaní niekoho sa uvedú alebo neuvedú dôvody. Keď sú 
známe dôvody, bude sa o nich tri hodiny debatovať. Nepáči sa mu systém, keď niekto je vo 
svojej funkcii večne. Pripomenul poslaneckému klubu SMER-SD, že bola možnosť dať 
funkčné obdobie 4 – 5 rokov, nejakým spôsobom to tu fungovalo, nejakým spôsobom sa tu 
vládlo, nechce to dávať do čisto politickej roviny. Ale keď sa nerobia systémové opatrenia, tak 
jednoducho prichádzajú kroky s kadejakými prívlastkami. Následne navrhol ukončenie 
diskusie. Poslanec Bieľak sa vyjadril k systémovosti, ktorá chýbala práve v prípade týchto 
riaditeľov, preto vznikla táto situácia, na rozdiel od riaditeľov stredných škôl, kde je časové 
obmedzenie funkčného obdobia. PSK chystá nové výberové konania. Možno by sa mal zvážiť 
spôsob, akým zadefinovať práve limit funkčného obdobia, aby sa prakticky po určitom období 
zodpovedali riaditelia zastupiteľstvu a vedeniu PSK s tým, čo vykonali, ako sa správali, ako 
konali, teda tak ako poslanci predstupujú pred voličov a skladajú účty pri uchádzaní sa 
o mandát. Rovnako by to malo platiť pre týchto riaditeľov. Legislatívne je to dosť zložité, ale 
treba hľadať spôsob realizácie možno aj cez prítomných poslancov NR SR zmenou legislatívy. 
Treba hľadať spôsob zadefinovania tejto podmienky už pri samotnom výberovom konaní, či 
nie je možné nastaviť pravidla tak, aby riaditelia vedeli, že sú na dobu neurčitú ale s vedomím, 
že po nejakom čase im končí funkčné obdobie a s tým do toho idú. Keď to nestanovuje zákon, 
treba tomu predísť v budúcnosti. Určite sú tieto personálne zmeny legitímne a legálne 
z pohľadu zákonnosti a vedenia. Na druhej strane každý z poslancov si musí položiť otázku pri 
hlasovaní, či sú dostatočne korektné a slušné. Predseda PSK Majerský dodal, že vedenie 
naozaj hľadá spôsob, aby noví riaditelia, ktorí prejdú výberovým konaním, mali stanovenú 
kvázi doložku, že budú ustanovení na 5 rokov funkčného obdobia. Poslanec Benko podotkol, 
že ide o spôsob, či je korektný, slušný a transparentný. Všetci dobre vedia, že to až tak nie je 
a každý chce vedieť dôvod. V minulom období bola predsedníčkou komisie sociálnej 
poslankyňa Turčanová. V týchto dvoch DSS nebol ani náznak problémov a už v decembri išlo 
o nejakú prípravu odvolania riaditeľov na zasadnutí v januári. Nepočul o nijakom riaditeľovi, 
ktorý by pochybil. Už spomenul v diskusii, že keď pochybili, následne skončili. Podľa slov 
poslanca Ferenčáka diskutuje sa už viac o politike ako o samotnom návrhu. Má najradšej, keď 
niekto tretí povie, že je to súboj dvoch politických strán a pritom poslanec Ledecký nepatrí 
k žiadnej. Jednoducho tu nie sú poslanci len za politické strany, majú svoj názor, ale každý 
bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. V podstate sa každý vyjadruje ku 
kompetencii zastupiteľstva na odvolanie. Poslanci sú tu na to, aby vyjadrili svoj názor. Sám je 
zástancom toho, aby sa politika neťahala do regionálnych štruktúr alebo mestských a obecných 
zastupiteľstiev. Ak to poslanci začnú robiť, veľmi rýchlo skončia. Poslanec Šmilňák reagoval 
tým, že predsedovia poslaneckých klubov sa stretli v decembri a chceli tento problém riešiť 
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systémovo. Vtedy predsedovia poslaneckých klubov NEKA a SMER-SD povedali, že 
nezahlasujú za takýto návrh, lebo si nevedia predstaviť plošné odvolanie riaditeľov DSS resp. 
kultúrnych zariadení, preto bude lepšie to odložiť. Potom niečo zaznelo na Rade PSK 
a poslanec Benko spomenul stretnutie troch poslancov SMER-SD s predsedom PSK. Ten im 
predsa nemôže sľúbiť niečo, o čom najväčší poslanecký klub nevie. Veď to je nezmysel. Návrh 
na systémovú zmenu bol už v čase vianočných sviatkov, ale nebol konsenzus. Predseda PSK 
Majerský uviedol, že toto je prvý bod tohto funkčného obdobia, na ktorom sa zastupiteľstvo 
„seká“. V priebehu 5 rokov bude takýchto bodov predložených viac, pretože sa systémovo veľa 
vecí neriešilo. O chvíľu prídu na rad školy z okresov jednotlivých poslancov a je veľmi 
zvedavý, ako budú obchádzať riaditeľov, volať na zasadnutie rodičov a žiakov, lebo škola s 50-
ročnou históriou z ich okresu bude musieť skončiť. Je mu ľúto, ale niektoré veci sa naozaj 
systémovo neriešili. Žiadnym médiám nepovie, prečo dáva návrh na odvolanie. Každému 
poslancovi medzi štyrmi očami povie a ukáže niektoré podklady. Nebude robiť žiadnu 
revolúciu a mediálnu šou. Nebude mávať nejakým pamfletom, ktorý má, nebude mávať 
riadnym dokumentom, ktorý má, ale poslancom medzi štyrmi očami ho ukáže. Nemá s tým 
žiaden problém. Nie je to trestný tribunál, nikdy nebol a nikdy ani nebude. Toto zastupiteľstvo 
ani nikto z úradu nebude robiť trestný tribunál, chce, aby zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK boli funkčné a slúžili koncovým užívateľom – klientom. Verí, že všetkým na 
tom záleží a jemu ako predsedovi prvému. Aj keď sa teraz nenašla zhoda a všetci nebudú 
hlasovať za odvolanie, nebude mať vo svojom srdci hnev voči tým, ktorí nezahlasujú, ale 
systémové opatrenia sa budú musieť robiť. Je to povinnosť všetkých, aby boli predovšetkým 
klienti spokojní v týchto zariadeniach, lebo skôr či neskôr budú možno aj prítomní vypisovať 
žiadosť o umiestnenie do týchto zariadení. Verí, že tieto zariadenia budú hodné 21. storočia 
a poskytnutá starostlivosť bude tá najlepšia, aká bude môcť byť z rúk zamestnancov. Následne 
udelil slovo PhDr. Homzovej, riaditeľke DSS v Sabinove, ktorá uviedla, že sa nikdy 
nezúčastnila zasadnutia Zastupiteľstva  PSK. Dnes vidí, že je to náročná práca aj pre poslancov. 
Do funkcie riaditeľky DSS nastúpila pred 16 rokmi po polročnom neobsadenom mieste 
riaditeľa, čiže nikoho nevymenila na tomto mieste. Bola na to hrdá, keďže sa mohla starať 
o ľudí, ktorí naozaj potrebovali pomoc. Svoju prácu si robila zodpovedne a čestne. Klienti pre 
ňu znamenali súčasť jej života a práve to jej bránilo podpísať dohodu o odchode z postu 
riaditeľky, keďže bola zavolaná na Úrad PSK v piatok s tým, že dostala ešte jednu možnosť na 
premyslenie. Počítala s tým, že sa nájde niekto, kto jej poďakuje za 16-ročnú prácu, ktorú robila 
naozaj zodpovedne a čestne, že si za tým bude stáť a je na to hrdá, ale naopak, mala podpísať 
dohodu 10. 4., teda zo dňa na deň mala skončiť. Pomáhala chorým ľuďom a stála pevne pri 
nich každý deň nielen v práci ale aj v nemocnici, keď to bolo potrebné. Pre ňu nemá 
obmedzenie pracovný čas riaditeľa, za svojimi klientmi ide aj v sobotu, nedeľu, vo sviatok, 
vtedy, keď ju potrebujú. Čestne to robila 16 rokov. Nevie, kto by to naozaj dokázal robiť tak 
ako ona, držať ich za ruku a nechať im istotu, že niekoho majú, pretože DSS v Sabinove je 
atypické zariadenie. DSS je opatrovníkom 60 ľuďom, ktorí nemajú nikoho. Bola im nielen 
riaditeľkou ale aj matkou a starala sa, aby sa v zariadení cítili ako doma, lebo ten domov nemali. 
Určite všetci poslanci nepoznajú zadnú časť domova, aký život museli žiť a aký prežili. Nemali 
to jednoduché a ona vnášala do ich života radosť. Pre poslancov pripravila materiál o množstve 
aktivít za 16 rokov. Všade sprevádzala svojich klientov, ktorí bez nej ani nechceli ísť. Nebije 
sa o riaditeľské miesto. Vie si predstaviť svoj život doma pri svojej mame a rodine. Ale nedalo 
jej, aby tak nezodpovedne pristúpila práve k týmto ľuďom, ktorí ešte dnes nevedia, že tu stojí 
a že ju zastupiteľstvo odvoláva. Prosila riaditeľa úradu, že je naozaj pripravená sa dohodnúť 
a navrhla mu tri veci. Jednou z nich bola príprava niekoho na prevzatie funkcie riaditeľky, aby 
sa vžil do situácie, že to nie sú ľudia, ktorí majú doma rodičov alebo deti, ktoré za nimi 
prichádzajú. Sú tam ľudia, ktorí nemajú nikoho a dôverujú jej, lebo ich nikdy nesklamala. 
Druhá vec bola, aby riaditeľ popremýšľal o tom, že by bolo vhodné prísť do tohto zariadenia 
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a vysvetliť jeho obyvateľom, že odíde, lebo to nedokáže a preto im to dodnes nepovedala. 
Spomenula aj tretiu vec, že má 18 mesiacov do dôchodku a čo s tým ďalším obdobím, aj keď 
to ju najmenej trápilo. Predseda PSK Majerský podotkol, že nabudúce zavolá aj 
zamestnancov a klientov, lebo mal vo svojej kancelárii 7 zamestnancov, ktorí tvrdili niečo iné. 
Prišli by viacerí, keby mal väčšiu kanceláriu. Nebude ďalej stupňovať emócie. 
Procedurálny návrh predložený poslancom Hoptom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje tajné hlasovanie v tomto bode.  
Hlasovanie:      za: 9   proti: 35           zdržalo sa: 10 
Procedurálny návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – časť A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja odvoláva nižšie uvedenú riaditeľku 
zariadenia sociálnych služieb dňom 30. apríla 2018: 
PhDr. Annu Homzovú, riaditeľku DSS Sabinov.  
Hlasovanie:      za: 31   proti: 4           zdržalo sa: 20 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie – časť A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja odvoláva nižšie uvedeného riaditeľa 
zariadenia sociálnych služieb dňom 30. apríla 2018: 
PhDr. Adriána Labuna, riaditeľa Senior domu Svida vo Svidníku. 
Hlasovanie:      za: 31   proti: 3           zdržalo sa: 21 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie – časť B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja berie na vedomie poverenie predsedu PSK 
vedením: DSS Sabinov – Ing. Janou Hanzelyiovou odo dňa 1. mája 2018 do doby 
vymenovania riaditeľov na základe výsledkov výberového konania.  
Hlasovanie:      za: 36   proti: 0           zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – časť B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja berie na vedomie poverenie predsedu PSK 
vedením: Senior dom Svida vo Svidníku – Mgr. Michalom Michalkom odo dňa 1. mája 2018 
do doby vymenovania riaditeľov na základe výsledkov výberového konania. 

Hlasovanie:      za: 37   proti: 0           zdržalo sa: 18 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie – časť C: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja poveruje predsedu PSK vypísať výberové 
konanie na obsadenie miest riaditeľov vyššie uvedených zariadení sociálnych služieb.  
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0           zdržalo sa: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 18 – Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho 
rozvoja PSK: Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, 
predkladá  návrh zmien v orgánoch ARR PSK týkajúcich sa zástupcov PSK  a ktoré vyplynuli 
z nového zloženia Zastupiteľstva PSK po voľbách do krajskej samosprávy. Materiál neobsahuje 
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návrh konkrétnych mien, pretože v čase jeho prípravy tieto nominácie neboli ešte uzatvorené. 
Predseda PSK Majerský dodal, že najprv sa budú odvolávať zástupcovia PSK zo Zboru 
zástupcov členov ARR PSK, Správnej rady ARR PSK a Dozornej rady PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Sýkora pripomenul, že pri konštituovaní orgánov zastupiteľstva a rozdeľovaní 
funkcií bol dohodnutý nejaký kľúč. Predseda poslaneckého klubu KDH, OĽaNO, NOVA, SaS 
poslanec Šmilňák by mal teraz povedať, podľa akého kľúča sa má obsadiť ARR PSK, pretože 
neexistuje, aby klub nezávislých poslancov nemal žiadne zastúpenie v správnej rade. Každý 
poslanecký klub by tam mal mať svojho zástupcu. Tak ako dnes, keď majú sociálnu oblasť, 
berú si za ňu zodpovednosť. Ak to bude tak, že najväčší poslanecký klub bude mať obsadené 
všetko a ostatní zostanú bokom, s tým zásadne nemôže súhlasiť. Nie je to už o proporcionálnom 
rozdelení. To isté je pri téme výberových konaní. Dodnes vlastne nikto nepovedal, ako sa budú 
vytvárať výberové komisie, lebo aj tie by mali byť korektné, teda spôsobom každý klub po 
jednom zástupcovi a najväčší klub 2 – 3 zástupcov. Ale je potrebné vedieť o tom, čo sa tam 
deje. Keby sa v minulosti hovorilo o predsedníčke komisie sociálnej bez nej, ako by to dopadlo. 
Hovorí to v dobrom a bez nejakých emócií, snaží sa veci riešiť pragmaticky. Treba zvážiť, či 
to bude spôsobom prevalcovania a tam, kde sa to hodí, bude pomerné zastúpenie. Poslanecký 
klub nezávislých poslancov by logicky mal mať svoje zastúpenie. Tak ako predtým 
bola zastúpená pravica Ing. Gašpárom a Ing. Baranom. Predseda PSK Majerský si nie je tak 
celkom istý. Poslanec Sýkora dodal, že sa majú odvolávať všetci. Spýtal sa, prečo a za čo by 
sa mal odvolávať poslanec Ledecký, alebo potom niekomu nepasuje do kariet. Veď za klub tam 
potrebuje mať jedného človeka. Trvá na tom. Poslancovi Janigovi prekáža otvorená diskusia 
bez uvedenia jednotlivých mien, vlastne sa diskutuje k bodkám na papieri. Podľa slov predsedu 
PSK Majerského sa teraz v prvom rade diskutuje k odvolaniu a potom sa bude 
k schvaľovaniu. Následne uviedol, že po komunikácii s predsedami poslaneckých klubov sú 
navrhnutí zástupcovia PSK v Zbore zástupcov členov ARR PSK poslanci Hudáček, Wzoš, 
Fecko, Kanuščák a poslankyne Leščáková, Sirková. Navrhnutí zástupcovia PSK za členov 
Správnej rady ARR PSK sú poslanci Holinka, Šmilňák a Olekšáková, Cipár (zamestnanec), 
Hirčko. Navrhnutí zástupcovia PSK za členov Dozornej rady ARR PSK sú poslanci Bieľak, 
Benko, riaditeľ úradu Cvoliga. Poslanec Sýkora poukázal na to, že klub nezávislých poslancov 
nemá žiadne zastúpenie v správnej rade a v zbore zástupcov. To asi znamená, že tento klub 
akože neexistuje. Predseda PSK Majerský dodal, že prerozdelenie matematickým spôsobom 
nijako nevyjde. Nech mu poslanec Sýkora povie, ako dá 4 kluby do dozornej rady, keď sú len 
3 miesta. Poslanec Sýkora nerieši dozornú radu, lebo zasadá raz do roka. Rozhodujúca je 
správna rada a zbor zástupcov. Pripomenul dnešné riešenie 2/3-nového hlasovania. Treba si 
prezrieť doterajšie hlasovania. Niektoré podporil aj klub nezávislých poslancov, ktorý nie je 
opozíciou, ale chce len rovnomerné zastúpenie. Školenie už dostal v Levoči medzi vianočnými 
sviatkami s prepočítaním na všetko. Poslanec Šmilňák môže potvrdiť, že to bolo tak a osobne 
všetko akceptoval. Keď potom jeho klub nedostal podpredsedu, bol vyškolený, že majú KOCR, 
preto by mali byť féroví. Klub nezávislých poslancov trvá na svojom zástupcovi. To nie je 
férovosť, lebo poslanecký klub nezávislých poslancov Dohoda pre región s 10 členmi má 
svojich zástupcov a druhý klub nezávislých poslancov s 10 členmi nemá. Aký je teda spôsob 
výberu, poslanecké kluby nezávislých sa medzi sebou nedohodli, rozhodol najsilnejší 
poslanecký klub. Poslanec Šmilňák povie sám za seba, že sa nepýtal do správnej rady a dostal 
to ako pracovnú úlohu. Správna rada je orgánom, ktorý má bližšie k výkonu a v nej musí mať 
najväčšie zastúpenie ten, kto nesie zodpovednosť teda koaličný klub. Sú isté mechanizmy 
a hlasovania väčšiny, nadpolovičnej väčšiny, určite tomu poslanec Sýkora rozumie. 
Rozhodovanie pri ARR PSK išlo mimo neho. Nemá takú právomoc, je predsedom 
poslaneckého klubu. V dozornej rade je väčšina opozície, lebo je nie je výkonným ale 
kontrolným orgánom. Aj keď nebol pri rozdeľovaní týchto postov, zo svojho pohľadu to vníma 
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tak, že vo výkone majú byť tí, ktorí budú niesť zodpovednosť a v dozornej rade tí, ktorí majú 
dávať pozor, aby nedošlo k pochybeniam. Rád sa s niekým vymení, ale ak je to požiadavka 
vedenia PSK a  poslaneckého klubu, tento post vezme. Poslanec Ferenčák na dnešnom 
rokovaní poslaneckého klubu SMER-SD položil otázku, či je známe, o kom sa bude hlasovať, 
kde sa môžu dať tí ľudia a bolo mu povedané, že nie. Pred chvíľou tu odznelo, že tieto počty 
boli dané na Rade PSK v podstate kompromisom predsedov poslaneckých klubov. Chce si len 
potvrdiť, že to bolo tak, pretože jeho klub sa tomu nevenoval. Nevie, či to nevedeli v rámci 
klubu, alebo to nevedel nikto. Predseda PSK Majerský pripomenul, že správna rada je 11-
členná. Chce povedať veľmi dôležitú vec, že z vtedajšej opozície bol v správnej rade len Ing. 
Gašpár. Následne sa opravil, že v správnej rade nebol nikto. Poslanec Ledecký dodal, že 
diskusia môže prebiehať v dvoch rovinách. Buď sa budú navzájom akceptovať a robiť veci 
demokraticky, alebo sa aspoň tváriť a presadzovať veci naozaj potrebné pre tento kraj. Druhá 
rovina je taká, že sa politicky rozhodne, ale keď je potrebné zahlasovať za niečo dôležité, potom 
sa použije nejaký spôsob manipulácie alebo presvedčovania. Je začiatok volebného obdobia, 
záleží od predsedu PSK, ktorú rovinu si zvolí, kombinácia neexistuje. Považuje za nenormálne, 
že sa ráno povedali mená členov správnej rady. Chce mať materiál, chce si ho preštudovať, 
chce poznať nominovaných ľudí, aby mohol hlasovať. Teraz sa dozvedel mená a niektorých 
ľudí nepozná. To isté sa stalo pri odvolávaní riaditeľov DSS, tých ľudí nepozná a nevie, ako 
má hlasovať. Nestotožňuje sa so samotným spôsobom a s uvedením mien priamo na zasadnutí. 
Je to vážna vec, preto je potrebné pristupovať k týmto veciam vážne a nie je jedno, koho 
zastupiteľstvo do týchto orgánov zvolí. Osobne je z toho dosť rozčarovaný. Podľa názoru 
poslanca Benka by bolo korektnejšie, keby poslanci vedeli mená už na Rade PSK alebo aspoň 
počty a na zasadnutí klubov by doplnili mená. Poslanci z klubu nezávislých sú trochu 
rozčarovaní, možno keby tento bod bol druhým v poradí rokovania, ináč by hlasovali. Taký je 
život. Je pravdou, že v správnej rade by malo byť zastúpenie všetkých poslaneckých klubov. 
Koaličný klub tam môže mať dve mená, lebo je tam 5 miest, takže nevidí problém, bolo by to 
férové. V zbore zástupcov bolo 5 členov, 5 miest zostáva a pribudlo miesto zástupcu klubu 
SMER-SD. Zastupiteľstvo bude 5 odvolávať a 6 menovať. Podpredseda PSK Bizovský 
nadviazal na poslanca Sýkoru. Minulého týždňa sa zúčastnil porady užšieho vedenia, vedenia 
Úradu PSK, aj Rady PSK. Rozprávalo sa k možným plošným odvolávaniam, ale tento bod 
nebol prerokovaný. Dnes ráno sa dozvedel, že klub SMER-SD má navrhnúť dve mená. Už dnes 
na zasadnutí poslaneckého klubu SMER-SD sa snažili veci dotiahnuť, ale vyznačené bodky 
boli otázky. Sám nevedel mená, až ráno sa ich dozvedel. Možno ďalšie 2 poslanecké kluby 
zasadali, možno spolu niečo prerokovali. Doteraz na spoločných rokovaniach stále platila 
džentlmenská dohoda, vedeli sa spolu dohodnúť, povedali si nejaké percentá. Až tak mu 
neprekážajú tie percentá a počty a to, že je dostatok hlasov a môžu si všetko odhlasovať, ale  
prekáža mu spôsob predloženia materiálu s tým, že ešte ráno nevie jeho obsah. Nechce vyzerať 
pred svojím akoby niečo zatajil. Tak, ako poslanec Sýkora, aj on sa dozvedel, že má predložiť 
nejaké mená. Predseda PSK Majerský sa spýtal poslancov, či chcú priestor na stretnutie 
poslaneckých klubov. Podľa slov poslanca Sýkoru je predložený návrh šitý horúcou ihlou. Je 
potrebné rozdiskutovať 11 miest na 11 mien. Spýtal sa, či medzi navrhnutými 11 ľuďmi nemá 
mať klub nezávislých zastúpenie. Keď zasadne klub, má poslancom povedať, že teraz prvýkrát 
budú o tom rozprávať. Predseda PSK Majerský súhlasí s poslancom Sýkorom, že niektoré 
veci boli narýchlo predložené, ale priestor bol daný. Je zaujímavé, že každý už presne vie, ktorý 
orgán je dôležitý, ktorý je absolútne nedôležitý a ktorý je super dôležitý. Napr. predloží návrh 
a niekto povie, aby ho vyškrtol z dozornej rady, lebo je to zbytočný orgán. Nie je zbytočný, aj 
dozorná rada má svoj kontrolný mechanizmus a má možnosť určité procesy kontrolovať 
a v najbližších možných krokoch obmieňať, ak je funkčná. Dozorná rada v tomto zložení môže 
byť funkčná. Prečo je tak bytostne dôležitá práve správna rada, lebo klub nezávislých má 10 
poslancov. Prečo nebola klubu s 22 poslancami umožnená správna rada pred niekoľkými 
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týždňami. Je to rečnícka otázka, ktorá má svoje opodstatnenie. V správnej rade boli poslanci 
Ledecký, Aftanasová, Benko, Ceľuch, Sirková. Možno je to rečnícka otázka, ale má logické 
opodstatnenie odpovedať na ňu. Nech mu poslanci PSK z minulého volebného obdobia a 
prítomní aj v tomto zastupiteľstve dajú odpoveď. Poslanec Janiga sa opýtal, prečo tieto funkcie 
alebo tieto mená nie sú tak podstatné, prečo klub nezávislých Dohoda pre región tam má dvoch 
zástupcov a klub nezávislých ani jedného. Je to básnická otázka, ktorá sa vždy niekde odzrkadlí. 
Poslanec Ledecký odpovedal na otázku predsedu PSK, že keď cítil nejakú krivdu 
v zastupiteľstve, je jedno či teraz, predtým a potom, nikdy nebol členom SMER-SD. Ani teraz 
nie je v žiadnej politickej strane a nikdy ho nezaväzovala stranícka disciplína, vždy povedal to, 
čo uznal za vhodné. Opýtal sa, či vtedajší opozičný klub predložil nejaký návrh, keď mal pocit, 
že by tam mal mať človeka. Ako poznal bývalého predsedu PSK, nemal by s tým najmenší 
problém a to nielen v tejto veci. Napr. na Rade PSK sa diskutovalo o odvolaní riaditeľov 
organizácií s tým, že budú mať určité funkčné obdobie, predseda súhlasil s tým, že sa to bude 
riešiť, ale on jediný to pripomenul asi dvakrát, nikto iný. Bývalý predseda PSK vedel nájsť 
a hľadal kompromis. Teraz sa nemôže povedať, že predtým nič nemali. Opýtal sa, či vtedy 
niekto vystúpil s tým, že to nie je korektné v správnej rade. Starí členovia zostávali a noví sa 
doplňovali. Nevie, či to bolo správne, ale nepostrehol návrh, že je to nespravodlivé.  Pravdou 
je, že to nebolo spravodlivé a teraz sa v tom má pokračovať. Predseda PSK Majerský má 
pamäť, dokonca bol krátky čas členom Rady PSK. Bývalým predsedom ich poslaneckého klubu 
bol poslanec Vokál a na zasadnutí klubu takáto požiadavka bola. V správnej rade chceli mať 
svojho zástupcu, nebolo im to umožnené. Na Rade PSK sa vyplňujú vybodkované miesta, ku 
ktorým majú teraz niektorí výhrady. Súhlasí s tým, že to mohlo byť trochu skôr. Berie túto 
férovú požiadavku. Požiadavku na miesto v správnej rade jeho klub mal a to, že mu nebolo 
vyhovené ani v jednom prípade, je tiež fakt, ktorý je tu vidieť a tiež spôsob jej konštituovania. 
Keď sa začalo toto volebné obdobie, poslanec Ledecký mal napísané pri svojom mene SMER-
SD, lebo bol členom tohto poslaneckého klubu a vôbec mu to  nezazlieva. To, že nie je členom 
tejto politickej strany, je jedno. Hovorí mu to na rovinu ako kamarátovi aj ako poslancovi. Je 
jedno kto a v akej politickej strane je. Bol v ich poslaneckom klube. Inému poslaneckému klubu 
nebola umožnená účasť v správnej rade, bolo to jednoducho zmietnuté zo stola, aj keď sa tam 
dali niektoré kozmetické mená a pozície, ale tie kľúčové neboli opozícii umožnené. Poslanec 
Benko poukázal na politiku v diskusii, ale je potrebné hovoriť o 4 poslaneckých kluboch. 
Predloženie týchto mien nie je korektné, lebo na Rade PSK mohli odznieť aspoň počty. Napr. 
pre predsedov poslaneckých klubov sa mohol pripraviť počet do správnej rady, dozornej rady 
a zboru zástupcov. Nie je dobré doplňovať mená dnes ráno resp. pred rokovaním o tomto bode. 
V minulom volebnom období boli počty dohodnuté aspoň týždeň dopredu, každý o nich a mená 
boli doplnené. Dnes sa mená museli narýchlo doplňovať a je pravdou, že v správnej rade nemá 
zastúpenie ani jeden klub nezávislých a SMER-SD. Poslancovi Kahancovi sa to ťažko počúva, 
lebo sa tým neskutočne mätú ľudia. Pamätá si, keď sa dohadovali mená priamo na 
zastupiteľstve, dokonca dole v priestoroch sa dohadovalo ad hoc. Netreba sa navzájom klamať. 
Keď niekedy bolo niečo zlé, bolo potrebné to obhajovať, keď sa poslanci cítili nezávislí na 
nejakej strane. Čaká od človeka, ktorý to obhajuje teraz, že to mal obhajovať aj predtým. Teraz 
sa každý zrazu tvári, že je všetko zlé. Sám má radšej materiál jasne definovaný bez bodiek. Ale 
netreba sa tváriť, že za tých 16 rokov všetko išlo dokonale. Prvé volebné obdobia boli tvrdou 
guberniou a dokonca fungovala aj vtedy, keď mali 40 poslancov. Podľa názoru poslanca 
Hrabčáka ak sa predsedovia poslaneckých klubov cítia ukrivdení, že v správnej rade nemajú 
svojich zástupcov, môžu predložiť návrh na doplnenie tohto materiálu a predseda PSK dá 
o ňom hlasovať. Pokiaľ návrh prejde, bude zapracovaný a bude sa znova hlasovať už 
o schválených doplnených menách. Zatiaľ je to stále materiál na prerokovanie, ktorý musí 
prejsť hlasovaním. Ak má byť v správnej alebo dozornej rade niekto iný z ich klubu, môžu 
predložiť návrh a predseda dá o ňom hlasovať. Je to materiál, ktorý majú poslanci prerokovať 
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a hlasovať o ňom. Predseda PSK Majerský potvrdil, že poslanec Hrabčák má pravdu. Povie 
to otvorene, aj keď teraz budú prekvapení jeho poslanci. Vždy ustupoval, ustúpil na 
zastupiteľstve aj predtým, aj na tom prvom. Ustúpi v jednej veci aj teraz, ale len v jednej. Bude 
to veľký krok. V správnej rade môže poslanecký klub nezávislých poslancov doplniť jedného 
človeka namiesto Ing. Olekšákovej. Poslanec Sýkora navrhol poslanca Ledeckého. Poslanec 
Bieľak dodal, že jeho diskusný príspevok je už bezpredmetný, pretože predseda PSK našiel 
tento kompromis. V podstate chcel, aby predsedovia poslaneckých klubov ešte rokovali 
a možno by sa tento materiál stiahol z rokovania, aby nebol dôvodom nejakého sporu pre 
budúce zasadnutia. Predseda PSK Majerský sa opýtal predsedov poslaneckých klubov, či 
hlasovanie môže byť en block. Vzhľadom na ich všeobecný súhlas požiadal zastupiteľstvo 
hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie so zapracovanými zmenami.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov 

A.     o d v o l á v a  

A.1.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja v Zbore zástupcov členov Agentúry 
         regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

- Ing. Jána Ragana 
- Ing. Antona Gašpára 
- Ing. Jozefa Bertu 
- Ing. Milana Barana 
- Ing. Milana Cocuľu 

A.2.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja v Správnej rade Agentúry regionálneho  
         rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

- PhDr. Vladimíra Ledeckého 
- JUDr. Annu Aftanasovú  
- PaedDr. Miroslava Benka, MBA 
- Pavla Ceľucha  
- Mgr. Nadeždu Sirkovú 

A.3.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja v Dozornej rade Agentúry regionálneho 
         rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

- Petra Pilipa 
- Ing. Petra Sokola 
- PhDr. Mariána Damankoša 

B.     m e n u j e 
         zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Zboru zástupcov členov Agentúry 
         regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 
           - Pavla Hudáčeka  – predseda Zboru zástupcov členov 
           - Mgr. Igora Wzoša 
           - Ing. Martina Fecka 
           - Jozefa Kanuščáka 
           - PaedDr. Vieru Leščákovú 
           - Mgr. Nadeždu Sirkovú 
C.     s c h v a ľ u j e 
C.1.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Správnej rady Agentúry 
         regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 
             - Jána Holinku 
             - Mgr. Martina Šmilňáka 
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             - PhDr. Vladimíra Ledeckého 
             - PaedDr. Mariána Cipára 
             - Jána Hirčka 
C.2.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady Agentúry 
         regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 
            - JUDr. Štefana Bieľaka 
            - PaedDr. Miroslava Benka, MBA 
            - PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu  
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský ešte doplnil, že predsedom Zboru zástupcov členov ARR PSK sa 
stal poslanec Hudáček. Je to uvedené v uznesení v bode B menuje. 
 
 

K bodu 19 –  Zmeny v orgánoch Prešovského zdravotníctva, a. s.: 
Predseda PSK Majerský predstavil návrh na uznesenie. V bode A je zmena člena 
predstavenstva spoločnosti s uvedením jeho mena. Bod B obsahuje návrh na odvolanie členov 
dozornej rady. V bode C je návrh na zvolenie za členov dozornej rady s uvedením podpredsedu 
PSK Jakubova a poslanca Slovíka. Ospravedlnil sa prítomným, že to nebolo uvedené skôr. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení  
A.   b e r  i  e   n a    v e d o m i  e  

            informáciu o zmene člena predstavenstva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.: 
PaedDr. Milana Majerského, PhD.     

B.     n a v r h u j e            
B.1.  valnému zhromaždeniu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., odvolať členov 

dozornej rady: 
- MUDr. Andreja Havrilu 
- MUDr. Mareka Mol čana 

B.2.   valnému zhromaždeniu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., zvoliť za členov  
dozornej rady: 
- MUDr. Martina Jakubova 
- MUDr. Pavla Slovíka  

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

K bodu 20 – Rôzne:  
A/ Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby novej telocvične na rok 2018: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva, 
mládeže, TV a športu Úradu PSK, uviedol, že základným cieľom tejto výzvy je zlepšenie 
kvality a funkčnosti telocviční a ich vybavenia. Maximálna výška stanovených prostriedkov je 
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150 000 eur na kapitálové výdavky. Minimálna výška je 15 000 eur. V rámci spoluúčasti je 
alokovaných 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom. Povinnou prílohou 
je uznesenie Zastupiteľstva PSK o súhlase s výškou spoluúčasti. V kontexte tejto výzvy budú 
poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky s možnosťou vyčerpania do roku 2020. 
Do tejto výzvy sa zapojilo 27 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a z tých komisia mládeže, 
TV a športu uznesením č. 4/2018 vybrala a odporúča zastupiteľstvu schváliť podanie žiadosti 
pre 23 škôl uvedených v návrhu na uznesenie tohto materiálu. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš chce doplniť predložený zoznam škôl, keďže výzva bola vydaná 
v pomerne krátkom čase na to, aby komisia dokázala vyhodnotiť všetkých žiadateľov. Navrhol 
doplniť uznesenie v časti B.1. schvaľuje o poradové číslo 24. Obchodná akadémia, 
Komenského 1, Humenné a poradové číslo 25. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, 
Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Komisia sa snažila vyberať školy s perspektívnou budúcnosťou. 
V prípade Kežmarku je telocvičňa dobre využívaná neďalekou strednou odbornou školou 
a treba ju opraviť. V prípade OA Humenné absolvoval s vedúcim odboru školstva obhliadku 
priamo na mieste, a preto aj on sám zmenil názor. Teraz navrhuje niečo, o čom ináč hlasoval 
na zasadnutí komisie. Je to podľa neho objektívne a tieto školy treba posunúť ďalej. Doplňovací 
návrh v písomnej forme predložil predsedovi PSK.  
 
Návrh na uznesenie (s doplňovacím návrhom poslanca Damankoša):  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     b e r i e   n a   v e d o m i e 

informatívnu správu o Výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na  predloženie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 
2018 zo dňa 28. 3. 2018 

B.      s c h v a ľ u j e 

B. 1. predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a 
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby novej telocvične na rok 2018, a to pre: 

1. Spojenú školu, Bijacovce 1 

2. Hotelovú akadémiu J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

3. Spojenú školu J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov 

4. Spojenú školu, Štefánikova 64, Bardejov 

5. Strednú priemyselnú školu, Komenského 5, Bardejov 

6. Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné 

7. Gymnázium J. Fr.-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 

8. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 

9. Spojenú školu, Kollárova 10, Prešov 

10. Spojenú školu, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

11. Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 

12. Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov 
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13. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 

14. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 

15. Strednú zdravotnícku školu, Sládkovičova 36, Prešov 

16. Obchodnú akadémiu, Volgogradská 3, Prešov 

17. Strednú umeleckú školu, Vodárenská 3, Prešov 

18. Spojenú školu, SNP 16, Sabinov 

19. Strednú priemyselnú školu, Partizánska 1059/24, Snina 

20. Strednú odbornú školu, Sládkovičova 2723/120, Snina 

21. Strednú odbornú školu technickú, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

22. Strednú odbornú školu drevársku, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

23. Strednú odbornú školu, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

24. Obchodnú akadémiu, Komenského 1, Humenné 

25. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 

B. 2. spolufinancovanie projektov škôl uvedených v bode B. 1. tohto uznesenia s konečnou 
výškou spoluúčasti na kapitálové výdavky najmenej vo výške 10 % z poskytnutých finančných 
prostriedkov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Hlasovanie:      za: 38   proti: 0           zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ Iniciatíva za účelom obnovenia lodnej dopravy na vodnej nádrži Veľká 
Domaša: Predseda PSK Majerský sa minulý týždeň zúčastnil stretnutia s poslancami okresu 
Vranov nad Topľou na Domaši, ktoré bolo veľmi podnetné. Poďakoval všetkým poslancom 
tohto okresu za stretnutie, ktoré malo zmysel a splnilo svoj účel. Plánuje pokračovať 
v stretnutiach s poslancami v jednotlivých okresoch, ktoré budú určite zaujímavé. Poslanec 
Makatúra vystúpil v mene Oblastnej organizácie Horný Zemplín a Horný Šariš aj obce 
Kvakovce, ktorej cieľom je obnovenie lodnej dopravy na vodnej nádrži Veľká Domaša, za 
účelom získania dotácie od vlády SR na zakúpenie vyhliadkovej lode. Oblastná organizácia 
zastupuje 5 okresov a to Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Sninu a Medzilaborce. 
Vodná nádrž sa rozprestiera na území okresov Vranov nad Topľou a Stropkov. Členovia 
oblastnej organizácie sú pevne presvedčení, že práve vodná doprava ako produkt cestovného 
ruchu by mala zvýšenú pridanú hodnotu, ktorou by nabaľovala na seba ďalšie aktivity a služby 
cestovného ruchu. Lodná doprava na Domaši skončila v roku 1992 a odvtedy je aj útlm  
v rozvoji cestovného ruchu na tejto vodnej nádrži. Túto aktivitu podporila samospráva, štátna 
správa a významné osobnosti okresov Vranov nad Topľou a Stropkov. Požiadal zastupiteľstvo 
o podporu tejto iniciatívy. 
Diskusia: 
Podľa slov poslanca Damankoša je to pekná iniciatíva, ale v materiáli mu chýbajú odpovede 
na nasledovné otázky, koľko stojí vyhliadková loď, kto ju bude prevádzkovať, koľko prispejú 
obce a miestni podnikatelia a akým spôsobom sa táto vec zrealizuje. To všetko chýba  
v dôvodovej správe. Keď to teraz zastupiteľstvo schváli, poslanci majú záväzok aj sami voči 
sebe, aby sa to nejakým spôsobom rozbehlo. Poslanec Makatúra odpovedal, že oblastná 
organizácia cestovného ruchu a obec Kvakovce predložili žiadosť Úradu vlády SR, s ktorým 
komunikovali. Majú sľúbenú podporu. Požiadali úrad pre verejné obstarávanie o systém 
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výberového konania, nakoľko na túto loď predkladali pripomienky a špecifikácie, ktoré by mala 
spĺňať a aké kritériá by mala mať vzhľadom na vodné dielo Domaša po porade 
s vodohospodárskym podnikom. Momentálne úrad verejného obstarávania pripravuje podklady 
pre Úrad vlády SR na zakúpenie tejto lode. Aktivity vodného športu na Domaši sú sčasti 
uvedené v akčnom pláne najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou. Preto je tam obec 
Kvakovce a vlastníkov určí poskytovateľ, čiže Úrad vlády SR určí v zmluve, kto bude 
poskytovateľom a zodpovedným a vyšpecifikuje pravidlá poskytnutej dotácie. Poslanec Pčola 
sa spýtal, čo si pod slovom „podporuje“ majú predstavovať poslanci, teda akým spôsobom bude 
PSK potom túto vec podporovať a či je myslená nejaká ekonomická rovina. Poslanec 
Makatúra uviedol, že VÚC je zodpovedný za regionálny rozvoj. Na zasadnutí komisie 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sa hovorilo o príprave odboru cestovného ruchu, tak 
by bolo hanbou nepodporiť túto aktivitu, ktorú podporuje celá samospráva, štátna správa, 
podnikateľská sféra a osobnosti okresov Vranov nad Topľou a Stropkov. Môže predložiť aj 
uznesenia organizácie cestovného ruchu, kde sú zástupcovia 5 okresov, ani z nich nebol nikto 
proti.  Ide o účelovú dotáciu, s určenými podmienkami Úradu vlády SR. Po Vysokých Tatrách 
má najväčšiu prioritu a potenciál v cestovnom ruchu Domaša. Ak je PSK zodpovedný za 
regionálny rozvoj a cestovný ruch, tak by to malo zastupiteľstvo jednoznačne podporiť. 
Predseda PSK Majerský dodal, že je to celé navigované na výjazdové zasadnutie vlády SR 
vo Vranove nad Topľou. Schválené uznesenie Zastupiteľstva PSK je vlastne podporným 
stanoviskom pre predsedu vlády SR, ktoré bude zaslané na Úrad vlády SR. Domaša má naozaj 
potenciál, je to krásny kraj, netreba na to zabúdať. Je to vodná nádrž, kde má SR čo dobiehať 
napr. oproti Poľsku. Ak táto iniciatíva bude podporená, bude to jedna z atrakcií, ktorá si zaslúži 
svoje miesto v SR a určite na východe SR. Poslanec Pčola s tým osobne nemá problém, ale 
návrh na uznesenie sa mu zdá veľmi jednoduchý. Možno malo byť pripravené jednoduché 
memorandum o spolupráci. Ak stačí táto forma, nemá s tým problém. Poslanec Ragan vníma 
celú vec ešte s množstvom otáznikov okolo lodnej dopravy a samotnej lode. Nebude to 
jednoduché, ale je to téma pre partnerov a Úrad vlády SR. Na poslancoch PSK je prijať toto 
deklaratívne uznesenie ako podporu a vyjadrenie k rozvoju cestovného ruchu na Domaši a život 
ukáže, ako to bude ďalej. Okres Vranov nad Topľou patrí medzi najmenej rozvinuté okresy SR. 
Vláda bude navštevovať tieto okresy so snahou nejako pomôcť, takže aj táto iniciatíva môže 
pomôcť cestovnému ruchu. Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto uznesenia. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   p o d p o r u j e   iniciatívu obce 
Kvakovce a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, 
ktorej cieľom je obnovenie lodnej dopravy na vodnej nádrži Veľká Domaša a za tým 
účelom získanie dotácie od vlády Slovenskej republiky na zakúpenie vyhliadkovej lode. 
Hlasovanie:      za: 39   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Pčola, na základe sťažností občanov na vynechávanie liniek zabezpečovaných 
prevádzkovateľom SAD Poprad, a. s., požiadal PSK ako zmluvného partnera a objednávateľa 
prepravných výkonov, aby vyžiadal od SAD Poprad, a. s., presný zoznam vynechaných spojov 
a zastávok v prímestskej doprave za obdobie od 1. 3. do 23. 4. 2018 a presný zoznam 
evidovaných telefonických písomných a mailových sťažností za obdobie od 1. 3. do 23. 4. 
2018. V prípade zistenia pochybení a nedodržania zmluvy, čo je v tejto chvíli evidentné, žiada, 
aby si PSK nárokoval kompenzáciu vzniknutej škody v zmysle zmluvy a aby PSK vyvolal 
stretnutie so SAD Poprad, a. s. a riešil túto situáciu. Predseda PSK Majerský dodal, že túto 
interpeláciu bude riešiť odbor dopravy. 
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Poslankyňa Pleštinská požiadala o informáciu, kedy bude zadaný a dokedy má byť 
vypracovaný a schválený plán udržateľnej mobility, bez ktorého nie je možné čerpať finančné 
prostriedky z IROP na dopravnú infraštruktúru. Už dlhodobo nielen Starú Ľubovňu ale aj 
mnohé obce a mestá PSK trápi zlá dopravná infraštruktúra, situácia, zápchy, napr. otázka 
výstavby obchvatu Starej Ľubovne už rezonuje niekoľko rokov. Obyvateľom okresu Stará 
Ľubovňa treba jasne povedať, kedy sa reálne začne s realizáciou obchvatu mesta Stará Ľubovňa.  
Ďalej uviedla, že Ľubovnianske združenie miest a obcí realizuje projekt cyklotrasy. Problémom 
je financovanie projektu ako spoluúčasť s malými obcami napr. Legnava, Starina. Chcela 
vedieť, či môže Ľubovnianske združenie miest a obcí požiadať o spoluúčasť PSK ako finančnú 
pomoc a podporu pre spolufinancovanie malých obcí, aby projekt nestroskotal. 
Poslankyňa Sirková interpelovala riaditeľa SÚC PSK kvôli dvom havarijným stavom na 
komunikáciách II. a III. triedy v okrese Snina v katastri obcí Ubľa a Stakčín, kde bol vyhlásený 
havarijný stav minulý týždeň. Je tam obrovská nespokojnosť občanov s tým, že v prípade 
odstavenia tejto komunikácie ostanú odrezané od sveta obce Ruská Volová, Klenová, Kalná 
Roztoka. Stav cesty II/566 v katastri obce Ubľa je už dnes vo veľmi kritickom stave. Doprava 
prechádza v jednom jazdnom pruhu nad priekopou a druhá polovica cesty je spadnutá. Sú tam 
pukliny do 2 m, široké 50 cm. Taký istý stav je na ceste v smere zo Stakčína do Kalnej Roztoky. 
Podložie cesty je úplne podmyté a cesta padá na 6 úsekoch. Chcela vedieť, či sa pripravuje 
projektová dokumentácia alebo výberové konanie, lebo na jeden úsek už zastupiteľstvo 
schválilo sumu cez 300 000 eur. Ing. Kočiško, riaditeľ SÚC PSK, vie o tejto situácii, na  ktorú 
reagoval aj v médiách. Na prvý úsek v katastri obce Ubľa boli schválené finančné prostriedky. 
Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia. Na druhom úseku inžinierski geológovia 
preskúmajú danú situáciu aj vďaka schválenej investičnej akcii, kde na takéto kritické situácie 
môže SÚC PSK operatívne reagovať, zaslať objednávku a následne odborníkov na  
zmapovanie situácie. V rámci prostriedkov SÚC PSK, stredisko Stakčín, urobilo nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia týkajúce sa dopravného značenia. Situácia je odkonzultovaná s cestným 
správnym orgánom, dopravnou políciou a je vyhlásená mimoriadna situácia. 
Poslanec Babin poukázal na problém ubytovne na ul. Kukučínovej v Humennom umiestnenej 
v bytovom dome vo vlastníctve mesta Humenné, ktorú prevádzkuje PSK. Ako mestský 
poslanec už interpeloval vedenie mesta, že je tam využívané len prízemie a poschodie je úplne 
zamrežované. Pri osobnej návšteve týchto priestorov zistil hrozné podmienky 22 ľudí platiacich 
si za ubytovanie. Bývajú v špinavých zamrežovaných izbách, majú jednu špinavú kuchynskú 
linku, varia na dvoch platničkách. Nie je dôstojné, aby v dnešnej dobe ľudia takto žili a bývali. 
Predseda PSK Majerský na to momentálne nevie reagovať, ale preverí danú situáciu.  
 
 

K bodu 22 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 4. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 5. 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 21. mája 2018. 
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