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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 6 / 2018 
 
 
 

zo 7. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. augusta 2018 v Prešove 
 

 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2018.                                                       
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018.                                            
  5. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.                                                                                          
  6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018. 
  7. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                                                             
  8. A/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ -  
            - Podpora pútnických miest v PSK.                                                                          
      B/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ -   
            - Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.                                                                                                      
  9. Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“.                       
10. Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov.                                                                                                                           
11. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.                                                                                                                           
12. Výročná správa ARR PSK za rok 2017.                                                                                          
13. Zriadenie Regionálnej knižnice v Levoči.                                                                                   
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.        
15. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku.                                                                                                             
16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková  stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39.                                                                  
17. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK,  Ševčenkova 939/16 – 
      -  zníženie energetickej náročnosti“.                         
18. Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb.                                              
19. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK.                                                                        
20. Rôzne. 
21. Interpelácie poslancov. 
22. Záver.                                                                     
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 7. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Fedor, Hagyari, Hrabčák, 
Kičura.  
 
Predseda PSK Majerský vyzval poslancov o predloženie pozmeňovacích a doplňovacích 
návrhov k programu rokovania. 
Poslanec Kocák predložil návrh na doplnenie programu o bod s názvom Podpora 
Zastupiteľstva PSK k „Vyhláseniu poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou 
k environmentálnej záťaži – odkalisko Poša“. Požiadal poslancov PSK o podporu tohto  
materiálu. Predseda PSK Majerský navrhol zaradiť tento materiál ako bod číslo 6 za úpravu 
rozpočtu PSK so všeobecným súhlasom poslancov PSK. Dodal, že obsahom bodu Rôzne je 
návrh na odvolanie riaditeľa SÚC PSK a ocenenie študentov SPŠE v Prešove. Poslanec 
Sýkora navrhol stiahnuť z programu dnešného rokovania bod č. 20 - Návrh na odvolanie 
riaditeľa SÚC PSK, ktorému Zastupiteľstvo PSK pred rokom vyjadrilo dôveru celým 
politickým spektrom. Túto dôveru ničím nesklamal, je šikovným manažérom, takže nie je 
dôvod na jeho odvolávanie.  
Doplňovací návrh predložený poslancom Kocákom: 
- doplniť program rokovania o bod č. 6 s názvom Podpora Zastupiteľstva PSK k „Vyhláseniu 
poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – odkalisko Poša“. 
Hlasovanie:                  za: 53    proti: 0  zdržal sa: 1  
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Sýkorom: 
- vypustiť z programu rokovania a nerokovať dnes o bode č. 20 Rôzne – Návrh na odvolanie 
riaditeľa SÚC PSK. 
Hlasovanie:                  za: 32   proti: 7  zdržalo sa: 14  
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (aj so schválenými zmenami):             
  
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2018.                                                       
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018.                                            
  5. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018. 
  6. Podpora Zastupiteľstva PSK k „Vyhláseniu poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži - odkalisko Poša“. 
  7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018. 
  8. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                                                             
  9. A/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ -  
            - Podpora pútnických miest v PSK.                                                                          
      B/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ -   
            - Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.                                                                                                      
10. Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“.                       
11. Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov.                                                                                                                           
12. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.                                                                                                                                       
13. Výročná správa ARR PSK za rok 2017.                                                                                          
14. Zriadenie Regionálnej knižnice v Levoči.                                                                                   
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.        
16. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku.                                                                                                             
17. Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková  stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39.                                                                  
18. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK,  Ševčenkova 939/16 – 
      -  zníženie energetickej náročnosti“.                         
19. Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb.                                              
20. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK.                                                                        
21. Rôzne. (Návrh na odvolanie riaditeľa SÚC PSK stiahnutý z rokovania.) 
22. Interpelácie poslancov. 
23. Záver.                            
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Hlasovanie:      za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Pleštinskú a poslancov Bieľaka, 
Gašpera, Merička, Múdreho. 
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Leščákovú a poslanca Benka. 
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predložil Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 
- 81/2018 sa priebežne plní uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za 
príslušný volebný obvod na kontrolné dni k všetkým stavebným prácam naviac a v bode B.2 k 
podaniu informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o všetkých 
vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01. 
Kontrolný deň v Šarišskej galérii v Prešove sa uskutočnil dňa 26. 7. 2018 za účasti poslancov 
PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 –  Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 
2018: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, bola kontrolná činnosť ÚHK 
PSK v I. polroku 2018 vykonávaná v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
VÚC (zákon o samosprávnych krajoch). ÚHK PSK mal plánovaných 30 kontrol, vykonal 33 
kontrol, z toho 16 komplexných, 5 tematických (zameraných iba na nejakú oblasť z činností 
jednotlivých organizácií) a 12 kontrol na overenie plnenia prijatých opatrení 
z predchádzajúcich veľkých kontrol. Previedol 18 kontrol v školských zariadeniach, 5 kontrol 
v kultúrnych zariadeniach, 3 kontroly v sociálnych zariadeniach, jednu tematickú kontrolu 
v Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, 2 tematické kontroly uskutočnené 
každý rok na kontrolu výkonu zmluvy vo verejnom záujme v SAD a 4 kontroly SÚC PSK. 
Z finančných kontrol bolo celkovo 83 zistení finančne nevyčíslených, čo je z jeho strany 
potešujúce. Klasicky sa opakuje najviac nedostatkov porušenia zákonov o účtovníctve 
a finančnej kontrole. Súčasťou práce ÚHK PSK je vedenie centrálnej evidencie a kontrola 
vybavovania sťažností a petícií. V iných činnostiach sú rozpísané ďalšie práce vykonávané 
ÚHK PSK. Spolupráca s Úradom PSK prebieha na veľmi dobrej úrovni. 
Diskusia:  
Poslanec Jánošík vie, že poslanci by mali čítať a hodnotiť predložené správy, ale veľa správ 
je skopírovaných hlavne v úvodoch. Od 3. bodu prevažne všetky body začínajú slovami, že na 
základe výsledku finančnej kontroly v súlade s nejakým zákonom, v správe o výsledku 
finančnej kontroly, predmetom finančnej kontroly atď. Bolo by dobré uvádzať správy ako pri 
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Gymnáziu Lipany a Škole v prírode v Tatranskej Lesnej. V mnohý výsledkoch kontroly sa 
menili len dátumy. Možno by bolo dobré skrátiť text a pre lepší prehľad napísať, v ktorých 
subjektoch neboli zistené nedostatky, alebo boli zistené len drobné nedostatky a zvýrazniť 
subjekty so zistenými problémami. Poslanec Kahanec uviedol, že v niektorých bodoch je 
stanovená lehota na splnenie predložených opatrení. Správa je síce spracovaná pred týmto 
termínom, ale je už skoro september a informácia o splnení opatrení nie je uvedená napr. v 2. 
bode. Do 31. 3. mali predložiť plnenie opatrení a vlastne pri každom je uvedené splnené, 
nesplnené, v plnení. Požiadal predkladateľa o vysvetlenie. Ing. Hudák odpovedal, že ÚHK 
PSK vykonáva kontroly na overenie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 
nedostatkov, konkrétne v prípadoch 2, 3, 4. Pri veľkej kontrole vypracuje správu s termínmi 
splnenia týchto opatrení. Následne po tejto kontrole prebieha kontrola týchto opatrení, z ktorej 
sa spracuje správa. Keď je dole napísané, že návrh správy bol vypracovaný 15. 2., teda pred 
týmto dátumom, kontrola sa vykonávala kvôli tomu, že správa o splnení opatrení bola zaslaná 
už skôr. To znamená, že pred dátumom 31. 3. Termín bol do 31. 3., správu poslali do konca 
januára, tým pádom ÚHK PSK išiel na kontrolu, či je správa o splnení opatrení zaslaná danou 
organizáciou splnená. Keďže tam bola urobená kontrola, je tam uvedený dátum 15. 2. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e     n a     v e d o m i e   správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2018. 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 4 –  Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. 
polrok 2018: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že v zmysle schválených 
Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK predkladá hlavný kontrolór 2x ročne 
zastupiteľstvu správu o vybavovaní sťažností a petícií. V I. polroku 2018 bolo na Úrad PSK 
zaslaných a zaevidovaných 19 sťažností. 5 sťažností bolo odložených, keďže neobsahovali 
náležitosti v zmysle zákona - anonymné sťažnosti. 1 sťažnosť bola vecne nepríslušná 
a v zmysle zákona o sťažnostiach sa zasiela príslušnému orgánu, ktorý je povinný túto sťažnosť 
prešetriť. Z 13 sťažností bolo 7 neopodstatnených, 4 opodstatnené, 2 sú v štádiu šetrenia, resp. 
k dnešnému dňu ešte neboli z príslušných odborov zaslané zápisnice a odpovede. Členovia 
Rady PSK požadovali materiál týkajúci sa opodstatnených sťažností, ktorý zaslal poslancom 
PSK. Obsahuje 4 zápisnice týkajúce sa konkrétnych opodstatnených sťažností, lebo predložený 
materiál obsahuje len základné veci. V zmysle zákona aj zásad hlavný kontrolór prešetruje len 
sťažnosti opakované resp. smerované proti zamestnancom Úradu PSK. Za I. polrok 2018 boli 
zaevidované 4 petície. Jedna bola vecne nepríslušná a zaslaná príslušnému orgánu, ktorý je 
povinný vybaviť túto petíciu. Petícia z Bardejova ohľadom záchrany OA bude predmetom 
rokovania dnešného zastupiteľstva. 
Diskusia:  
Poslanec Benko poukázal na materiál – oprava k bodu 4, ktorý dostali poslanci pred 
zasadnutím zastupiteľstva. Chcel vedieť rozdiel medzi pôvodným a novým materiálom, na 
ktorý mal upozorniť predkladateľ materiálu. Sám nevidí žiaden rozdiel. Ing. Hudák sa 
ospravedlnil, že to nevysvetlil. V zaslanom materiáli chýbala celá jedna strana. Chyba nastala 
pri kopírovaní materiálu. Kvôli tomu predložil správny materiál ako opravu k bodu 4. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018. 
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 5 –  Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2018: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, informovala prítomných o zmenách rozpočtu PSK. Rozpočet bežných príjmov 
v hlavnej kategórii daňových príjmov sa navyšuje o 45 651 eur. Nedaňové príjmy sa upravujú 
o 5 000 eur z dôvodu predpokladaného prekročenia vlastných príjmov v oblasti kultúry. Bežné 
výdavky sa navyšujú o 247 451 eur v jednotlivých oblastiach financovania nasledovne. 
V rozpočte Úradu PSK dochádza k presunu výdavkov v objeme 600 000 eur v oblasti 
sociálneho zabezpečenia kvôli financovaniu dotácií v rámci VZN a navrhovanej Výzvy PSK. 
Z rozpočtu kapitálových výdavkov sa do bežných výdavkov presúvajú finančné prostriedky 
v rámci IT v objeme 196 800 eur. V oblasti dopravy sa navyšuje rozpočet o 45 651 eur kvôli 
financovaniu autobusových dopravcov na dofinancovanie platieb za služby vo vnútroštátnej 
doprave. V oblasti kapitálového rozpočtu sa kapitálové príjmy nemenia a ostávajú v objeme 
viac ako 1,9 mil. eur. Kapitálové výdavky sa navyšujú celkovo o 316 581 eur nasledovne. 
V oblasti financovania Úradu PSK sa navyšujú kapitálové výdavky o 203 200 eur 
predovšetkým z dôvodu pridelenia kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 
400 000 eur na financovanie výzvy č. 2 v oblasti financovania kultúry. Presúvajú sa výdavky 
medzi jednotlivými akciami, ako už spomínaný presun v oblasti IT 196 800 eur. V oblasti 
kultúrnych služieb sa zapájajú z rezervného fondu výdavky vo výške 41 394 eur na investičné 
akcie v oblasti kultúry podľa rozpisu na str. 8 pre jednotlivé kultúrne zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V oblasti vzdelávania sa navyšujú kapitálové výdavky 
v sume 33 757 eur pre Školu v prírode Detský raj a Gymnázium Vranov nad Topľou. 
V sociálnom zabezpečení sa plánujú vynaložiť finančné prostriedky vo výške 38 230 eur pre 
sociálne zariadenia v Jabloni, Kalinove, Spišskom Podhradí, Spišskej Starej Vsi. 
Diskusia: 
Poslanec Hanuščak podporuje navrhované zmeny úpravy rozpočtu č. 3. Je potrebné pomôcť 
pútnickým mestám. Na začiatku volebného obdobia, pri návšteve poslaneckého klubu SMER-
SD predsedom PSK, bol dohodnutý určitý postup pomoci mestám a miestam zapísaným 
v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Už vtedy sa schválilo 500 000 eur 
pre Levoču. Vtedy dal predseda PSK prísľub, že s podobným krokom sa počíta aj pre mesto 
Bardejov. Na písomnú žiadosť dostal len všeobecnú odpoveď. Rád by vedel, či sa počíta aj 
s mestom Bardejov v rámci podpory od PSK. Predseda PSK Majerský nevie, či sa teraz ozvú 
aj ostatní primátori a starostovia. Na budúci rok chystá PSK výzvu pre podporu miest, takže 
potom na budúci rok. Poslanec Ferenčák sa ako primátor tiež hlási, lebo mesto Kežmarok je 
celé pamiatkovou rezerváciou s UNESCO pamiatkami. Ak sa takáto výzva chystá, bude mať 
záujem určite medzi prvými. Od schváleného rozpočtu až po túto rozpočtovú zmenu sa navýšili 
prostriedky v rámci bilancie príjmov a výdavkov zhruba o 43 mil. eur. Z toho je väčšina 
prostriedkov hradená zo zostatkov minulých rokov z rezervného fondu zhruba vo výške 23 mil. 
eur. Bežná bilancia po tejto úprave bude mínus 32 mil. eur, čiže PSK žije z usporeného, ale 
v budúcnosti nie je možné s tým počítať. Chcel vedieť, či sú všetky schvaľované prostriedky 
úmerne rozložené pre všetkých a aký bude zostatok rezervného fondu po schválení tejto úpravy. 
Ing. Olekšáková odpovedala, že zostatok rezervného fondu po schválení tejto úpravy je cca 10 
mil. eur. Poslanec Ferenčák si pozrel záverečný účet s prebytkom za rok 2017 a vyšlo mu 
13 793 631,60 eur. Poslankyňa Sirková poukázala na dofinancovanie Gymnázia vo Vranove 
nad Topľou a Medzilaborce, ktoré nie sú v úprave rozpočtu. Ing. Olekšáková vysvetlila, že 
tieto položky sa budú schvaľovať v rámci rezervy pre oblasť projektov. Spôsob financovania 
a rozhodovania o použití týchto finančných prostriedkov je taký, že ak sú realizované 
z projektových peňazí, idú z oblasti rozpočtu projektov. Ak sa realizujú ako nové alebo 
z prostriedkov PSK, je na nich vytvorená samostatná položka v rámci rozpočtového procesu 
schváleného v PSK. Poslanec Hanuščak nesúhlasí s takou odpoveďou. Na stretnutí to bolo 
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jasne povedané a nehovorilo sa o tom, že bude niečo pripravené. Okrem Levoče je aj mesto 
Bardejov. Predseda PSK mu jasne povedal, že má požiadať PSK a z prebytku to bude vyriešené. 
PSK nemá až tak veľa miest UNESCO. Na zasadnutí poslaneckého klubu SMER-SD bolo 
prítomných ďalších 16 ľudí, tak si to nevie vysvetliť. Predseda PSK Majerský dodal, že tento 
rok už bolo preinvestovaných teda schválených 200 000 eur na kruhovú križovatku v meste 
Bardejov a v ďalšom kroku bude uvažovať nad ďalšími možnosťami. S týmito slovami sa aj 
rozišli. Nemali by teraz priamo na zasadnutí o tejto veci diskutovať. Poslanec Hanuščak 
pripomenul, že 200 000 eur na kruhovú križovatku schválilo predchádzajúce zastupiteľstvo 
v rámci schvaľovania všetkým ostatným mestám. Nebol by rád, ak by sa spájali nespojiteľné 
veci. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
A.  s c h v a ľ u j e     úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2018 nasledovne: 

A.1  Bežný rozpočet: 

 Bežné príjmy                                     +          50 651 €         na         197 869 033 € 
 Bežné výdavky                  +        247 451 €           na 181 315 518 € 

v tom oblasť financovania: 
 

A.1.1 Oblasť financovania:  ÚRAD SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA 

01         Všeobecné verejné služby        +   796 800 € 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných  
príjmov PSK  - Výzva č. 2                                             +  600 000 € 
Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek v oblasti IT – presun z KV     +  196 800 € 

 
A.1.2 Oblasť financovania:  DOPRAVA  

04.5 Cestná doprava – zdroj 41         +     45 651 € 
 Účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave    +     45 651 € 
 
A.1.3  Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY  
 
 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo         +       5 000 € 
 Podduklianske osvetové stredisko Svidník – zdroj 46      +       5 000 € 

      
A.1.4  Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE   
 
 10 Sociálne zabezpečenie         -    600 000 € 
  
             dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb  v zmysle 
             zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľom opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  
             v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010               -    600 000 € 
 
A.2  Kapitálový rozpočet: 
 Kapitálové príjmy                       +               0 €  na     1 952 796 € 
 Kapitálové výdavky                 +       316 581 €   na   50 577 424 € 

v tom oblasť financovania: 
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Úrad samosprávneho kraja               +        203 200 € 
Kultúrne služby                +          41 394 € 
Vzdelávanie                                                     +          33 757 € 

 Sociálne zabezpečenie                 +         38 230  € 
 
A.3 Rozpočet finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie upraviť o                 +       513 381 €           na           33 815 507 €           
 Výdavkové finančné operácie upraviť o             +                  0 €          na             1 744 194 € 
      
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 

Podľa prílohy tohto uznesenia 
 

B.  s p l n o m o c ň u j e 
predsedu PSK na úpravu rozpočtu príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov 
v roku 2019 za účelom opätovného zavedenia do rozpočtu nevyčerpanej dotácie pridelenej 
v zmysle Výzvy PSK č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 
65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK na ten istý účel. 

 
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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Rozpis kapitálových výdavkov  

     

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     203 200 € 

Úrad PSK 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií 
z  vlastných príjmov PSK  

01 RF 400 000 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek - presun do bežných výdavkov 

01. 41 -196 800 € 

  
Úprava integrovaného informačného systému PSK na základe zmien 
legislatívnych požiadaviek  

01 41 -6 500 € 

  Inteligentné dátové úložisko - NAS 01 41 6 500 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     41 394 € 

Podtatranské múzeum 
Poprad 

Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade - II. etapa 08. RF -35 975 € 

Múzeum v Kežmarku 
Rekonštrukcia hradnej pivnice v severozápadnom trakte hradu - PD 
dofinancovanie 

08. RF 1 500 € 

Šarišské múzeum 
Bardejov 

Dodávka a montáž kamerového systému v objekte Vila Rákoczi 
Bardejovské Kúpele 

08. RF 6 000 € 

Okresná knižnica D. 
Gutgesela Bardejov 

Vybudovanie nových sociálnych zariadení - PD (vrátane statického 
posudku) 

08. RF 9 000 € 

Hornošarišské 
osvetové stredisko 
Bardejov 

Rekonštrukcia a zateplenie podkrovných priestorov 08. RF 30 000 € 

Hvezdáreň a 
planetárium v Prešove Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály - PD 08. RF 13 900 € 

DAD Prešov  

IA v rámci iniciatívy ELENA - Administratívna budova - zateplenie 
obvodového a strešného plášťa spojené s výmenou strešnej krytiny, 
odstránenie syst. porúch na objekte, rekonštrukcia strojovne, výmena 
radiátorov a termostatizácia - dofinancovanie 

08. RF 15 867 € 

Krajské múzeum 
Prešov 

Spolufinancovanie projektov z fondu na podporu umenia 08. RF 1 102 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     33 757 € 
Škola v prírode Detský 
raj 

Doplnenie hlasovej požiarnej signalizácie 09. RF 8 357 € 

  
Dodávka a montáž špeciálneho prístrešku na komunálny odpad, 
zabezpečenie vniknutia lesných šeliem 

09. RF 18 200 € 

Gymnázium Vranov 
nad Topľou 

Rekonštrukcia učebne informatiky 09. RF 7 200 € 

Oblasť financovania:  Sociálne zabezpečenie     38 230 € 

DSS Jabloň Nákup nových garážových dverí 10. RF 11 330 € 

CSS Dúhový sen, 
Kalinov 

Zakúpenie 2 ks elektrických panvíc do kuchyne 10. RF 8 088 € 

DSS sv. Jána z Boha 
Spišské Podhradie 

Zakúpenie elektrického varného kotla objemu 300 l 10. RF 5 790 € 

ZSS Jasoň Spišská 
Stará Ves 

Prístavba a nadstavba objektu - dofinancovanie 10. RF 13 022 € 
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K bodu 6 –  Podpora Zastupiteľstva PSK k „Vyhláseniu poslancov 
PSK za okres Vranov nad Topľou k enviromentálnej záťaži - 
odkalisko Poša“: Poslanec Kocák predkladá materiál o odkalisku Poša ako jednej 
z najväčších environmentálnych záťaží, ktorá sa nerieši takmer 40 rokov. Nachádza sa 
v katastrálnom území obce Poša susediacou s obcou Nižný Hrušov v okrese Vranov nad 
Topľou. Je najvýznamnejším zdrojom kontaminácie ľudí PCB látkami v regióne cez odpadový 
kanál vychádzajúci z bývalého Chemka Strážske (terajší prevádzkovateľ TP 2, s. r. o.) do 
odkaliska Poša, na ktorý je priamo nadviazaný Kyjovský potok pretekajúci obcou Nižný 
Hrušov, tým nastáva priame ohrozenie obyvateľov tejto obce. Kyjovský potok ústi do rieky 
Ondava, čím dochádza k znečisťovaniu veľkého územia nielen okresu Vranov nad Topľou ale 
širšieho regiónu. Štúdie hovoria takmer o 200 000 – 250 000 priamo či nepriamo ohrozených 
obyvateľoch celého východného Slovenska. Odkalisko Poša začalo svoju činnosť v júli 1981 
aj napriek tomu, že kolaudačné rozhodnutie bolo vydané až v roku 1984. Za 37 rokov 
prevádzky sa v odkalisku nazhromaždilo 2 milióny m3 toxických látok ako arzén, 
polychrómované bifenyly, zinok, kadmium, chróm, meď, ortuť a ďalšie. Mnohé z nich 
niekoľkonásobne prekračujú povolené limity, poškodzujú prírodu a negatívne vplývajú na 
zdravie občanov celého regiónu. Odkalisko Poša predstavuje vysoký potenciál ohrozenia 
okolitého vodného prostredia s vysokou kontamináciou povrchových vôd, spodných vôd, 
riečnych sedimentov v povodí riek Kyjov a Ondava. V danej lokalite je vysoký stupeň 
ohrozenia životného prostredia. Následne prebehla prezentácia videa. V programovom 
vyhlásení vlády pre roky 2016 – 2020 sa píše: „Priaznivé životné prostredie nie je len 
základným právom každého občana štátu daným Ústavou SR, ale je zároveň vzácnou hodnotou, 
ktorá má pozitívny celoslovenský dopad na zdravie obyvateľov a na celkový udržateľný 
ekonomický rast. Vláda sa preto hlási k podpore rastu kvality životného prostredia ako k 
dôležitému záväzku a imperatívu. Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii 
environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce 
z kontaminácie zložiek životného prostredia.“ Odkalisko Poša malo doslúžiť v roku 2000. 
Podľa pôvodného zámeru už dávno malo dôjsť k jeho rekultivácii. Namiesto toho ministerstvo 
životného prostredia v podstate z roka na rok predlžuje životnosť nebezpečnej skládky. 
Ministerstvo deklaruje svoju snahu vysporiadať sa s týmto problémom, k čomu SR zaväzuje aj 
podpísaný Štokholmský dohovor, ale zatiaľ len na papieri. Na základe týchto skutočností, 
vážiac si zdravie občanov celého regiónu a opierajúc sa o základné dokumenty EÚ a vlády SR 
o ochrane životného prostredia a zdravia občanov EÚ, poslanci PSK za okres Vranov nad 
Topľou a verí, že aj Zastupiteľstvo PSK, vyslovujú zásadný nesúhlas s ďalším predĺžením 
platnosti povolenia vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša a zároveň žiadajú vládu SR 
a Ministerstvo životného prostredia SR o okamžitý monitoring, následné uzatvorenie odkaliska 
Poša a jeho okamžitú sanáciu a rekultiváciu. Minulý týždeň spustili petíciu, na základe ktorej 
chcú vyzbierať minimálne 30 000 podpisov a tým vytvoriť tlak na príslušné orgány. Verí, že 
túto snahu poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou podporí aj Zastupiteľstvo PSK. 
Predseda PSK Majerský navrhol doplnenie všetkých poslancov Zastupiteľstva PSK nielen 
poslancov za okres Vranov nad Topľou, lebo je to hlasovanie všetkých poslancov PSK za 
likvidáciu a rekultiváciu odkaliska Poša. 
Diskusia: 
Poslanec Ragan pripomenul, že priamo v Nižnom Hrušove zasadala minulý týždeň komisia 
územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK. Jej 
členovia sa mohli presvedčiť o aktuálnom stave odkaliska na fyzickej obhliadke. Je to veľká 
environmentálna záťaž, s ktorou ťažko pohnúť na úrovni okresu aj kraja. Je si vedomý, že aj 
samosprávny kraj má svoje kompetencie dané zákonom a limitované v tejto veci. Požiadal 
zastupiteľstvo o podporu vyhlásenia poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou, ale aby aj 
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pripraveným uznesením ako poslanci PSK deklarovali záujem o riešenie tejto situácie. Požiadal 
predsedu PSK, aby sa zo svojej pozície angažoval a pomohol riešiť túto vec, lebo tento problém 
v konečnom dôsledku musí pomôcť riešiť vláda. Ide o veľký objem kontaminovaných látok, 
uskladnených už mnoho rokov, ktoré sú časovanou bombou. Odkalisko je stále prevádzkované. 
Je najvyšší čas ukončiť prevádzku odkaliska Poša a pristúpiť k jeho sanácii. Určite ide o vážny 
proces súvisiaci s veľkými peniazmi. Ešte raz požiadal Zastupiteľstvo PSK a predsedu PSK 
o podporu predloženého uznesenia. Poslanec Benko potvrdil, že dňa 21. 8. 2018 sa uskutočnilo 
výjazdové zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia 
v Nižnom Hrušove. Členovia komisie aj za prítomnosti starostov okolitých obcí videli súčasný 
stav odkaliska Poša. Bývalý Krajský úrad životného prostredia v Prešove dostal odkalisko Poša 
v roku 2009, bývalé Chemko Strážske patrí do Košického kraja. Keď sa zmenil vlastník 
elektrární Chemka Strážske a novým vlastníkom sa stala TP 2 v roku 2009, Krajský úrad 
životného prostredia v Prešove dostal stavbu – odkalisko Poša. Súčasná situácia je taká, že 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre operačný program životné 
prostredie rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu geologickej 
úlohy s názvom Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR, v rámci 
ktorého prebiehal monitoring odkaliska Poša. Podľa informácií, ktorými disponuje odbor 
starostlivosti o životné prostredie OÚ, je záverečná správa z monitorovania schválená 
ministerstvom životného prostredia, ale nemá jej výsledky a rozhodnutie, preto je konanie 
prerušené. Okresný úrad určite urobí všetko pre okres Vranov nad Topľou a podá pomocnú 
ruku starostom vo veci odkaliska Poša, aby z pohľadu životného prostredia bola dobrá situácia 
v prostredí jednotlivých dotknutých obcí. Zvolal výjazdovú komisiu priamo na odkalisku Poša, 
aby všetci videli súčasný stav danej lokality. Poslanec Hačko určite podporí tento návrh, ale 
potrebuje počuť odpoveď na dve otázky. Chcel vedieť, ako sa prípadné uzavretie odkaliska 
odrazí na ekonomickom živote v regióne, či to nebude mať vplyv na zamestnanosť, čo bude 
alternatívou po jeho uzavretí a kde budú potom skladované tieto látky. Poslanec Kocák 
odpovedal, že podľa informácií uvedených na zasadnutí komisie má Chemko Strážske ďalšie 
svoje odkaliská resp. cesty, ktorými tieto látky prúdia. Sú ďalšie možnosti. Viac na to nevie 
relevantne odpovedať. Podľa slov predsedu PSK Majerského ide skôr o odpoveď, ktorú by 
mal dať niekto z odborníkov alebo majiteľov samotnej firmy. Tú najväčšiu environmentálnu 
záťaž znáša PSK a benefity idú do iného kraja. To je asi základná dimenzia celého problému. 
Návrh uznesenia môže zostať v predloženom znení, teda Zastupiteľstvo PSK podporuje vlastne 
poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou, ktorí dávajú vyhlásenie a odporúča predsedovi 
PSK zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného prostredia 
SR, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k urýchlenému ukončeniu využívania 
odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácie. Požiadal zastupiteľstvo o samotné hlasovanie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/  p o d p o r u j e 
„Vyhlásenie poslancov Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou 
k environmentálnej záťaži – odkalisko Poša“  
B/  o d p o r ú č a 
predsedovi PSK zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy 
k urýchlenému ukončeniu využívania odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácii. 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Predseda PSK Majerský dodal, že ďalšie kroky zostávajú na ňom a za jeho účasti. Vyšší orgán 
štátnej správy, teda samotné ministerstvo, by malo pristúpiť na možnosť rokovania o tomto 
probléme. 
 
 

K bodu 7 –  Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018: Ing. 
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK,  predstaví túto správu v číselnom vyjadrení 
podľa jednotlivých príloh materiálu. Príjmy k 30. 6. 2018 sú naplnené na 55,14 % - 110 152 304 
eur. Daň z príjmov fyzických osôb tvorí 52 % - 61 688 000 eur. Nedaňové príjmy sú naplnené 
na 59 % - viac ako 6 mil. eur. Granty a transfery sú naplnené vo výške 59,8 % - 42 365 174 eur. 
Výdavky PSK spolu predstavujú 34,67 % - 80 205 580 eur. Bežné výdavky sú naplnené na 39,6 
% - 71 834 000 eur. Kapitálové výdavky sú naplnené v objeme 16,65 % - 8 370 666 eur. 
V oblasti dopravy boli kapitálové výdavky naplnené najmenej, iba na 8,59 % - 1,5 mil. eur. 
Najlepšie sa darí plniť plán v oblasti vzdelávania v bežných výdavkoch na 41,64 %. Finančné 
operácie príjmové sú naplnené na 36,9 % - 12,4 mil. eur a finančné operácie výdavkové na 
49,31 % - 969 097 eur. Celková bilancia príjmov a výdavkov PSK k polroku je prebytok 
bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 29,9 mil. eur, po zahrnutí finančných operácií je to 
prebytok 41,3 mil. eur. Kapitálové výdavky sa nenapĺňajú podľa plánu. Súvisí to s verejným 
obstarávaním pri veľkých akciách, kedy dochádza k oneskorenému plneniu jednotlivých 
kapitálových výdavkov. 
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák poukázal na bod B.2 kapitálové výdavky, 01 všeobecné verejné služby  na 
str. 17 s uvedeným čerpaním k 31. 3. 2018. Spýtal sa, či je správa o plnení rozpočtu reálne 
predložená k 30. júnu alebo k 31. marcu 2018. Ing. Olekšáková odpovedala, že správa je 
spracovaná k 30. 6. 2018, v uvedenom stĺpci došlo k chybe dátumu. Poslanec Ferenčák sa 
zaujímal o nízke čerpanie v bode B.2 09 vzdelávanie, kde je investičná akcia – vytvorenie 
stredoškolského areálu v Kežmarku vo výške 500 000 eur. Čerpanie je 11 000 eur, zdroje 
štátneho rozpočtu SR z roku 2016 s čerpaním 0 eur. Na tento areál bolo predchádzajúcim 
zastupiteľstvom vyčlenených 1 mil. eur. Čerpanie je do dnešného dňa 11 000 eur. Požiadal 
predsedu PSK o vysvetlenie, čo sa bude diať ďalej, pretože dňa 7. 8. 2018 PSK oznámil Úradu 
vlády SR, že regionálny príspevok zmluvne dohodnutej čiastky vo výške 500 000 eur vracia na 
účet Úradu vlády SR, keďže došlo k nevyčerpaniu poskytnutej alokácie na realizáciu 
projektového zámeru v stanovenom termíne. Problém stredného školstva v okrese Kežmarok 
je alarmujúci. Niekoľkokrát zasadla komisia, ktorá konštatovala potrebné vyriešenie 
havarijného stavu stredných škôl v okrese Kežmarok. Niekoľkokrát sa zúčastnil rokovaní aj 
s predsedom PSK. Ďalšou úlohou vedenia PSK je hľadať iné alternatívne riešenia tejto situácie. 
V tejto súvislosti sa diskutuje, stav sa nemení a k dnešnému dňu boli aj zdroje, ktoré boli 
vrátené do štátneho rozpočtu. Sú málo čerpané, ale stav sa nemení. Čo bude nasledovať? Ako 
bude kraj ako zriaďovateľ v originálnej kompetencii postupovať v riešení katastrofálnej 
a havarijnej situácie stredných škôl a hlavne v materiálnom zabezpečení budov v okrese 
Kežmarok? Chcel vedieť, prečo v rámci úradu nedošlo k realizácii krokov na riešenie tejto 
situácie. Predseda PSK Majerský povedal, že finančná čiastka sa vráti, ale PSK požiadal 
o predĺženie doby čerpania týchto finančných prostriedkov na nasledujúce dva roky. Nie je 
pravda, že PSK ich vráti a nemá o nich záujem. Minulý týždeň prebehlo rokovanie na Úrade 
PSK za účasti samotného vedenia a tímu odborníkov z oblasti majetku a školstva s cieľom nájsť 
ideálny spôsob riešenia tejto situácie. Vzhľadom na určitý počet študentov, aj keby PSK 
zainvestoval do veľkého kampusu, bol by to malý priestor na premiestnenie všetkých. Sú ešte 
ďalšie možné riešenia na naozaj operatívne vyriešenie tejto situácie. Budovy sú do značnej 
miery staré, zničené a je potrebné urobiť zásadný krok na zlepšenie ich stavu. Rokovanie 
prebehlo minulý týždeň, preto dnes ešte nemôže dať presnú odpoveď na túto otázku. 
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Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov     b e r i e     n a     v e d o m i e    správu o plnení rozpočtu PSK k 30. 
6. 2018.      
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 –  Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že dôvodom na 
zmenu predmetného VZN je predovšetkým zmena spôsobu výpočtu spolufinancovania projektu 
zo strany prijímateľa a to percentom zo schválenej výšky dotácie, nie z predkladanej. Ďalej je 
to doplnenie spôsobu čerpania dotácie o systém predfinancovania. Vtedy, keď ani sám 
prijímateľ dotácie nemá prostriedky na zrealizovanie danej akcie a požiada o systém 
predfinancovania. To znamená, že predloží faktúru, na základe ktorej mu budú zaslané finančné 
prostriedky, tie následne uhradí realizátorovi služby alebo dodávateľovi tovaru. Potom je tu 
možnosť fakultatívneho vytvorenia komisie na posudzovanie predložených projektov, čiže vo 
výzve bude určená buď komisia zo strany poslancov podľa okresov ako doteraz, alebo sa môže 
komisia určiť fakultatívne spôsobom uvedeným vo výzve. Ďalšou zmenou je definovanie 
a precizovanie postupov v jednotlivých štádiách dotačného procesu, aby jednoducho logicky 
na seba nadväzovali a aby sa dotácia dala úspešne vyúčtovať. Predseda PSK Majerský 
upozornil prítomných, že v tomto návrhu boli zohľadnené pripomienky poslancov PSK k VZN, 
ktoré platilo aj predtým. 
Diskusia: 
Poslanec Bochňa poďakoval Úradu PSK za predloženú zmenu VZN PSK. Poslanec Janiga 
poukázal na možné riziká v systéme predfinancovania, ak sa stane, že faktúry budú uhrádzané, 
ale výsledok a projekt ako záver sa nenaplní. Akým spôsobom sa potom tieto finančné 
prostriedky dostanú naspäť na PSK? V čl. V. sa dopĺňa ods. 7. ohľadne komisie, ktorá navrhne 
pridelenie dotácie. Doterajší systém prideľovania na základe okresov a dohody poslancov 
jednotlivých regiónov fungoval. Nevie, na aký účel sa má zriaďovať takáto komisia. Nebráni 
sa ďalším komisiám, ale zdá sa mu úplne zbytočné vytváranie nového aparátu s poradným 
slovom alebo odporúčaním. V II. časti v bode 4. je žiadateľ povinný spolufinancovať 
podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % zo schválenej dotácie, pokiaľ vo výzve nebude 
uvedené iné percento. Spýtal sa, či iné percento bude iné ale najmenej 20 %, alebo môže byť 
ľubovoľné iné, čiže aj nula. Ing. Olekšáková odpovedala, že je ľubovoľne iné. Poslanec 
Janiga dodal, že ak má byť ľubovoľné a má to byť nula, tak ten článok je úplne zbytočne 
rozvinutý a je jednoduchšie povedať, že percento spolufinancovania bude určené vo výzve, 
nemá to absolútne význam. Hovorí o tom v súvislosti s ďalšími dvomi predkladanými 
materiálmi, kde na sociálne služby aj na kultúru bolo v tomto roku určené 15 %-né 
spolufinancovanie. Teraz sa určí 5 % a vo VZN je uvedené najmenej 20 %. Nezdá sa mu to 
férové voči žiadateľom, ktorým zastupiteľstvo tohto roku už schvaľovalo dotácie, minimálne 
pri tých 5 %-ách. Ak má byť určené percento spolufinancovania len vo výzve, tak potom 
netreba vo VZN uvádzať „najmenej 20 %“ zo schválenej dotácie. Ak poslanec Pčola dobre 
rozumie, toto VZN rieši dotácie, ktoré budú po právoplatnosti tohto VZN PSK. Ing. 
Olekšáková to potvrdila. 
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Návrh na uznesenie:  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 9A –  Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ - Podpora pútnických 
miest v PSK: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, uviedla, že ide 
o finančné prostriedky, ktoré PSK účelovo určí na financovanie kapitálových a bežných 
výdavkov. Cieľom programu je príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, 
rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych 
objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú mariánskych pútnických 
miest. Pôjde o podprogram 2.4 – kapitálové (investičné výdavky) a podprogram 2.5 – bežné 
(neinvestičné) výdavky. Upozornila na chybu v časti II., kde je potrebné vypustiť slovné 
spojenie „alebo trvalý pobyt“. Správne znenie bude nasledovné: „Oprávneným žiadateľom 
dotácie pre danú výzvu je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková 
organizácia, obec alebo mesto, ktoré majú sídlo na území PSK atď.“ PSK má na svojom území 
167 týchto významných mimoriadnych miest, z nich boli vybrané naozaj tie najvýznamnejšie. 
Touto výzvou sa snaží PSK dotvoriť myšlienku mariánskej púte a rozšíriť 4 miesta v projekte 
Svetlo z východu o ďalšie pútnické miesta, ktoré obohatia zážitkový turizmus aj duchovné 
miesta ako miesta stretnutí. Predseda PSK Majerský doplnil, že je to významný bod v PSK. 
Najväčšie mariánske pútnické miesta nachádzajúce sa v PSK sú známe v šírom okolí a 
navštevujú ich aj zahraniční pútnici. Prebehli viaceré diskusie o rozšírení pútnických miest 
napr. o kalvárie, svätojakubské cesty, ktoré už určitým spôsobom fungujú. Nakoniec sa dospelo 
k záveru nechať tie mariánske pútnické miesta, do ktorých sa môžu zapojiť minimálne tri cirkvi, 
teda gréckokatolícka, rímskokatolícka a pravoslávna. Sú zadefinované v materiáli, ktorý dostali 
poslanci dnes. Mal to aj vo svojom volebnom programe, čiže týmto napĺňa svoj sľub. Má za 
sebou 9 mesiacov vo funkcii predsedu PSK a myslí si, že je dôležité podporiť túto vec. O tejto 
téme diskutovali poslanecké kluby aj komisie zriadené pri Zastupiteľstve PSK.   
Diskusia: 
Poslanec Babin dal do pozornosti odpustovú slávnosť pri príležitosti Panny Márie Karmelskej 
v rámci rímskokatolíckej cirkvi v Humennom. Navrhol doplniť zoznam o číslo 8 kostol 
Všetkých svätých v Humennom – obraz Panny Márie Karmelskej – odpustová slávnosť. 
Poslanec Bieľak povedal zásadnú vec. Ak má zastupiteľstvo potvrdiť nejaký konkrétny 
zoznam, tak výzva musí byť dostatočne špecifická. V bode oprávnený žiadateľ treba uviesť, že 
zoznam takých pútnických miest tvorí prílohu predmetnej výzvy. Možno by bolo dobré 
vysvetliť vznik zoznamu mariánskych pútnických miest, aby neboli predkladané podobné 
návrhy s dopĺňaním ďalších pútnických miest, pretože asi existuje niekým schválený zoznam. 
Treba povedať, či to tak je, alebo vznikol len na základe určitých požiadaviek. Mal by tvoriť 
neoddeliteľnú prílohu výzvy, aby bolo jasné, kto môže alebo nemôže žiadať. Určite treba v časti 
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oprávnený žiadateľ opraviť definovanie trvalého pobytu, ktoré tam nemá byť. Súhlasí 
s podporou pútnického náboženského turizmu, ale určite nielen tieto miesta sú navštevované. 
V PSK sú aj nábožensky významné miesta iných cirkví, ktoré nemajú pútnické miesta a treba 
možno povedať, čo s nimi. Rovnako sú aj iné navštevované pamätné miesta. Táto výzva je na 
sumu 400 000 eur a uspokojí len niekoľko žiadateľov z potenciálnych pútnických miest. 
Jednoznačne by bolo potrebné nastaviť systém ako model aj pre budúce roky, teda minimálne 
ďalšie 4 roky tohto volebného obdobia. Aby tento model neslúžil len pre súčasné potrebné 
vyriešenie nejakého konkrétneho problému. Ale práve naopak, aby to bola systematická 
podpora takýchto miest v každom roku s balíkom financií v rozpočte PSK. Následne by bola 
výzva každý rok predložená na rokovanie zastupiteľstva, možno rozšírená o ďalší zoznam so 
zvážením ďalších miest, ktoré budú predmetom ďalšej diskusie. Mgr. Antolíková  vysvetlila, 
že jednou z povinných príloh žiadosti je aj potvrdenie biskupského úradu, že dané miesto je 
naozaj pútnickým miestom. Na biskupskom úrade bola overená existencia takého potvrdenia 
podloženého historickými údajmi. Aj to bol jeden z dôležitých bodov pri tvorbe predmetného 
zoznamu. Bez tejto prílohy nebude môcť byť žiadosť akceptovaná. V tomto smere je to 
ošetrené, aby sa neuchádzal o dotáciu ktokoľvek. Poslanec Hačko sa spýtal, či sa overovalo 
potvrdenie len na rímskokatolíckom biskupskom úrade a či ostatné cirkvi majú k dispozícii 
takéto potvrdenie. Podľa slov Mgr. Antolíkovej stačí potvrdenie, že dané miesto je 
významným pútnickým miestom. Nevie, či pravoslávna cirkev má takýto certifikát, ale 
gréckokatolícka a rímskokatolícka cirkev vydávajú takéto potvrdenie. Poslanec Slovík chcel 
vedieť, či predložený zoznam pútnických miest je potvrdený biskupom a môže ísť do tejto 
výzvy. Mgr. Antolíková odpovedala, že na to bude potrebný certifikát od každého žiadateľa, 
lebo to neznamená, že všetci uvedení v zozname sa budú uchádzať o dotáciu, ale sú oprávnení. 
Poslankyňa Sirková je rada, že v zozname je aj pravoslávna cirkevná obec, o ktorej sa vôbec 
neuvažovalo. Na zasadnutí komisie finančnej sa o tom diskutovalo s tým, že pôjde iba o 
svätomariánske púte, to znamená dokončenie projektu Svetlo z východu. Upozornila na to, že 
pravoslávna cirkev má pútnické miesta. Najnovšie a najvýchodnejšie v PSK je Uličské Krivé. 
V zozname je uvedená Ľutina, ktorá už nie je vyhlásená ako pravoslávne pútnické miesto, ale 
gréckokatolícke. Súhlasí so slovami poslanca Bieľaka. Výzva je striktne prispôsobená pre 
vymenované miesta, ale oprávneným žiadateľom môže byť každý. Už na zasadnutí komisie 
finančnej upozorňovala na vypustenie slova „svätomariánske“ a uvedenie slova „pútnické“. 
Zdôvodnené jej to bolo veľkým počtom žiadostí, z ktorých bude musieť komisia vyberať. 
Žiadostí môže byť aj teraz oveľa viac, ale komisia rozhodne, ktoré vyberie. Poslanec Hopta 
má niekoľko pripomienok. Mnohí prítomní si pamätajú život v socializme. Keď bol niekto 
schvaľovaný do funkcie napr. riaditeľa školy, ešte predtým o tom rozhodlo predsedníctvo OV 
KSS. Bola to svojím spôsobom hlúposť, lebo sa brala do úvahy politická príslušnosť, aj keď 
vtedy bola v ústave zakotvená KSČ ako vedúca strana spoločnosti. Teraz mu to pripadá tak, že 
z poslancov slobodnej spoločnosti sa robia nesvojprávni. Biskupský úrad si nemôže osvojovať 
de facto rozhodnutie, komu dá alebo nedá pečiatku. Kto nebude mať pečiatku biskupského 
úradu, jednoducho zastupiteľstvom neprejde. Podľa jeho názoru by vo výzve táto podmienka 
nemala byť, lebo členovia komisie rozhodnú bez toho, či tam pečiatka bude alebo nie. Spýtal 
sa, či biskupský úrad je nadriadeným orgánom PSK. Na Rade PSK túto aktivitu podporil. 
Predseda PSK hovoril o svojom volebnom programe, tak nech túto vec realizuje. Už vtedy 
povedal, aby zoznam obsahoval podľa možnosti každý okres PSK. Nech menšie pútnické 
miesta dostanú menej peňazí a väčšie viac, ale de facto zastupiteľstvo im v rámci demokracie 
znemožňuje možnosť prihlásiť sa. Za mariánske pútnické miesto sa považuje aj humenská 
kalvária. Myslel si, že sa v zozname objaví. Poslanec Babin navrhol kostol. Predseda PSK 
Majerský vysvetlil, že mariánskym pútnickým miestom sa vzdáva úcta Panne Márii a kalvária 
je iným pútnickým miestom, čiže krížovou cestou. Je to rozdiel. Potom sú to aj svätojakubské 
cesty, teda určité pútnické miesta k nejakým svätým. Poslanec Hopta pokračoval, že aj 
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prešovská kalvária sa považuje za pútnické miesto atď. Ak sa to má špecifikovať, nech tam 
budú zástupcovia všetkých okresov a nech sa čím viac pútnických miest dostane do zoznamu 
zo všetkých okresov. Nebol by rád, keby sa nikto nezaoberal žiadosťou bez súhlasu 
biskupského úradu. Tým pádom poslanci podrážajú svoju vlastnú autoritu. Pripadá mu to ako 
na odpustových slávnostiach, kde tí, ktorí vedú slávnosť, privítajú najprv sami seba a potom 
hostí. Najprv by sa mali privítať pozvaní hostia. Treba sa zamyslieť nad tým, či VZN 
alebo komisia bude brať do úvahy potvrdenie biskupského úradu. Väčšina členov komisie z 
najsilnejšieho klubu nech jednoducho rozhodne a nikto nemusí behať po biskupských úradoch. 
Tým sa znevažuje autorita PSK. Je to podobné ako v časoch, keď chcel niekto vycestovať 
a potreboval množstvo pečiatok. Predložený návrh podporí, ale bez povinných pečiatok a podľa 
možnosti so zapojením čo najviac okresov PSK do tejto výzvy, nielen vybraných okresov 
a s rozdelením financií podľa dôležitosti. Podľa slov predsedu PSK Majerského sú ľudia, 
ktorí chodia na púte, aby sa ukázali. Potom sú takí, ktorí chodia preto, aby možno odčinili 
nejakú satisfakciu za svoje hriechy a prosili o požehnanie do svojho života. Osobne chodil na 
púte dávno predtým, než bol vo funkcii, nikto ho verejne nevítal. Dokonca chodil na púte aj za 
čias bývalej totality. Naposledy sa zúčastnil púte kresťanských demokratov včera v Levoči, 
nikto ho tam verejne  neprivítal, keďže bol jedným z organizátorov. Pred týždňom bol na púti 
v Ľutine, ktorú navštívil aj v období totality, tiež ho tam nikto verejne neprivítal a príde tam aj 
v budúcnosti. Zdôraznil jednu dôležitú vec, že na tieto pútnické miesta prídu ľudia aj vtedy, 
keď zastupiteľstvo pre nich neschváli ani jeden cent. V minulosti tam chodili prenasledovaní 
ľudia a museli sa skrývať, lebo režim im to nedovolil, keďže niektorí boli učitelia, lekári, 
inžinieri. Základným komfortom púte pre ľudí sú miesta na toaletu, nabratie vody, lavička na 
sedenie. Aj keby tento komfort nebol zabezpečený, ľudia na tieto púte budú chodiť, lebo veria 
vo vyššiu moc. Či zastupiteľstvo schváli alebo neschváli finančné prostriedky, ľudia tam budú. 
Podstatné je, či má Zastupiteľstvo PSK vôľu podporiť tieto mariánske pútnické miesta, alebo 
bude hľadať všetky prekážky na neschválenie predloženej výzvy. V minulosti boli predložené 
výzvy iba s jediným oprávneným žiadateľom a bez dlhých diskusií. Poslanci z minulého 
volebného obdobia vedia, o kom hovorí. Zrazu sa možnosť žiadateľov rozšírila a prebieha 
diskusia, ako by mal účelovo niekoho podporiť. Buď je záujem podporiť to, alebo nie. 
Poslankyňa Bednárová sa vyjadrila k certifikátom. Asi sú potrebné najmä kvôli tomu, aby 
v zastupiteľstve alebo v zriadenej komisii nevznikali otázky, či napr. kalvária je alebo nie je 
mariánskym pútnickým miestom. Kto je oprávneným a fundovaným vyjadriť sa k pútnickým 
miestam než práve biskupský úrad. Ešte sa môže žiadať vyjadrenie od Ríma alebo patriarchu, 
ale to by asi trvalo dlhšie. Poslanec Hopta nechce, aby ho predseda PSK zle pochopil. Nič mu 
nevyčítal. Váži si ľudí chodiacich na púte pred rokom 1989 aj súčasných. Už menej si váži tých, 
ktorí po roku 1989 zistili, že chcú byť v prvom rade cirkvi. Váži si aj tých, ktorí mali vzťah 
k bývalému režimu a majú k nemu vzťah aj teraz. Dá sa hovoriť o chybách a nedostatkoch, ale  
tzv. „prevracačov kabátov“ si neváži. Je tu toľko kresťanských politikov a možností, že si 
jednoducho situáciu môžu zistiť aj telefonicky bez toho, aby sa ľudia museli za niečím naháňať. 
Pripadá mu to tak, že si zastupiteľstvo samo podceňuje svoju autoritu. Niekto chce dostať 
peniaze od VÚC a bude musieť predložiť papier od daného biskupstva. Je tu dosť schopných 
ľudí, ktorí si tieto veci vedia preveriť bez predloženia pečiatky a podpisu. Bude veľmi rád, keď 
budú možnosti v čo najväčšom počte okresov PSK. Ak bude návrh poslanca Babina spĺňať 
podmienky, rád ho podporí. Poslanec Sýkora podporuje tieto miesta. Názov materiálu hovorí 
o podpore pútnických miest PSK. Preto by mali byť spracované pútnické miesta zo všetkých 
cirkví, nielen z troch. Možno sa  nájdu aj iné pútnické miesta, ktoré nemusia byť čisto cirkevné, 
napr. symbolický cintorín na Popradskom plese, kde sú pochovaní ľudia, ktorí zahynuli vo 
Vysokých Tatrách. Potom by navrhoval upraviť názov na podporu mariánskych pútnických 
miest. Pozná projekt Svetlo z východu, ktorý ide cez KOCR. V diskusii sa spomínalo Svetlo 
z východu, mariánske pútnické miesta a pútnické miesta. Prílohu tohto materiálu by mal tvoriť 
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zoznam mariánskych pútnických miest, lebo materiál hovorí o mariánskych pútnických 
miestach. Predseda PSK Majerský berie na vedomie túto pripomienku. Poslankyňa 
Schlosserová poznamenala, že v diskusii už odzneli skoro všetky otázky, ktoré mala 
pripravené. Nie je jej celkom jasné cirkevné právo. Spýtala sa, či evanjelická cirkev tu nie je 
uvedená z dôvodu, že neuznáva Pannu Máriu. Predseda PSK Majerský nechce teraz viesť 
teologickú debatu. Evanjelická cirkev uznáva Pannu Máriu, ale nie je tam rozvinutý kult jej 
uctievania. Poslankyňa Schlosserová dodala, že tým pádom je odpoveď na jej otázku jasná a 
preto nemá evanjelická cirkev mariánske pútnické miesta. Spýtala sa na pravoslávnu cirkev. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že kult svätých je rozvinutý iba v rímskokatolíckej, 
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi a ešte v ďalších 22 cirkvách svojho práva. Poslankyňa 
Schlosserová si nemyslí, že sú to útoky na cirkevné ustanovizne. Chcela vedieť, či zoznam 
mariánskych pútnických miest je kompletný za PSK. Predseda PSK Majerský povedal, že 
zoznam je omnoho širší, má zhruba 200 navštevovaných miest, ale tie sú také najvýznamnejšie. 
Poslankyňa Schlosserová sa spýtala, prečo nie je v zozname všetkých 200 pútnických miest, 
keď bolo povedané, že každý rok sa budú postupne dopĺňať ďalšie. Predseda PSK Majerský 
dodal, že kvôli tomu, aby PSK nedostal 700 žiadostí a nestihol ich vybaviť. Z tohto dôvodu boli 
vybrané najvýznamnejšie a určený finančný objem sa bude vedieť rozdeliť. Poslanec Šmilňák 
by to trochu zjednodušil. Nejde vôbec o útoky na cirkevné ustanovizne. Na miestach ako 
Gaboltov, Levoča, Ľutina atď. sa stretávajú stovky ľudí. Sú to vážne a významné miesta 
stretávania sa občanov PSK, ale aj turistov z ďalších častí SR aj zo sveta. Tieto miesta bez toho, 
či sú mariánske alebo nie, sú tak významné pre národ, pútnikov a turizmus, že sú hodné podpory 
Zastupiteľstva PSK a diskusiu by ďalej nerozvádzal. Poslanec Bochňa povedal, že v materiáli 
treba jasne zadefinovať podporu mariánskych pútnických miest. Predseda PSK Majerský to 
doplní pred samotným hlasovaním. Poslanec Jánošík poznamenal, že poslanecký klub SMER-
SD nemal pôvodne žiadnu výhradu k podpore významných pútnických miest. Nevie, či po 
všetkých poznámkach a nedostatkoch uvedených v diskusii by nebolo lepšie materiál 
prepracovať. Podpora vo všeobecnosti bola aj bude. Predseda PSK Majerský by nerád stratil 
čas, lebo výzvu je potrebné pripraviť a vyhlásiť. Registruje dve významné pripomienky. Prvou 
bola podpora mariánskych pútnických miest v samotnom názve a druhou bol písomný návrh 
doplnenia významného pútnického miesta v okrese Humenné a to kostol Všetkých svätých 
v Humennom – obraz Panny Márie Karmelskej). Sú to dve zásadné pripomienky. Certifikát od 
biskupského úradu sa môže vyškrtnúť, ak je vôľa, ale biskupský úrad naozaj nebude mať 
problém s nejakým potvrdením na realizáciu opráv, údržby, rekonštrukcie pútnického miesta. 
Poslankyňa Sirková poukázala aj na opravu oprávnených žiadateľov vo výzve spomínanú 
poslancom Bieľakom. Poslanec Bieľak upozornil na opravu textu v časti oprávnený žiadateľ, 
teda opravu definovania trvalého pobytu, ktoré tam nemá byť. Poslanec Sokol potvrdil podporu 
tohto materiálu. Aj predchádzajúce zastupiteľstvá schválili dosť finančných prostriedkov a 
zdrojov týmto pútnickým miestam na infraštruktúru, ako je napr. samotná cesta na Mariánsku 
horu v Levoči, do Litmanovej, Bukovej hôrky a pod. Aj samotný projekt, ktorý bol a má 
nedostatky, sa riešil predchádzajúcimi zastupiteľstvami. Treba podporiť tieto veci a poďakovať 
aj tým, ktorí pridelili finančné zdroje v minulosti použité. Predseda PSK Majerský s tým plne 
súhlasí.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. 
h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
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A.    s c h v a ľ u j e 
A.1  Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 -  Program  2 
„Kultúra“  -  Podpora  mariánskych  pútnických  mie st  v PSK v zmysle VZN PSK č.         
65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných         
príjmov PSK 
A.2  zoznam mariánskych pútnických miest, ktorý je neodlučiteľnou súčasťou tejto  
výzvy, s  doplnením  8.  bodu  (kostol  Všetkých svätých v Humennom – obraz Panny 
Márie Karmelskej) v časti rímskokatolícka cirkev.  
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0        zdržalo sa: 6 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9B –  Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ -  Kvalitné 
poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými 
poskytovateľmi:  Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, 
uviedol, že novela zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti od 1. 1. 2018, 
zmenila spôsob financovania sociálnych služieb tak, že časť bremena financovania prevzalo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tým sa vlastne znížil tlak na rozpočet PSK 
práve v oblasti sociálne zariadenia v položke neverejní poskytovatelia. Tam sa vytvoril určitý 
finančný priestor na to, aby časť alokácie finančných prostriedkov mohla poslúžiť prijímateľom 
sociálnych služieb, ktorí sú obyvateľmi zariadení u neverejných poskytovateľov. Ide približne 
o 1 000 prijímateľov sociálnych služieb. Takú kapacitu poskytujú neverejní poskytovatelia 
sociálnych služieb v troch typoch pobytových zariadení, ktoré sú v originálnej kompetencii 
PSK a sú to domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného 
bývania. Takže je to určitý prejav solidarity so všetkými prijímateľmi sociálnych služieb, čiže 
sa nekategorizujú prijímatelia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a iní prijímatelia. Ušetrená 
čiastka vlastne poslúži v pomere 9:6 nielen na túto výzvu, ale 9 dielov aj v zariadeniach PSK. 
Predstava predsedu PSK je taká, aby finančné prostriedky išli na mzdovú motiváciu pre 
zamestnancov v pracovných pozíciách, ktoré úzko alebo priamo súvisia s poskytovaním 
sociálnej služby, hlavne v kategóriách opatrovateľky, sociálna rehabilitácia a ďalšie pracovné 
pozície. Predseda PSK Majerský potvrdil, že okrem tejto výzvy PSK finančne vstúpi do 
svojich sociálnych zariadení alokáciou čiastky okolo 1 mil. eur na zvýšenie platov sociálnym 
pracovníkom, ktorí sa priamo starajú o klientov. Tieto platy boli finančne poddimenzované 
a pracovníci odchádzali do zahraničia za lepšou plácou v tejto istej oblasti. PSK ide stabilizovať 
odborne zdatných ľudí, ktorí majú skúsenosti a chce, aby zostali pri svojich rodinách v PSK. 
Platové pomery a nielen v tejto oblasti musia byť nastavené tak, aby ľudia neutekali so 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ale aby zostali stabilizovaní v PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Bochňa si podrobne preštudoval predložený materiál. V podprograme 3.2 - bežné 
(neinvestičné) výdavky mu pri všetkých vymenovaných výdavkoch chýba riadok resp. slovné 
spojenie „a ostatné bežné výdavky“, pretože sociálne zariadenia nemajú len tieto konkrétne 
rozpísané výdavky. Ing. Slaninka odpovedal, že ak by tam bol uvedený termín ostatné bežné 
výdavky, týkali by sa napr. energií, vodného, stočného. Vo výzve je zadefinovaný oprávnený 
výdavok odo dňa vyhlásenia výzvy. Títo poskytovatelia sociálnych služieb sú prijímateľmi 
napr. príspevku na prevádzku, ktorý im dáva PSK. Sú to platby od prijímateľa sociálnych 
služieb, čiže tento balík výdavkov si vedia z týchto príjmov pokryť. Výzva sa týka výdavkov 
súvisiacich so zvyšovaním kvality poskytovania sociálnej služby. Poslanec Gašper predložil 
pozmeňovací návrh v podprograme 3.2 tak, aby sa v prvom riadku za text ...vybavenia 
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priestorov zariadení... vsunul text, že tieto prostriedky môžu byť použité na budovanie alebo 
certifikáciu manažérstva kvality podľa niektorej medzinárodne uznávanej normy. Existujú 
normy medzinárodne certifikované a už aj v minulosti boli zavedené v niektorých zariadeniach 
PSK napr. v Spišskej Starej Vsi, kde sa sociálne zariadenie pozdvihlo pomerne značným 
spôsobom. V Batizovciach bol vybudovaný takýto systém, ale stretol sa s nevôľou 
predchádzajúceho vedenia PSK a všetky výdavky vynaložené na jeho vybudovanie boli 
škrtnuté s vyvodením sankcií voči riaditeľke. Košický samosprávny kraj pravidelne dotuje túto 
činnosť vo svojich sociálnych zariadeniach, teda systémy kvality a ich certifikáciu, pretože ak 
sú vybudované dobrým zmysluplným spôsobom v koordinácii s odborom, tak odbor 
prostredníctvom informácií z týchto certifikovaných systémov dokáže veľmi rýchlo dospieť 
k ukazovateľom, podľa ktorých vie veľmi efektívne riadiť prevádzku zariadení či už finančne, 
personálne a pod. Poslanec Bieľak poznamenal, že všetci vnímajú nevyhnutnosť podpory 
sociálnej oblasti, sociálnych služieb, ktoré sú nedofinancované. Snahou štátu je zmeniť tento 
model, no nie vždy sa mu to šťastne podarí, aj posledná novela nebola celkom vydarená. Vníma 
určitý systém a systém verejných a neverejných poskytovateľov tu bude a je správny. Na druhej 
strane má PSK primárnu zodpovednosť za svoje zariadenia. Je za podporu neverejných 
poskytovateľov a podporuje predložený návrh, ale v prvom rade si treba uvedomiť primárnu 
zodpovednosť PSK za stav sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Niektoré 
sú na tom veľmi dobre, iné by potrebovali určitý objem finančných prostriedkov, aby sa dalo 
povedať, že sú modernými zariadeniami. Na jednej strane podporuje túto výzvu a na druhej 
strane hovorí o určitej systémovosti do budúcna. Predložil návrh na doplnenie predloženého 
uznesenia o spracovaní určitého písomného materiálu na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, 
kde bude vidieť súčasný technický stav sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a ich materiálno-technické vybavenie. Tento materiál by slúžil poslancom v budúcnosti, aby 
vedeli, koľko je potrebné investovať do týchto zariadení PSK, okrem podpory neverejných. Je 
za podporu neverejných zariadení, ale treba vidieť aj súčasný stav zariadení PSK. Príprava 
takého materiálu nebude vôbec ťažkou úlohou, lebo odbor má už veľmi veľa podkladov 
a možno bude predložený v samostatnom bode rokovania. Ukázal by, koľko práce čaká PSK 
v oblasti modernizácie sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Doplňovací návrh predložený poslancom Gašperom: 
- vo výzve v časti 3.2 za text „vybavenie priestoru zariadení“ doplniť text v znení: „budovanie 
alebo certifikáciu systému manažérstva kvality podľa niektorej medzinárodne uznávanej 
normy“.                                                                                                       
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0        zdržalo sa: 14 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Doplňovací návrh predložený poslancom Bieľakom: 
- doplniť návrh uznesenia o časť B v znení: 
Zastupiteľstvo PSK žiada predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK písomnú 
správu o technickom stave budov a ich materiálnom vybavení, v ktorých poskytuje PSK ako 
verejný poskytovateľ sociálne služby, s uvedením objemu finančných prostriedkov 
potrebných na modernizáciu týchto objektov. Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK, vedúci 
odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK. 

Hlasovanie:      za: 54   proti: 0        zdržali sa: 2 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. 
h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
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A/ s c h v a ľ u j e 
Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 - Program 3 
„Sociálne služby“ - Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými 
poskytovateľmi v zmysle VZN PSK č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 
57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

B/  ž i a d a 

predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK písomnú správu o technickom 
stave budov a ich materiálnom vybavení, v ktorých poskytuje PSK ako verejný 
poskytovateľ sociálne služby, s uvedením objemu finančných prostriedkov potrebných na 
modernizáciu týchto objektov. 

Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK  

Termín: v texte 
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – 
Futbal Tatran Aréna“:   PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, predkladá 
materiál, ktorého výsledkom by malo byť schválenie dotácie na výstavbu futbalového štadióna 
zo strany PSK. Celkový predpokladaný rozpočet je 13,4 mil. eur, v ktorom je zahrnuté 22,4 
mil. eur zo SFZ. Táto suma počíta aj s výstavbou energobloku vo výške do 700 000 eur 
a 300 000 eur na samotné vybavenie. Na to sú potrebné finančné zdroje, preto je požadované 
finančné krytie voči s. r. o. MsZ v Prešove už schválilo dotáciu 5,5 mil. eur a taká istá suma sa 
požaduje aj z rozpočtu PSK. Rozhodnutie je také, že po dokončení Futbal Tatran Arény sa PSK 
nebude podieľať na prevádzkových nákladoch tejto spoločnosti. Momentálne prebieha vydanie 
stavebných povolení, ktoré sa očakáva do konca augusta a začiatku septembra tohto roka 
a odsúhlasenie projektovej dokumentácie zo strany SFZ. Prebehlo už mnoho rokovaní 
s technickým personálom SFZ. V týchto dňoch sa očakáva posledná reakcia a potvrdenie SFZ, 
aby sa mohlo pristúpiť k samotnému vyhláseniu verejného obstarávania. Aktuálne prebieha aj 
prieskum trhu na výstavbu garáží v predpokladanom termíne september 2019 a dokončujú sa 
zazmluvnené búracie práce. Na poslednom zasadnutí komisie finančnej prebiehala diskusia o 
rozpočte 12,4 mil. eur, keď pôvodný nástrel rozpočtu Futbal Tatran Arény bol 19,8 mil. eur bez 
DPH a položkách, ktoré z neho vypadli. Po odborných a vecných diskusiách došlo k zníženiu 
ceny hlavnej tribúny, vynechaniu podzemného parkoviska a zníženiu ceny prevádzkových 
súborov ako sú požiarne informačné poplachové systémy, výťahy atď. Medzi najväčšie náklady 
vzniknuté doterajšou činnosťou patrí odkúpenie pozemkov mestom Prešov od 1. FC Tatran vo 
výške 569 000 eur, čerpaná dotácia na kapitálové a bežné výdavky vo výške 303 366 eur 
a čerpanie dotácie zo strany PSK vo výške 725 000 eur, spolu 1 598 306 eur. Kritériá UEFA 3 
pre výstavbu štadióna znamenajú rozmery hracej plochy 105 x 68 metrov, umelé osvetlenie 1 
200 luxov, minimálny počet parkovacích miest pre VIP v počte 100, počet miest na sedenie 
minimum 4 500 a ďalších 20 kritérií potrebných na výstavbu. Upozornil na záverečnú časť 
predloženého materiálu, podľa ktorej budú konatelia spoločnosti predkladať valnému 
zhromaždeniu na schválenie samotnú realizáciu projektovej dokumentácie a všetky ďalšie 
rozpísané body na základe dohody spoločníkov na poslednom valnom zhromaždení a táto 
informácia bude verejná. Týmto žiada Zastupiteľstvo PSK o schválenie dotácie vo výške 5,5 
mil. eur. Predseda PSK Majerský pripomenul, že zastupiteľstvo už pred 2 mesiacmi 
schvaľovalo zámer. MsZ v Prešove ho schválilo na svojom predposlednom zasadnutí. Toto je 
posledný krok na spustenie verejného obstarávania. Po ukončení futbalového štadióna sa nikto 
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z prítomných nebude mať za čo hanbiť. Dokonca po konzultáciách so SFZ na základe 
realizačného projektu to bude jeden z najkrajších štadiónov v SR. Samozrejme sú k tomu 
potrebné aj kvalitné výsledky a kvalitná futbalová súťaž. Verí, že sa k nej prešovskí futbalisti 
dopracujú. 
Diskusia: 
Poslanec Benko chce podporu realizácie výstavby futbalového štadióna vzhľadom na 
momentálny stav prešovského futbalu, ale nechce to spájať s hokejom. V minulom roku 
futbalisti chodili hrať do Popradu, tohto roku do Stropkova. Nový futbalový štadión nikto 
nezoberie, bude pre všetkých, teda pre celý kraj. Značka Tatran si zaslúži takýto štadión, lebo 
vývoj a doba ide dopredu a štadióny sa budú stavať. Hovorí sa tu o sume 5,5 mil. eur, ale na 
str. 3 je uvedená veta, že celkový objem finančných prostriedkov ostal nezmenený vo výške 
4 570 000 eur. Chcel vedieť, či tých 5,5 mil. je myslených aj s tými 1 060 000 eurami  
schvaľovanými ako dotácia PSK podobne ako mesto Prešov a či teraz je to nastavené na 4,5 
mil. eur. To znamená, že 1,5 mil. eur dá PSK v rokoch 2018, 2019, 2020. PhDr. Mgr. Cvoliga 
odpovedal, že predložená informatívna správa bola aktualizovaná a číslo vychádza z uznesenia 
č. 332/2016, ktorým bol schvaľovaný prvotný rozpočet štadióna vo výške 2,4 mil. eur a vklad 
spoločníkov mesta Prešov a PSK. Teraz sa aktuálne požaduje 5,5 mil. eur a 5,5 mil. eur, lebo 
je už pripravená projektová dokumentácia a veci sú v iných číslach. Prvotná suma pri 
schvaľovaní uznesenia č. 332/2016 bola 4,5 mil. eur. Na 3. strane je opísaný celý časový priebeh 
tohto procesu od roku 2016. Poslanec Pčola poukázal na návrh uznesenia, kde je uvedené, že 
dotácia bude čerpaná v období výstavby futbalového štadióna s predpokladom v rokoch 2018 
– 2020. Spýtal sa, koľko to bude reálne v roku 2018, keď je tu písaný rok 2018. Pri prezentácii 
bolo spomínaných 100 parkovacích  miest VIP. Ak dobre rozumel, sú mimo parkovacích miest 
na ul. Čapajevovej a Björnsonovej. PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že aktuálny stav na účtoch 
Futbal Tatran Arény je zostatok okolo 360 000 eur. Momentálne v roku 2018 nebude 
požadovať ďalšie finančné zdroje, až v roku 2019. Nebude požadovať ani celú čiastku týkajúcu 
sa alokácie 5,5 mil. eur na rok 2019 a po dohode s PSK aj mestom Prešov bude nastavené aj 
postupné čerpanie alokácie, aby sa naraz nevyčerpalo 5,5 mil. eur z každej tranže. V úvode 
predstavil kritériá UEFA 3, s ktorými sa musel projektant vysporiadať. Nie sú to len parkovacie 
miesta VIP v počte 100, ale sú tam radovo vyššie čísla, ktoré v rámci stavebného konania musel 
projektant aktuálne riešiť aj vyškrtnutím podzemného parkoviska. Aktuálna kapacita priľahlých 
ulíc podľa vyjadrenia projektovej dokumentácie bude postačovať. Poslanec Jánošík určite túto 
vec podporí možno aj preto, že v minulosti mal možnosť ako hráč behať po tom trávniku. Je to 
jeho srdcová záležitosť. Treba si uvedomiť, že je to naozaj veľa peňazí. Omnoho viac sa 
v zastupiteľstve diskutuje pri menších sumách. Určite otvorí tému a v budúcnosti bude trvať na 
tom, aby sa v situáciách s potrebnými veľkými finančnými zdrojmi išlo do systémových vecí. 
Teda v prvom rade rokovať mimo zastupiteľstva a dohodnúť sa principiálne na podpore športu, 
teda koho a aké športy. Možno predseda PSK dá dnes prísľub o podpore športu a športovísk aj 
v iných okresoch. V minulosti nebola podpora pri Kežmarku, ale možno preto, že sa dopredu 
nerokovalo a povedalo sa, že Prešov je krajské mesto, má problémy, štadión bude využívaný 
v budúcnosti, treba tam dať 5 mil. eur. Treba si sadnúť a povedať, kde a ako sa bude postupovať 
ďalej. Rovnako to platí aj pre kultúru, je to ťažká robota. Predseda PSK to pozná z PHSR mesta 
Levoča. Pri príprave PHSR mesta Lipany sa dlho sedelo, diskutovalo, ale potom je už nejaký 
systém, na základe ktorého sa určia veci. V budúcnosti na tom bude trvať možno pri knižniciach 
a iných kultúrnych inštitúciách v rámci okresov, lebo určite sa niekto ozve aj v budúcnosti. 
V rámci SÚC PSK je nastavený dobrý systém. Poslanci v jednotlivých okresoch sa stretnú, 
rozdelia peniaze. Možno sú tam drobné úpravy vyváženia medzi potrebami a požiadavkami 
SÚC PSK a poslancami, ale nikdy tam nebol problém. Vyzval prítomných viac diskutovať 
o veľkých peniazoch, aby nedochádzalo k veľkým emóciám. Poslanec Ferenčák chce práve 
poukázať na spravodlivosť a nespravodlivosť. Bol by nerád, keby sa občania začali deliť na 
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prvú, druhú alebo tretiu kategóriu, alebo komu áno a komu nie. V Kežmarku sa stavia zimný 
štadión, ktorý bol sedem rokov zničený. Momentálne mesto skumulovalo zdroje, dostalo 
dotáciu od štátu a pustilo sa do opravy. Celkový rozpočet bol zhruba 7,8 mil. eur, momentálne 
sú preinvestované asi 4 mil. eur. Mesto Kežmarok žiadalo VÚC o finančnú podporu aj predtým, 
neposkytol nič. Požiadal predsedu PSK osobne aj písomne o poskytnutie finančných 
prostriedkov na dofinancovanie. Je jednoducho potrebné dobudovať tento štadión a spustiť ho 
do prevádzky. Dňa 12. 6. dostal odpoveď, že v súčasnosti PSK nedisponuje voľnými 
finančnými prostriedkami, ktoré by mohol prideliť formou dotácie mestu Kežmarok a takto 
vyhovieť jeho žiadosti o finančnú pomoc. Pritom ide o jedinú plochu NHL v rámci SR. To 
znamená, že mesto rokuje so SZĽH o repre umiestnenie do 18 rokov, aby sa trénovalo stále 
v Kežmarku so storočnou tradíciou. Má A mužstvo, 2 žiacke mužstvá, nastupuje do II. ligy. Je 
to štadión s 3 000 miestami na sedenie. Ako primátor mesta cíti trochu krivdu nielen za mesto 
a občanov, ale aj okres. V tejto diskusii sa hovorí o sume 5,5 mil. eur a toľko asi stál projekt 
študentského kampusu. Teda štadión áno, ale 1 000 študentov denne, ktorí by využívali pre celý 
okres 70 000, to je veľa. Rozpráva sa o tom dlho, ale bez riešenia. Spýtal sa, v čom sú občania 
Prešova viac ako občania Kežmarku, prečo v Prešove áno vo výške 50 % a prečo v Kežmarku 
nie sú voľné finančné zdroje. Ako poslanec PSK sa cíti dosť nepohodlne a nevie, ako to má 
obhájiť voči svojim občanom. Jednoducho to nevie obhájiť a preto môže len apelovať na 
zhovievavosť a spolupatričnosť všetkých, aby sa našli prostriedky možno pre Kežmarok, 
Sabinov, Humenné a iné mestá. Ale bez nejakého systému a nastavenia to nepôjde. Z tohto 
dôvodu chce požiadať, aby mestu Kežmarok boli tiež poskytnuté finančné zdroje na 
dofinancovanie zimného štadióna. Nebude žiadať ani 50 %, mesto si to vyfinancuje samé. Môže 
požadovať financie maximálne vo výške 20 % s tým, že je schopné tento štadión dostavať do 
plného stavu v priebehu jedného roka. Následne predložil pozmeňovací návrh, ktorým by 
chcel požiadať o spolupatričnosť všetkých regiónov, aby bol meter rozdeľovania rovnaký pre 
všetkých a aby sa v budúcnosti takýto systém zaviedol pre všetky okresy v nejakej výške. 
Nemalo by to byť len o dnešnej podpore jedného a pre ostatných už PSK finančné prostriedky 
nemá. Predseda PSK Majerský dodal, že by mal byť rovnaký meter pre všetkých. On má 
fyzicky dva metre a už je nespravodlivosť. Nechce dávať skúšobné otázky o úverovej 
zaťaženosti mesta Kežmarok, ale pri prezeraní hodnotení ratingov za minulý rok to bolo asi do 
5 %. Keď mesto Levoča stavalo hokejový štadión, dostalo menšiu dotáciu z Úradu vlády SR 
ako mesto Kežmarok. Dúfa, že z uvedeného nevznikne ďalšia storočná vojna. Na dobudovanie 
si mesto Levoča zobralo úver z banky vo výške 1 mil. eur. Dobudovalo štadión, nastavilo 
systém splácania aj samotného fungovania štadióna, ľudia korčuľujú. Mesto Levoča malo 
dokonca jednu generáciu detí, ktoré zabudli korčuľovať. Predpokladá, že to isté sa vyskytne aj 
v meste Kežmarok, keďže obidva štadióny v zmysle nezdarenej deaflympiády sú zničené 
a zbúrané. Aj mesto Levoča požiadalo VÚC pred dvomi rokmi, aby v rámci výstavby zimného 
štadióna dostalo časť financovania a to v čase financovania PSK Arény. Ako primátor na túto 
žiadosť ani nedostal odpoveď. Naozaj treba zapojiť všetky možnosti. Mesto Levoča má aj 
vďaka tomuto úveru vyše 30 %-nú úverovú zaťaženosť. V niektorých veciach treba byť 
odvážnejší. Toto je veľká vec. Je presvedčený, že PSK chce mať v kraji I. ligu - najvyššiu súťaž. 
Aby sa mohla hrať, je potrebný kvalitný futbalový stánok. Na začiatku boli definované 3 – 4 
športy, ktoré by hrali najvyššiu súťaž. V Poprade sa hrá hokejová extraliga, v Prešove by sa 
mohla hrať znova I. futbalová liga, vo Svite I. liga basketbal, v Prešove hádzaná, 
v Prešove, Svidníku, Starej Ľubovni volejbal. Je potrebné chcieť niečo kvalitné, ale za 
vytvorenia potrebných vhodných podmienok. Nemôže to byť v každom okresnom meste, lebo 
to jednoducho nejde. Nemôžu sa podporiť všetci a naraz. Poslanci PSK, ktorí sú zároveň 
starostovia a primátori, vedia, že nemôžu urobiť naraz chodníky v celej obci, cesty v celom 
meste, nejde to. PSK to robí postupne, nakoľko mu to sily umožnia. Poslankyňa Turčanová 
by opačne položila otázku primátora Kežmarku, v čom sú viac občania Kežmarku ako občania 
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Prešova. Mesto Prešov opravuje aj zimný štadión, na ktorý nedostalo od vlády ani euro napriek 
prísľubu milióna. Mesto s 90 000 obyvateľmi je trošku viac ako mesto Kežmarok. Nehovorí to 
v zlom a nechce, aby sa tu primátori rozhádali a každý sa bude biť za svoje mesto. Keď 
nastúpila do funkcie primátorky, mesto Prešov malo jediný velodrom v SR, ktorý sa nedal 
využívať, zimný štadión, ktorý prikázal statik zavrieť a futbalový štadión, kde bolo uznesenie 
vlády, ale ku ktorému sa jej predchodca nijako nepostavil. Štadión sa nestaval a Prešov hral I. 
ligu, ale nie v Prešove. To bol aj dôvod, prečo musel hrať v Poprade. Zaujímala sa o hodnotenie 
projektu SFZ, ktorý sa k nemu vyjadroval. PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že prebehlo 
predbežné rokovanie s Ing. Dedíkom zo SFZ. Zatiaľ sa čaká za písomným vyjadrením pre 
projektanta. Keďže sa osobne zúčastnil tohto rokovania, očakáva pozitívnu reakciu zo strany 
SFZ. Poslanec Šmilňák reagoval na poslanca Ferenčáka. Na Rade PSK aj na rokovaní 
predsedov poslaneckých klubov zaznela táto otázka. Kultúra a šport sú oblasti, ktoré bude 
musieť PSK dotovať. Funguje to takto všade vo svete. Zaznela tam aj požiadavka, aby v 
budúcich rokoch boli finančné prostriedky rozdeľované proporčne. Všetky strany vyjadrili 
snahu aj ochotu, že takýmto spôsobom sa to bude nastavovať, aj keď PSK nemôže každý rok 
rovnako dať každému okresu. Treba trošku trpezlivosti. K téme kampusu povedal, že aj 
v školstve sa musí urobiť poriadok. Je za to, aby sa aj v Kežmarku našlo riešenie, buď kampus 
alebo iné podobné racionálne riešenie. Dá sa urobiť až vtedy, keď sa poslanci dokážu správať 
racionálne a sieť škôl dajú do takej podoby, aby nebola dlhodobo stratová ale udržateľná. To 
samozrejme tiež podporí. Poslanec Benko nechce, aby sa tu poslanci delili na Kežmarčanov, 
Prešovčanov atď. Prešov je krajským mestom, ktoré išlo do výstavby štadióna už skôr. Je dobré, 
že SFZ posunul ukončenie realizácie na rok 2020. Cesta späť už určite nie je. Štadión je 
zbúraný, okrem hlavnej tribúny. Musí sa čím skôr začať s realizáciou jeho výstavby. Čakajú 
naňho nielen futbalisti a športovci v Prešove, ale aj obyvatelia celého PSK. Tatran je najstarším 
futbalovým klubom a štadión si určite zaslúži. Poslanec Damankoš tu v princípe 
nezaregistroval nejaké vyjadrenia proti výstavbe štadióna v Prešove. Registruje vyjadrenia typu 
vhodného systému a určitej koncepcie, lebo sa tu bijú rôzne oblasti či už regionálne alebo 
kompetenčné, teda oblastné. Veľmi ťažko sa rozhoduje v situácii, keď poslancom vadí nejaká 
1 000 - 2 000-ová položka v rozpočte a rieši sa jednou rukou. Na druhej strane je tu 5,5 mil. eur 
a argumentácia typu najstaršieho klubu, je taká, ako keby sa povedalo, že najstarší učiteľ je 
najlepší, lebo najdlhšie vydržal. Je za futbalový štadión v Prešove nie preto, že si ho niekto 
zaslúži, ale pre podporu týchto vecí. Poslanci by sa mali už prestať doťahovať, že kto, koho, 
kedy a mohli by mať ambíciu riešiť iné pálčivé veci, ktoré možno nestoja 5 mil. ale 2 – 3 mil. 
eur. Tento projekt bol schvaľovaný s nejakou sumou, ktorá sa neskôr znásobila a potom sa z nej 
niečo odpočítalo. Spýtal sa, že kto a akým spôsobom garantuje, alebo akým spôsobom bude 
ošetrené, že tých 12,4 mil. eur je konečnou sumou a či o 2 roky sa nebude táto suma znova 
zvyšovať. Nemá veľkú dôveru voči tomu, keď sa ide zo 4 na 19 a potom na 12 mil. eur., sú to 
priveľké skoky v číslach. Akým spôsobom to bude ošetrené a garantované? Poslanec Bieľak 
poznamenal, že podpora športu by mala byť jednou z priorít PSK, keďže má kompetenciu 
regionálneho rozvoja, do ktorej podľa neho spadá aj šport. Otázka nastavenia priorít v rámci 
regionálneho rozvoja môže byť rôzna a práve otázky a pripomienky v tejto diskusii sú práve 
tým, čo nejakým spôsobom rozdeľuje poslancov, ale na druhej strane ich to aj spája. Je za 
podporu tohto projektu, aj keď je finančne náročný. Pre budúcnosť treba nastaviť jednotný 
trvácny finančný systém a model podpory modernizácie športovej infraštruktúry na území PSK, 
aby nevznikali práve takéto potreby a požiadavky ako napr. zo strany mesta Kežmarok. Na 
jednej strane je oprávnená, na druhej strane v podstate každý druhý primátor či starosta by sa 
mohol ozvať rovnako, že potrebuje nejakú infraštruktúru. Minimálne na úrovni okresných miest 
je tá infraštruktúra potrebná. Navrhol doplniť predložené uznesenie o bod C v znení: 
Zastupiteľstvo PSK požaduje predložiť na zasadnutie v decembri písomný návrh systému 
finančnej podpory športovej infraštruktúry z rozpočtu PSK na území Prešovského kraja na roky 
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2018 – 2022. To bude garantovať určitý model nastavený PSK, ktorý potom bude vedieť 
každoročne uvoľňovať nejaké financie. V tom období je potrebné určiť prioritnú športovú 
infraštruktúru pre PSK s tým, ktorý šport áno. Bude to ťažké, ale predsa v tom bude nejaký 
systém, aby v budúcnosti nevznikali takéto požiadavky a aby sa dala trvalo finančne nastaviť 
z rozpočtu PSK. V každom prípade podporuje návrh na výstavbu futbalového štadióna a jeho 
financovanie. Poslanec Ferenčák povedal, že každé športovisko vznikajúce v rámci kraja je 
jeho prínosom. Nespochybnil potrebu obnovy futbalového štadióna v Prešove, jeho výstavbu 
plne podporuje. Otázka výšky nie je jeho úlohou. Ide skôr o nastavenie, v akej výške a aký 
projekt má byť podporený. Je to krajské mesto, preto dostane viac. Chcel poukázať na dvojaký 
meter prístupu, pretože mesto Kežmarok tiež stavia štadión. Dúfa, že mesto Prešov ani nikto 
z PSK nemá problém s výstavbou zimného štadióna v Kežmarku. Je to malé mesto 
a v porovnaní projektu k rozpočtu ide o ročný rozpočet mesta. Ale 15 mil. eur je zanedbateľná 
časť v rámci ročného rozpočtu mesta Prešov, aj keď nie je zanedbateľná. Hovorí o možnostiach 
samospráv, ale nespochybňuje potrebu futbalového štadióna, ktorú podporuje. Chce len 
požiadať PSK o rovnaký prístup k všetkým aj okrajovým častiam kraja. Aj tam žijú ľudia, ktorí 
potrebujú športoviská. Kežmarok potrebuje dokončiť zimný štadión a dokončuje ho teraz. Preto 
predniesol túto pripomienku a požiadal o doplnenie uznesenia, nežiada 50 %. Keď má možnosť 
dostať Prešov 50 %, tak Kežmarok môže dostať 20 % z celkového rozpočtu, čo je suma 
1 572 000 eur a štadión bude v budúcom roku odovzdaný v plnej prevádzke. Budú to dva 
štadióny. Do Kežmarku budú chodiť aj Prešovčania, pretože je to jediné športovisko s plochou 
NHL. Keď tam bude repre, určite tam prídu. Kežmarčania v Prešove nebudú trénovať futbal, 
ale obidva štadióny sú potrebné. Chce požiadať o rovnaký prístup k všetkým. To znamená, že 
v budúcnosti to môžu byť iné mestá napr. Sabinov, Medzilaborce, Humenné atď., žiada len 20 
% na dofinancovanie a odovzdá to k dispozícii PSK. Poslanec Slovík podporuje myšlienku 
primátora Kežmarku hlavne preto, že štadión je rozostavaný a cesta späť už nie je, teda treba 
ho dokončiť. Potom je potrebné nastaviť systém financovania jednotlivých okresov. Keď je 
Kežmarok už rozbehnutý a treba štadión v budúcom roku dokončiť, treba pomôcť. Poslanci 
okresu Kežmarok nemajú problém podporiť športoviská v iných okresoch. Treba brať ohľad 
jeden na druhého. Možno o pol roka bude potrebovať iný okres peniaze na dokončenie 
športoviska, tak to treba spraviť vtedy, keď ich potrebuje a nie keď už bude neskoro. 
Poslankyňa Sirková chcela vedieť, aké bude majetkovoprávne vysporiadanie vložených 
finančných prostriedkov PSK po ukončení celej realizácie projektu a uvedení futbalového 
štadióna do prevádzky. V materiáli je uvedené, že PSK sa nebude podieľať na žiadnych 
prevádzkových nákladoch, teda už počas prevádzky. Spýtala sa, či existuje nejaká konkrétna 
zmluva o tom, že v spoločnosti Futbal Tatran Aréna sa zaväzujú spoločníci, akým spôsobom 
vysporiadajú majetok po ukončení realizácie diela. Ak zastupiteľstvo schváli účelovú dotáciu, 
znamená to, že celého vkladu sa po ukončení PSK vzdáva a odovzdá ho za 1 euro na 
prevádzkovanie mestu Prešov. Na zasadnutí komisie finančnej jeden z konateľov predložil 
návrh, že by bolo vhodné rozmýšľať aj o kapitálovom vklade do spoločnosti. Treba o tom 
rozmýšľať, lebo zastupiteľstvo schváli finančné prostriedky, ale nemá žiadnu istotu, akým 
spôsobom sa vysporiada majetok zhotovený z týchto finančných prostriedkov v budúcnosti. 
PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že aktuálny stav je formou dotácie zo strany mesta Prešov 
a zatiaľ je požadovaná dotácia zo strany PSK. Ďalej sa hľadajú možnosti na právne ošetrenie 
tejto veci, lebo nie sú to malé finančné zdroje. Súhlasí s poslankyňou Sirkovou, že jednou 
z možností je aj zvýšenie základného imania s. r. o., kde sa táto suma navýši a potom do toho 
vstupujú iné finančné postupy. Aby sa vôbec mohol spustiť proces verejného obstarávania 
a navzájom sa neblokovali mesto Prešov a PSK, pristúpilo sa k forme dotácie. Nevylučuje 
možnosť vrátiť sa do konca roka k tejto téme a potom pristúpiť k vkladu finančného imania s. 
r. o. Je tu možnosť, ešte budú dve zasadnutia zastupiteľstva. Verí, že dôjde k zhode s mestom 
Prešov. Poslankyňa Turčanová stále vychádza z faktov. Mesto Prešov a PSK založili 
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obchodnú spoločnosť, v ktorej má mesto 51 %, pretože prispelo aj vkladom pozemkov a PSK 
49 %. Dotácie dajú obidvaja a bude to dotácia do spoločnej s. r. o., teda v prípade zrušenia tejto 
spoločnosti si zasa spoločníci rozdelia ten majetok, nikto by nemal prísť skrátka. Poslankyňa 
Sirková upozornila na to, aby nedošlo k porušeniu zákona. Keď dnes zastupiteľstvo schváli 
účelovú dotáciu, nemôže v decembri schváliť kapitálový vklad. Mohol by sa k tomu vyjadriť 
poslanec Bieľak. Podľa slov poslanca Hoptu je v tomto zastupiteľstve v podstate všeobecný 
súhlas na poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu futbalového štadióna v Prešove. 
Bolo by dobré, aby PSK mal nielen pekný štadión, ale hlavne futbalovú extraligu. Obdivuje 
Prešovčanov, že sa pustili do dvoch alebo troch veľkých opráv a to futbalového štadióna, 
zimného štadióna a velodromu. Súhlasí aj s primátorom Kežmarku, že by sa nemalo zabúdať 
na ostatné okresy. Ale potom by sa nemalo stať to, že VÚC poskytol 100 000 eur mestu 
Humenné, ktoré túto sumu vrátilo, lebo vraj VÚC poskytol nie veľmi výhodné podmienky pre 
mesto na výstavbu ihriska s umelou trávou. Bol by rád, keby predseda PSK vysvetlil, v čom to 
bolo nevýhodné. Nemalo by sa zabúdať aj na ostatné okresy a to nielen pri výstavbe športovísk, 
lebo nie každý v tomto období stavia futbalové ihrisko alebo zimný štadión. Ak PSK poskytne 
niekoľko miliónov mestu Prešov a Kežmarku pomôže tiež, potom by mali dostať určitú čiastku 
aj iné okresy podľa veľkosti aj na iné akcie napr. v školstve, kultúre a pod. Keďže je tu 
všeobecný súhlas, je zbytočné o tom veľa diskutovať. Dotáciu treba odsúhlasiť a štadión 
v Prešove jednoducho zrealizovať. Poslanec Mudry súhlasí s predrečníkom, určite nikto nie je 
proti výstavbe kvalitného futbalového štadióna v krajskom meste Prešov. Spýtal sa 
predkladateľa materiálu, či suma 5,5 mil. eur je finálna podoba, alebo sa ešte bude stavať ihrisko 
s umelou trávou alebo multifunkčné ihrisko a či je finálna podoba aj kapacita štadióna 4 500 
divákov, alebo počet ešte nie je určený. Napr. krajské mesto Nitra stavia futbalový štadión 
s kapacitou 6 000 divákov za 9 mil. eur. Poslanec Benko vysvetlil, že podľa podmienok UEFA 
je minimum 4 500 divákov. Teda nie je to tak, že v Prešove bude štadión s kapacitou 4 500 
divákov, čiže parkovacie miesta VIP aj minimálna kapacita sú podmienky UEFA. Kapacita 
štadióna je asi 6 500 divákov. Poslanec Slovík dal do pozornosti položku 1 mil. eur, ktorá nie 
je zahrnutá v týchto nákladoch. Je to výstavba parkovísk a náklady na výstavbu energobloku, 
čo je spolu 1 mil. eur. Opýtal sa, z čoho sa to bude hradiť. PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že 
v materiáli sú uvedené sumy 12,4 mil. eur a 13,4 mil. eur. Uvažuje sa o tom, aby sa napr. 
energoblok v hodnote do 700 000 eur obstaral nejakým iným spôsobom, buď koncesnou 
zmluvou alebo EPP projektom, bude to samostatná súťaž. Tak, aby to nezaťažilo v prvom rade 
rozpočet Futbal Tatran Arény, ktorá je samozrejme pripravená na finančné krytie 13,4 mil. eur. 
Výška predpokladanej sumy vnútorného vybavenia je maximálne do 300 000 eur, čo je zadanie 
pre projektanta. Konatelia si uvedomujú všetky riziká a v tejto chvíli nedokáže garantovať, že 
toto je maximum, ale základom je kvalitne spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude 
predložená do verejného obstarávania. Je predpoklad, že nejaké to percento a táto suma pôjde 
v rámci OVS nižšie. S výsledkami verejného obstarávania budú oboznámení poslanci PSK 
a samotní spoločníci - mesto Prešov a PSK. Potom sa uvidí, či je táto suma prekročená alebo 
klesne. V rámci výstavby štadióna môžu nastať rôzne situácie. Poslanec Benko sa opýtal na 
predpokladaný začiatok realizácie. PhDr. Mgr. Cvoliga v materiáli uviedol, že do konca 
septembra by malo byť vypísané verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Koncom roka by 
mal byť predložený výsledok víťaza, ktorý bude stavať Futbal Tatran Arénu. Poslanec 
Ferenčák požiadal poslancov PSK o podporu dostavby zimného štadióna v Kežmarku a jeho 
pozmeňovacieho návrhu, aby zachovali rovnocennosť prístupu k všetkým občanom PSK 
rovnako. Poslanec Ceľuch poukázal na sumy 12,4 mil. eur a 13,4 mil. eur bez DPH. Spolu sa 
dávajú peniaze s DPH, teda 5,5 mil. eur. Predpokladá, že spoločnosť, ktorá vznikla, je platcom 
DPH. PhDr. Mgr. Cvoliga potvrdil, že táto spoločnosť je platcom DPH. Poslanec Pčola 
reagoval na primátora Kežmarku. Súhlasí s tým, že sú v závere stavebných prác pred 
ukončením stavby. Vníma to ako nesystémový krok. V prípade, že zastupiteľstvo podporí aj 
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dobudovanie tohto štadióna, môže sa kľudne stať, že na ďalšom zasadnutí niekto z iného okresu 
bude žiadať o pomoc. Nechce ale povedať, že vynaložené finančné prostriedky by neboli dané 
správnym smerom. Ako bývalý športovec prvý zahlasuje za výstavbu športového stánku, ale 
treba si uvedomiť, že týmto spôsobom sa potom otvára vrece iných požiadaviek. Poslanec 
Vook dodal, že všetci poslanci z jednotlivých regiónov by boli radi, aby aj k nim prišli tieto 
finančné prostriedky. Spýtal sa, kto bude vlastniť parkovisko pri Futbal Tatran Aréne, či bude 
majetkom PSK alebo nejakého developera. Finančné prostriedky má vyčleňovať 
zastupiteľstvo. PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že parkovisko na ľavej strane bude vlastniť 
Futbal Tatran Aréna, s. r. o. Parkovisko v priamom dotyku bude vybudované a vlastníkom bude 
Futbal Tatran Aréna. Nebude postačovať jeho kapacita, lebo bolo zrušené podzemné 
parkovisko, ktoré bolo najväčšou finančnou položkou v rámci rozpočtu. Projektant sa musel 
vysporiadať s tým, kde vyčlení parkovacie plochy a zahrnie do toho aj priame parkoviská 
v určitom okruhu. Tak isto aj priľahlé ulice by mali kapacitne postačovať na danú kapacitu 
futbalového štadióna. Poslanec Fecko sa dopočul, že futbalový štadión má mať umelý trávnik. 
Nepozná podmienky UEFA, ale chcel vedieť, či je to pravda a či umelý trávnik je tou 
perspektívou, do ktorej by sme sa chceli dostať. PhDr. Mgr. Cvoliga odpovedal, že aktuálne 
je to umelý trávnik. Ale je neustála polemika aj na SFZ, či sa prejde na prírodný trávnik. Nie je 
to vraj stopercentné, ale už by mal rozhodnúť. Možno to bude riziko, ale využiteľnosť umelého 
trávnika je ďaleko vyššia ako prírodnej trávy. Z praktického hľadiska väčšej využiteľnosti 
štadióna a väčšieho objemu futbalových tréningov sa zdá lepším variantom umelý trávnik. Aj 
keď je možné, že o niekoľko rokov môže byť toto riziko opačné a bude nutné mať prírodnú 
trávu. Poslanec Benko vie o tom, že podľa SFZ a stanoviska UEFA sa bude od roku 2022 
upúšťať od umelých povrchov. Čiže kto bude hrať najvyššie súťaže, nemal by mať hlavnú 
hraciu plochu s umelým povrchom. Predseda PSK Majerský dodal, že dôjde k zmene stavby 
pred ukončením v prípade, že také nariadenie od SFZ alebo UEFA príde. Následne sa opýtal 
poslanca Ferenčáka, či trvá na predloženom pozmeňovacom návrhu, lebo rozhodovať o sume 
1,5 mil. eur priamo na zasadnutí, nie je podľa neho férové. Hovorí to priamo a otvorene. Nevie, 
či by ako primátor nechal hlasovať o podobnom návrhu MsZ v Kežmarku, keby mu priamo 
počas rokovania predložil niektorý poslanec takýto návrh. Nie je to férové. Poslanec Ferenčák 
v podstate nevie, aké iné riešenie by to malo byť. Predseda PSK Majerský povedal, že iným 
riešením je návrh poslanca Bieľaka o vypracovaní systému prideľovania finančných 
prostriedkov na športoviská. Je to férový návrh. Poslanec Ferenčák chcel poukázať na to, že 
PSK ide podporiť jeden stánok vo výške 50 % a na ďalšiu žiadosť odpovedá, že nemá finančné 
prostriedky. Predložená suma je 20 % z rozpočtu. Možno by trval na svojom návrhu. Nech sa 
prejavia a vyjadria ostatní poslanci, či jeho pozmeňovací návrh má zmysel alebo nie. 
Poslankyňa Turčanová upozornila na to, že PSK je spoločníkom s. r. o., to znamená, že dáva 
sám sebe. Nedáva do iného mesta inému zriaďovateľovi. Je uznesenie, právny nález, ktorý sa 
síce týka samosprávy ako miest a obcí, ale predpokladá, že podobne to platí aj pre PSK, že 
o zmenách rozpočtu sa môže hlasovať iba pri bode rozpočtové opatrenia, nie v inom. Poslanec 
Šmilňák upozornil na precedens, kedy cez poslanecký návrh v rámci iného bodu by mohla byť 
schválená zastupiteľstvom čiastka 1,5 mil. eur, ktorá nie je vôbec krytá v rozpočte. Keby sa 
takto postupne ozvalo 12 okresov, tak dnes by bol z rozpočtu PSK trhací kalendár. Táto 
požiadavka akokoľvek rozumná bude musieť byť prediskutovaná na úrovni predsedu PSK, 
poslaneckých klubov, komisie finančnej so zohľadnením možností rozpočtu PSK. Potom je 
možné podnikať ďalšie kroky. Toto je nebezpečný precedens, lebo sa hovorí o sume 1,5 mil. 
eur. Splnilo to svoj účel a poslanec Ferenčák poukázal na mesto Kežmarok. Požiadal ho 
o stiahnutie návrhu, lebo nie je možné, aby poslanci PSK o ňom zodpovedne hlasovali, aj keď 
mu fandí. Poslanec Pčola pripomenul, že sa pýtal na realizáciu celého projektu, k čerpaniu by 
došlo v roku 2019. Vidí problém pri Kežmarku, lebo akokoľvek by mu poslanci chceli pomôcť, 
bol by to návrh na úpravu rozpočtu v roku 2018 a je to bod mimo programu. V tejto chvíli nevie 
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nájsť iné riešenie pomoci Kežmarku. Poslanec Damankoš sa nechcel zapájať do diskusie pri 
pútnických miestach, lebo je trochu z iného sektora a veľmi to nepozná. Minimálne vie jednu 
vec, že sa nedá všetko úplne nasekať na okresy, tak ako pútnické miesta nie sú rovnomerne 
rozložené v okresoch. Teda aj k týmto veciam sa treba ináč postaviť. Úplne podporuje návrh 
poslanca Bieľaka a požiadal predsedu PSK, aby najprv dal hlasovať o ňom, aby sa vytvoril 
najprv systém a do neho by sa možno vmestil Kežmarok. Tiež sa necíti komfortne, keď má od 
stola hlasovať o nejakých vážnych veciach. Ako Prešovčan si uvedomuje, že Prešov má určité 
dominantné postavenie a určite môže mať nejaké nároky, ale netreba tlačiť do každej veci 
takýto veľmi regionálny moment. Určitý systém je potrebné vytvoriť,  lebo na komisii školstva, 
mládeže, TV a športu by sa rád vyjadril k štruktúre geografického rozmiestnenia športovísk. 
Poslanec Ferenčák poznamenal, že súčasťou pozmeňovacieho návrhu je aj úprava rozpočtu, 
to znamená komplexne v rámci úpravy. Preto sa pýtal vedúcej odboru financií na čerpanie 
rezervného fondu vo výške 13,6 mil. eur, ktorý je ešte k dispozícii. Rezervný fond musí byť 
odsúhlasený do 31. 8. 2018, lebo ináč sa nemôže čerpať, preto aj táto žiadosť bola na stole. 
Vytvorený systém bude určený pre ďalšie roky, ale nie pre tento rok. Zimný štadión je potrebné 
dokončiť tento rok a budúci rok bude odovzdaný, teraz sa otvára ďalšia etapa. Ďalšie roky sa 
v podstate už nebudú týkať Kežmarku, ale iných športovísk. Preto na jar aj dnes, možno 
radikálnejšie, požiadal o pomoc PSK, lebo cítil nespravodlivosť a diskrimináciu voči 
Kežmarku, ktorý už nebude mať možnosť požiadať o tieto finančné prostriedky, ak to 
dofinancuje úplne mesto. Podľa slov poslanca Hoptu tu sedia zodpovední ľudia 
a zastupiteľstvo by sa nemalo báť, že automaticky bude schválený návrh predložený niektorým 
poslancom. Demokracia je aj o tom, že sa hlasuje o návrhoch, ktoré sa niekomu nepáčia. Nebál 
by sa dať hlasovať o predloženom návrhu. Predsedovi PSK sa nepáči návrh poslanca Ferenčáka, 
ale primátor bojuje za svoje mesto. Plne ho chápe, ale uvedomuje si aj to, že sa môže postaviť 
ďalších 12 miest a žiadať 1,5 mil. eur na iné akcie. PSK príde jednoducho o 18 mil. eur. Asi sa 
nedá automaticky zahlasovať za tento návrh, ale netreba sa mu brániť. Treba hlasovať 
o návrhoch v predloženom poradí a poslanci o nich rozumne rozhodnú. 
Doplňovací návrh predložený poslancom Ferenčákom: 
Zastupiteľstvo PSK C) schvaľuje v prospech mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 
Kežmarok, IČO: 00326283, dotáciu z rozpočtu PSK vo výške 1 572 000 eur účelovo viazanú 
na realizáciu projektu Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku za podmienky finančnej 
spoluúčasti mesta Kežmarok; D) schvaľuje, v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade o zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úpravu 
rozpočtu č. 4/PSK/2018 nasledovne: kapitálový rozpočet: kapitálové príjmy + 0 € na 
1 952 796 €, kapitálové výdavky + 1 572 000 € na 52 149 424 €, v tom oblasť financovania: 
Úrad samosprávneho kraja + 1 572 000 €; rozpočet finančných operácií: príjmové finančné 
operácie upraviť o + 1 572 000 € na 35 387 507 €, výdavkové finančné operácie upraviť o + 
0 € na 1 744 184 €; rozpis kapitálových výdavkov: oblasť financovania – Úrad 
samosprávneho kraja, Úrad PSK – Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku 01 RF 
1 572 000 €; E) splnomocňuje predsedu PSK na úpravu rozpočtu príjmových finančných 
operácií a kapitálových výdavkov v rokoch 2019 – 2020 za účelom opätovného zavedenia do 
rozpočtu nevyčerpanej dotácie na projekt Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku pre 
mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 066 01 Kežmarok, IČO: 00326283.   
Hlasovanie:      za: 18   proti: 4        zdržalo sa: 27 
Doplňovací návrh nebol schválený. 
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Doplňovací návrh predložený poslancom Bieľakom: 
Zastupiteľstvo PSK C/ žiada predložiť  na  zasadnutie Zastupiteľstva  PSK v decembri 2018 
písomný návrh systému finančnej podpory športovej infraštruktúry z rozpočtu PSK na území 
Prešovského kraja na roky 2019 – 2022. Termín: 31. 12. 2018, Zodpovedný: riaditeľ Úradu 
PSK. 
Hlasovanie:      za: 55   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
A.    s c h v a ľ u j e 

v prospech spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
IČO: 50494970, dotáciu z rozpočtu PSK vo výške 5,5 milióna eur účelovo viazanú na 
realizáciu projektu „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna 
v meste Prešov“ za podmienky finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 5,5 milióna 
eur 
B.    b e r i e     n a     v e d o m i e , 
B.1  že uvedená dotácia bude čerpaná v období výstavby futbalového štadióna, predpoklad  je 
        v rokoch 2018 – 2020 
B.2  že  PSK  bude  aj  naďalej  spôsob  financovania  vyššie  uvedeného  projektu manažovať  
        a koordinovať s mestom Prešov 
C.    ž i a d a 
        predložiť  na  zasadnutie Zastupiteľstva  PSK v decembri 2018 písomný  návrh  systému 
        finančnej  podpory  športovej infraštruktúry z rozpočtu PSK na území Prešovského kraja 
        na roky 2019 – 2022. 
        Termín: 31. 12. 2018                                       Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK 
Hlasovanie:      za: 54   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej 
akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov: PaedDr. Furman, vedúci 
odboru školstva, mládeže, TV a športu Úradu PSK, uviedol, že petičné právo ako základné 
právo zahrnuté do politických práv predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Na základe 
zákona o petičnom práve je príslušný orgán povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci. Dňa 15. 6. 2018 bola v podateľni úradu zaevidovaná petícia za záchranu 
OA v Bardejove adresovaná Zastupiteľstvu PSK. Z toho dôvodu je aj predmetom dnešného 
prerokovania. Znenie petície je uvedené v dôvodovej správe. Po preverení úplnosti 
a náležitostí, ktoré je podporujúca osoba povinná splniť v zmysle § 4 zákona o petičnom práve, 
bolo uznaných celkovo 4 248 platných podpisov, čo je v percentuálnom prevedení za mesto 
Bardejov 4,96 %, za okres Bardejov 4,42 %, za iné okresy 0,09 %. V dôvodovej správe je 
spracovaný sumár argumentov súvisiacich s procesom vyradenia OA zo siete škôl 
ministerstvom školstva a všetky podrobné informácie týkajúce sa finančných operácií a 
celkového postupu vyradenia tejto školy. Na základe uvedeného a platnej legislatívy odbor 
školstva predložil zastupiteľstvu návrh na vyradenie OA dňa 21. 5. 2018, ktorý bol schválený. 
Následne ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie zo dňa 18. 7. 2018, ktorým vyradilo OA zo 
siete škôl k 31. 8. 2018 a od 1. 9. 2018 zaradilo študijné odbory do siete HA J. Andraščíka 
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v Bardejove. PSK ako zriaďovateľ stredných škôl sa realizáciou tejto zmeny na stredných 
školách snaží sčasti zmierniť nepriaznivý dopad jednak vo finančných záležitostiach a zároveň 
aj dôsledok klesajúceho demografického vývoja na činnosť a prevádzku škôl v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Je to prvý krok a určite bude v tomto trende pokračovať aj ďalej. 
Komisia školstva, mládeže, TV a športu zobrala uvedenú informáciu na vedomie a odporúča 
zastupiteľstvu nevyhovieť petícii z dôvodu už zrealizovaného vyradenia OA zo siete škôl.  
Diskusia: 
Podľa názoru poslanca Janigu návrh na uznesenie nie je správny hlavne z dôvodu jeho 
nevykonateľnosti. Vzhľadom na prevedené vyradenie tejto školy zastupiteľstvo už nemôže 
vyhovieť alebo nevyhovieť petícii. Môže maximálne zobrať na vedomie, že tejto petícii sa už 
nedá vyhovieť. Dnes je to už v podstate ex post. Požiadal predkladateľa o úpravu uznesenia  
v bode B, aby bolo nejakým spôsobom vykonateľné, alebo ho úplne vypustiť. Predseda PSK 
Majerský sa opýtal hlavného kontrolóra PSK, či sa vie hodnoverne vyjadriť k pripomienke 
poslanca Janigu. Ing. Hudák odpovedal, že v zmysle zákona o petičnom práve nie je možnosť 
„berie na vedomie“. Zastupiteľstvo musí rokovať o petícii a rozhodnúť. Sú len dve možnosti a 
to vyhovuje resp. nevyhovuje. Poslanec Janiga zopakoval, že sa nedá vyhovieť, aby bola OA 
vyradená zo siete škôl, lebo už bola vyradená. V prípade schválenia tohto uznesenia, že 
vyhovuje, si vôbec nevie predstaviť, čo s tým bude robiť predseda PSK, lebo je to 
nevykonateľné uznesenie. Predseda PSK Majerský dostal od poslankyne Turčanovej písomný 
poslanecký návrh. Poslankyňa Turčanová uviedla, že petíciu podpísalo 4 248 občanov, ale 
svoje deti sa tam rozhodlo dať iba 15 rodičov. Poukázala na to, čo všetko sú ľudia schopní 
podpísať bez zamyslenia sa nad problémom. Zákon o petičnom práve hovorí, že ak petíciu 
podpísalo viac ako 1 000 občanov, tak orgán, ktorému bola adresovaná, ju musí prerokovať, 
v tomto prípade Zastupiteľstvo PSK. Preto sa týmto bodom dnes zaoberá. Vzhľadom na to, že 
23. 7. 2018 bola táto škola vyradená ministerstvom zo siete škôl, nemôže petícii vyhovieť 
a jediné uznesenie, ktoré môže byť je, že petíciu zastupiteľstvo prerokovalo a nevyhovuje jej. 
Takýto návrh predložila predsedovi PSK a žiada, aby sa o ňom hlasovalo. Poslanca Ceľucha 
mrzí, že sa zastupiteľstvo dostalo do tohto právneho vákua. Keby celý tento proces nebol šitý 
horúcou ihlou, petícia dnes nemusela byť. V máji predložil veľmi dobrý návrh poslanec Kmec, 
ale poslanci sa s ním nestotožnili. Pýta sa, či končí demokracia pred prahmi mestského úradu, 
vyššieho územného celku a obecného úradu. Za okres Bardejov sú v Zastupiteľstve PSK 6 
poslanci. 4 poslanci boli proti tomuto kroku. 2 poslanci súhlasili s týmto krokom pri hlasovaní. 
Aj napriek tomu zastupiteľstvo odsúhlasilo túto zmenu. Je poslancom PSK už 10. rok, ale nikdy 
predtým sa na tejto pôde neudialo, aby sa hlasovalo proti okresu, keď sa samotný okres 
nezjednotil. Pýta sa, čo zmenila táto slušná zmena a čo sa zmenilo po voľbách, keď sa 
nerešpektuje názor väčšiny poslancov daného okresu. Nech sa poslanci neurazia, ale odkedy 
poslanci okresov Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Poprad, Stará Ľubovňa atď. rozhodujú 
o dianí v Bardejove, keď nie samotní bardejovskí poslanci. Nevie, prečo to urobili. Poslancom 
bol predložený materiál s uvedenou stratou za 4 roky vo výške 438 050 eur. Trochu tento 
systém pozná, aby mu niekto nevyčítal, že aj bežné výdavky sa do tohto počítajú. Sú stratou 
náklady na budovu na ul. Stöcklovej zahrnuté do nákladov OA, alebo je to účelovo prevedené 
kvôli vyššej sume? Náklady na mzdy, ktoré sú stratou tejto školy a tento argument berie kvôli 
nízkemu počtu detí, sú reálne 130 000 eur delené 4 vychádza okolo 33 000 eur. Poslanci bez 
mihnutia oka zahlasovali za 5,5 mil. eur vkladu do spoločnosti, keď v Prešove chodí na futbal 
100 – 300 ľudí. Ospravedlnil sa primátorke Prešova, ale štadión nikdy nebude naplnený, resp. 
nebol naplnený a nikdy tam nebude plánovaných 6 500 divákov. Nespochybňuje, že krajské 
mesto potrebuje štadión, sám hlasoval za, aj keď váhal. Prečo bol prvý práve Bardejov a práve 
OA, ktorá v tomto roku slávi 50 rokov? Poslanci bez mihnutia oka dvíhajú ruky, pričom je 
potrebné dofinancovať učiteľov v hladovej doline, kde sú ľudia bez práce. Nikto zo 4 
poslancov, ktorí hlasovali proti tomuto kroku, nespochybňuje racionalizáciu škôl v Bardejove. 
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Ale forma akou sa to udialo, ho zaráža. Pohybuje sa v samospráve 25 rokov, ale toto nezažil. 
Je mu ľúto, že v prípade škôl v iných mestách bude s takou ľahkosťou aj on likvidovať školy, 
s akou ľahkosťou hlasovali poslanci iných okresov, či to bude alebo nebude mať svoje racio. 
Nebrali do úvahy názor zvolených poslancov PSK, kde zo 6 boli 4 proti, len 2 sa s tým 
stotožnili. Takouto formou nechcel viesť diskusiu. Je to len výkrik do tmy, pretože toto je už 
nezvratný krok. Poslanec Benko reagoval na slová predrečníka, že v Prešove chodí na futbal 
100 divákov. Prešov teraz hrá II. ligu. Na futbal chodí 100 – 600 divákov, ale neznamená to, že 
keď bude hrať o 3 roky I. ligu, nebude chodiť 5 000 divákov, tak ako to bolo v minulosti. Aj do 
kina príde na jeden film 12 a na druhý 150 ľudí. Tak je to aj s futbalom. Aj Dunajská Streda, 
Slovan, Žilina, Trnava hrali niekedy II. ligu a dnes hrajú I. futbalovú ligu. V Trnave bolo včera 
5 100 divákov, vo štvrtok príde na odvetu 19 000. Neznamená to, že keď bolo 113 ľudí 
v Poprade a 450 v Stropkove, že v Prešove na I. ligu nepríde 6 012 ľudí. Poslankyňa 
Tur čanová reagovala na poslanca Ceľucha tým, že nie je férové spomínať pri školstve futbal. 
Poslanec Benko už povedal, ako je to s futbalom. Na zápasy v Prešove chodila a bolo tam 3 300 
– 3 500 ľudí. Aj vtedy, keď Prešov postúpil do I. ligy, bolo na futbale 3 500 ľudí. To nie je 
o tom, že ľudia nebudú chodiť. Nedá sa porovnávať školstvo a denná dochádzka žiakov do 
školy s futbalom, keď sú peniaze štátu viazané normatívom na žiaka. Nie je to férové. Predseda 
PSK Majerský dodal, že rokovanie zastupiteľstva sa vrátilo o bod dozadu a nevie prečo. 
Poslanec Bochňa sa zastal poslanca Ceľucha. Verí, že toto je posledná škola v Bardejove, ktorá 
musela padnúť či už systémovým alebo osobným záujmom. Predseda PSK Majerský 
spomenul, že v jednom týždni prišiel mail, že je dostatok žiakov a všetko je v poriadku, všetko 
funguje, škola má svoju tradíciu a históriu, je v dobrej kondícii. Potom prišiel druhý mail, aby 
VÚC poslal peniaze na platy, lebo jej nestačí rozpočet. Nemajú chodiť za ním s takýmito 
vecami, aj poslanci majú mať mieru tolerantnej slušnosti v rámci čísel. Poslanec Ceľuch 
hlasoval za futbal, ktorý uviedol ako príklad. Nenarážal na futbal, váži si futbalistov, ktorí hrajú 
poctivo aj vedúcich funkcionárov. Na to nemyslel. Škoda, že sa to nejak otočilo a nepatrí to 
sem. Patrí, aj keď nie pod jedno ministerstvo školstva, telovýchovy a kultúry. Názor poslanca 
Kmeca na zrušenie OA v Bardejove všetci veľmi dobre poznajú. Spýtal sa, kde je koncepcia 
rozvoja školstva v PSK. Zrušením jednej školy v okrese Bardejov je už vyriešený celý problém 
školstva v PSK za 9 mesiacov? Je to posledná škola zrušená v okrese Bardejov? Aké školy 
v ostatných okresoch bude PSK rušiť, prečo sa to neudialo za 9 mesiacov a OA v Bardejove 
leží všetkým v žalúdku? Musela byť zrušená aj keď 4 poslanci okresu Bardejov boli proti 
zrušeniu tejto školy? Aj napriek tomu, že sa nedá porovnávať školstvo a šport, vráti sa ešte 
k futbalu. Je to presne to isté ako aj so školou, kde sa jeden rok hlási taký počet žiakov a o 3 
roky úplne iný. To isté je predsa aj s petíciou, ktorú podpísalo nad 4 000 ľudí. Primátorka 
Prešova povedala, že momentálne sa tam hlási nejakých 15 žiakov. Aj on podpísal petíciu. Má 
malé deti, ale úplne v pohode ich prihlási do tejto strednej školy po dovŕšení potrebného veku. 
Rodičia, ktorí plánovali dať svoje deti na OA, kým nebola zrušená, podpísali túto petíciu 
s týmto vedomím. Poslanec Damankoš uviedol, že Koncepcia rozvoja školstva PSK je voľne 
dostupná na webovej stránke PSK. Poslanci si ju môžu stiahnuť a konfrontovať, ako sa 6 rokov 
opakovane porušuje. V koncepcii je zakomponovaný aj nejaký legislatívny proces, ktorý 
zaväzuje PSK otvárať len také počty stoličiek, koľko má reálne živých žiakov. Niekoľkí 
poslanci okresu Bardejov v predchádzajúcom funkčnom období minimálne trikrát lobovali 
a pretlačili to, že bol porušený štátny zákon s VZN PSK, lebo v okrese Bardejov zastupiteľstvo 
schválilo o stovky viac miest, ako bolo reálne žijúcich deviatakov a tam niekde začal tento 
problém. Ak škola za 7 rokov padne z 338 žiakov na 80, tak asi má nejaký problém. Chápe 
emócie aj to, že každý bojuje za svoj okres. Nebolo to šité horúcou ihlou. Bol to proces, ktorý 
jedného dňa musel prísť a dlho bol pripravovaný. Je mu to ľúto, ale asi nie je iná možnosť. 
Predseda PSK Majerský dal hlasovať o návrhu na uznesenie so zmenou v časti B nevyhovuje 
na základe predloženého pozmeňovacieho návrhu poslankyne Turčanovej v znení: 
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Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. (2) písm. a) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov 
A/ p r e r o k o v a l o 
petíciu „Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 25  Bardejov“ 
B/ n e v y h o v u j e  
petícii „Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 25  Bardejov“. 
Znenie petície: 
„My dolepodpísaní občania, rodičia a žiaci v súlade s petičným právom požadujeme, aby 
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov, ako jediná škola svojho druhu 
v okrese Bardejov, nebola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, ale aby bola 
zachovaná ako samostatná organizačná zložka v rámci spájania škôl.“   
Hlasovanie:      za: 31   proti: 2        zdržalo sa: 21 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná 
akadémia, Komenského 5, Bardejov: Podľa slov PaedDr. Furmana, vedúceho 
odboru školstva, mládeže, TV a športu Úradu PSK, je predložený návrh vypracovaný 
v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z., kde samosprávny kraj pri prenesenom výkone 
štátnej správy zriaďuje a zrušuje VZN stredné školy podľa siete. Vychádzajúc z tejto právnej 
úpravy a rozhodnutia ministerstva školstva o vyradení OA v Bardejove zo siete škôl, je 
následným krokom prijatie VZN, ktorým by bola zrušená OA v Bardejove. Odbor školstva, 
mládeže, TV a športu požiadal ministerstvo školstva o vyradenie zo siete škôl, ktoré na základe 
všetkých výstupov rozhodlo o vyradení OA v Bardejove zo siete škôl k 31. 8. 2018. Komisia 
školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložené VZN PSK 
s tým, že zrušením OA, Komenského 5 v Bardejove prechádza celý majetok, práva 
a povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých 
a neukončených podľa protokolu odovzdania a prevzatia majetku a záväzkov v prechode práv 
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdania a prevzatia žiakov, 
odovzdania agendy a spisov od 1. 9. 2018 na HA J. Andraščíka v Bardejove, ktorá bude plniť 
funkciu nástupníckej organizácie. Študijné odbory OA budú v rámci mesta Bardejov zachované 
a zachránené.  
Diskusia: 
Poslanec Damankoš dodal, že komisia školstva k tejto veci zasadala dvakrát a to dňa 4. 4. 2018 
v Bardejove, kde navrhla zrušenie OA v Bardejove a dňa 8. 8. 2018. Členovia komisie hlasovali 
tak, že v prvom hlasovaní boli 12 za, proti nikto, nezdržal sa nikto, v druhom hlasovaní boli 10 
za, proti nikto, nezdržal sa nikto. Vzhľadom na to, že stanovený zákon vyzerá tak, že v jednej 
veci musia poslanci hlasovať dvakrát, požiadal poslancov, aby v tejto veci boli konzekventní. 
Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie, nemalo námietky. Vyjadrilo sa aj množstvo ďalších 
kompetentných orgánov so súhlasným stanoviskom s výnimkou Okresného úradu v Prešove. 
Poslanec Šmilňák povedal, že tu zazneli rôzne pripomienky dokonca aj narážka „z osobných 
záujmov“. Poslancom PSK by mala veľmi ležať na srdci kvalita vzdelávania na stredných 
školách, čo je v ich kompetencii. Vzdelávanie na školách v SR je v žalostnom stave 
predovšetkým na stredných školách. Najväčší problém vidí v tom, že počet novonarodených 
obyvateľov v SR sa drasticky znížil a za posledných 20 rokov klesol o 45 %, pričom sieť škôl 
sa neznížila takýmto spôsobom. Školy sú poloprázdne. Aby PSK vedel školy technologicky 
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vybaviť, aby vedel zabezpečiť kvalitných a dobre zaplatených učiteľov, aby vedel zabezpečiť 
vzdelávací proces na dobrej úrovni, je z jeho pohľadu riešením, úprimne a bez akýchkoľvek 
iných osobných záujmov naprieč celým krajom a SR, racionalizácia školstva. Konkrétne o tejto 
škole rokoval predseda PSK s ministerkou školstva a potom sa k tomu vyjadril aj predseda 
vlády na rokovaní vlády v Bardejove. Obidvaja povzbudili predsedu PSK v tom, že sa táto 
racionalizácia bude musieť urobiť. Ide o bolestivý proces, ktorý bol zanedbaný. Zastupiteľstvo 
neurobilo dostatok v predchádzajúcich volebných obdobiach a teraz to žiaľ bude musieť urobiť. 
Nevidí za tým žiadne osobné záujmy. Je dôležité zachovať v Bardejove aj ekonomické odbory. 
Podarilo sa to, lebo škola, ktorá má vo svojom portfóliu aj ekonomické odbory, preberá tieto 
ekonomické odbory aj zopár žiakov, ktorí na tejto škole boli. Rozhodnutie ministerstva školstva 
podporilo svojím záväzným stanoviskom vyradenie tejto školy zo siete. Predložené VZN je už 
len post factum. Ak ho dnes zastupiteľstvo neschváli, nastane právne vákuum, ktoré bude 
musieť opravovať ešte do budúcna. Táto škola je už reálne zrušená a ministerstvom školstva 
vyradená zo siete. Ďalšie siahodlhé emotívne vyjadrenia sú zbytočné. Poslanec Ceľuch 
zopakoval, že poslanci okresu Bardejov neboli proti zrušeniu, ale proti spôsobu a forme, akými 
sa to udialo. Poslanec Kmec dal excelentný návrh, ale ten niekomu nepasoval. Poslanec 
Jánošík súhlasí so všetkým, aj s poslancom Šmilňákom. Vyradenie a zrušenie sú dve veci. OA 
bola vyradená zo siete škôl, ale nebola zrušená. Jej zrušenie je otázkou dnešného zasadnutia. 
Súhlasí s tým, že je potrebné ísť do racionalizácie škôl. Boli proti, lebo to bolo šité horúcou 
ihlou. Bol presvedčený, že sa to vráti poslancom na stôl. Narýchlo sa spravil výjazd, ide sa 
racionalizovať jedna škola v jednom meste a nie je to dobrý spôsob. Je potrebné zaoberať sa 
všetkými okresmi, lebo žiakov je naozaj málo, voľných stoličiek veľa a náklady sú vysoké. 
Nemá nič proti rušeniu školy v Bardejove, len proti spôsobu, ktorý sa vrátil poslancom späť. 
Poslanec Damankoš poznamenal, že poslanci nemôžu dookola hovoriť to isté, keď to nie je 
pravda. Bývalý predseda PSK Chudík chodil po okresoch 3 roky a nevyriešilo sa nič. 
V minulom funkčnom období sa rokovalo o VZN a na poslednú chvíľu sa menili. Zasadnutie 
komisie nebolo tajné a konalo sa na MsÚ v Bardejove, aby žiadna škola nebola zvýhodnená. 
Pochopí a rozumie, keď je niekto proti, ale nikto nemôže tvrdiť, že je to nepripravená horúca 
ihla. V minulom funkčnom  období stále opakoval, že je tu problém. Pri každom VZN hovoril, 
že je schválené naviac. Je to uvedené v zápisniciach. Radšej treba povedať, že sú proti tomu, 
ale netreba hovoriť, že je to šité horúcou ihlou, nepripravené a pod. Okresné rokovania sa konali 
za účasti riaditeľov škôl, poslancov a v podstate takmer k ničomu neviedli. Poslanec 
Hanuščak uviedol, že jeho názor na transformáciu a racionalizáciu stredného školstva v meste 
Bardejov všetci poznajú. Poslancov Šmilňáka a Damankoša sa spýtal, ako pokračuje 
racionalizácia školstva ďalej v rámci PSK za 9 mesiacov a či naozaj OA v Bardejove bola 
jedinou školou s mínusovým výsledkom aj napriek zavádzajúcim údajom. Prečo sa to neurobilo 
naraz a v celom PSK? Prečo sa experimentovalo s Bardejovom? Takýmto otázkam 
a následným odpovediam sa nevyhnú. Ľudia sa pýtajú, prečo PSK začal tak narýchlo 
v Bardejove, či sa to nemohlo urobiť možno na jeseň a racionalizovať v rámci celého kraja. 
Alebo stredné školstvo v Bardejove bolo naozaj najhorším v rámci PSK a robilo také obrovské 
finančné straty, že rozpočet kraja to už nedokázal utiahnuť? Poslanec Damankoš odpovedal, 
že keď mal PSK ambíciu riešiť racionalizáciu celého kraja, platil iný legislatívny rámec. Teraz 
je nový zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý dáva túto kompetenciu do rúk PSK mimo VZN. 
Racionalizačný proces a rokovania pokračujú. Spoločne s vedúcim odboru školstva majú 
dohodnuté stretnutia počas septembra a ďalších týždňov, kde sa budú tieto návrhy predkladať. 
Výhoda je možno v tom, že už to nepôjde cez zastupiteľstvo. Takže sa už nebude môcť hocikto 
stavať do pozície záchrancu školy, ktorá zredukovala počet žiakov o 90 %. Poslanec Hopta si 
myslí, žeby sa čím skôr mala spamätať vláda, parlament aj ministerstvo školstva. Nie je možné 
a logické, aby zastupiteľstvo prijímalo uznesenie o rušení školy, tak to potvrdí ministerstvo 
školstva a potom má zastupiteľstvo zase o tom hlasovať. Čo sa stane, keď zastupiteľstvo 
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neschváli predložené VZN? Požiadal vedúceho odboru školstva o odpoveď na otázku, kde sa 
nachádzajú žiaci tejto ešte de facto nezrušenej školy. Osobne ho mrzí, že zastupiteľstvo 
neprijalo návrh o názve školy Hotelová a obchodná akadémia v Bardejove a zostalo to len pri 
hotelovej akadémii. Nič nebráni poslancom vrátiť sa k tomuto názvu aj v budúcnosti. Pamätá 
si rušenie Vihorlatského osvetového strediska v Humennom. Zastupiteľstvo to schválilo a PSK 
za to dostal nejakých 180 000 eur. Vtedy bolo povedané, že sa bude pokračovať v racionalizácii 
kultúrnych zariadení a nič sa nedeje. V budove, kde malo byť zdravotnícke zariadenie, je 
momentálne krčma. Je za systematické riešenie týchto vecí. Aj keď má niektoré odlišné názory,  
v tejto chvíli sa musí zastať predsedu komisie školstva, lebo o týchto veciach sa diskutovalo 
niekoľkokrát. Nepamätá si, aby niektorý člen komisie zásadne vystupoval proti. Tento proces 
nemôže zastať pri OA v Bardejove, musí pokračovať ďalej, lebo takých škôl je veľa a žiakov 
málo. Za bývalej éry sa rodilo 100 000 detí na Slovensku, dnes je to niečo vyše 55 000. PSK sa 
jednoducho tomuto procesu neubráni. Chcel vedieť, kde sa momentálne nachádzajú žiaci OA 
a kde v pondelok nastúpia do školy. PaedDr. Furman odpovedal, že procesy prebiehali aj 
počas dvoch mesiacov prázdnin. Od doručenia rozhodnutia ministerstva školstva o vyradení 
OA sa uskutočnili rokovania na úrovni riaditeliek obidvoch škôl s odborom financií aj odborom 
školstva, mládeže, TV a športu Úradu PSK. Vyjasnili sa vzťahy a všetko, čo sa má preniesť 
z OA na HA s tým, že od 3. 9. 2018 žiaci nastupujú na HA do pripravených vynovených 
priestorov dodatočne vybavených novou didaktickou technikou s vyšším komfortom ako na 
OA. Došlo aj k určitým personálnym zmenám, ktoré by nastali, aj keby OA nebola zrušená. 
Všetci pedagógovia, ktorí sú momentálne v pracovnom vzťahu s OA, prejdú plynule do 
pracovného vzťahu s HA. Obidve školy budú prepojené aj úväzkovo v rámci výučby 
všeobecnovzdelávacích predmetov alebo niektorých odborných predmetov. Podpredseda PSK 
Lukáč dodal, že parlament sa spamätal a v júni novelizoval zákon, ktorým odobral 
kompetencie zastupiteľstvám VÚC rozhodovať o jednotlivých školách, lebo všetky 
samosprávne kraje v tom majú neporiadok. Už nebolo únosné ďalej takto pokračovať 
a diskutovať o každej škole v zastupiteľstve. Poslanec Hopta to nemyslel tak, aby sa spamätal, 
ale aby sa nedialo to, že zastupiteľstvo rozhodne, potom rozhodne ministerstvo a zastupiteľstvo 
to má znova potvrdiť. Ministerstvo by už malo mať záverečné slovo. Predseda PSK Majerský 
požiadal poslancov PSK o schválenie predloženého uznesenia potrebnou väčšinou 38 hlasov, 
aby sa tak predišlo zbytočným právnym otázkam po tomto hlasovaní. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov     s c h v aľu j e   Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,   
Komenského 5, Bardejov k 31. augustu 2018. 

Hlasovanie:      za: 33   proti: 3        zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Predseda PSK Majerský oznámil, že poslancovi Babinovi nefungovalo hlasovacie zariadenie, 
ale hlasoval za, réžia to zaznamenala. 
Hlasovanie:      za: 34   proti: 3        zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Predseda PSK Majerský požiadal hlavného kontrolóra o vysvetlenie nasledujúcej situácie. 
Podľa slov Ing. Hudáka je túto situáciu ťažko vysvetliť, pretože škola nie je zrušená, ale je 
vyradená zo siete škôl. Je to čisto odborná otázka a odborný názor by mal predložiť odbor 
školstva s právnym oddelením. V tejto chvíli nevie relevantne odpovedať, ale nie je to dobrá 
situácia. Ing. Furman dodal, že vzhľadom na normatívne financovanie, samotné  financovanie 
už prechádza aj na HA na ten počet žiakov, ktorý je v OA. Všetky finančné náležitosti budú 
vlastne v tejto nástupníckej škole. Momentálne si nevie predstaviť túto situáciu, je to určité 
právne vákuum. Predseda PSK Majerský bude požadovať právny názor. 
 
 

K bodu 13 – Výročná správa ARR PSK za rok 2017: Ing. Benes, 
generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že predložená výročná správa obsahuje stručný 
prehľad činností ARR PSK v roku 2017. ARR PSK sa venovala projektom schváleným 
v predchádzajúcom plánovacom období 2007 – 2013, kde zo zmlúv o NFP vyplývajú každý 
rok povinnosti predkladania výročných monitorovacích správ. Ďalej to bola implementácia 
schválených projektov hlavne z iných zdrojov ako z európskych fondov teda z EŠIF-u, to 
znamená z dotácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a z úverových zdrojov 
EIB. Boli to 4 projekty pre subjekty v pôsobnosti PSK. Pracovala na 2 veľkých 
medzinárodných projektoch. Jedným bol OSIRIS s partnermi zo Švédska, Fínska, Talianska, 
Holandska, Grécka, Portugalska v rámci Interreg Europe 2014 – 2020. Podstatou tohto projektu 
bol prenos dobrých skúseností na spracovanie projektového zámeru Prešovskej kreatívnej 
fabriky v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu IROP 2014 – 2020. Druhým projektom je 
CrinMA, ktorý prebieha a bol tiež financovaný v rámci Interreg Europe 2014 – 2020. Ide o 
rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva v pohraničných horských oblastiach. Sú tam 
vytvorené dvojice na hraniciach, a to Portugalsko – Španielsko, Francúzsko – Taliansko, ARR 
PSK vytvorila dvojicu s Poliakmi. V tomto projekte aktívne spolupracujú aj kultúrne inštitúcie 
v pôsobnosti PSK. Podstatnou činnosťou ARR PSK v roku 2017 bolo spracovávanie 
projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok v operačnom programe 
IROP 2014 – 2020. Pripravila 18 projektov pre stredné školy v pôsobnosti PSK a jeden projekt 
pre súkromnú strednú školu, 64 projektov pre základné školy obcí a miest v PSK, 22 projektov 
pre materské školy, 7 projektov voda – kanál, 7 projektov cyklodopravy, 5 projektov na 
renováciu vnútroblokov a 1 projektový zámer pre PSK a mesto Prešov v rámci kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu. V rámci operačného programu kvalita životného prostredia 2014 -
2020 pripravila 20 projektov pre obce a mestá v PSK, v rámci operačného programu ľudské 
zdroje 2014 – 2020 2 projekty pre obce a mestá PSK. ARR PSK spolupracovala na cezhraničnej 
báze programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, kde pripravila 12 investičných projektov a 4 
mikroprojekty a v cezhraničnej spolupráci Slovensko – Ukrajina – Maďarsko – Rumunsko 
pripravila 3 projekty. Členmi ARR PSK sú: PSK, mestá Prešov, Vranov nad Topľou, Svidník, 
Sabinov, Lipany, Levoča, Svit a Prešovská univerzita. Najviac projektov bolo spracovaných 
pre zakladateľa ARR PSK, teda pre PSK 20 projektov, pre mesto Prešov 18 projektov a ostatné 
mestá boli na úrovni približne 6 – 8 projektov. Finančný objem spracovaných projektov je 
najväčší pre PSK. V roku 2017 to boli projekty za 27,3 mil. eur, pre mesto Prešov za 17,8 mil. 
eur. V poslednom finančnom údaji je chyba. Pre mesto Svit ARR PSK spracovala projekty 
v objeme 1 675 000 eur a nie v uvedenej sume 3 713 000. Pre ostatných partnerov, teda mestá 
a obce, spracovala spolu 72 projektov v celkovom finančnom objeme skoro 20 mil. eur. ARR 
PSK v tomto roku hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom v objeme 92 147 eur. 
Správna rada rozhodla o jeho použití na vyrovnanie straty z minulých období. V roku 2017 
pracovalo v ARR PSK celkom 19 zamestnancov. Samotná výročná správa obsahuje ďalšie 
podrobnosti a správu audítora.  
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Diskusia: 
Poslanec Babin je novým poslancom a významu ARR PSK nerozumie. Na PSK sú komisie, 
odbory. Chcel vedieť, prečo vlastne existuje ARR PSK, keď tie isté projekty sa môžu vytvoriť 
priamo na PSK. Musí existovať táto agentúra? Ing. Benes odpovedal, že o tom rozhodujú 
poslanci, teda zastupiteľstvo. On o tom nemôže rozhodnúť. ARR PSK existuje 15 rokov, za 
toto obdobie určite preukázala svoje opodstatnenie. Čísla uvedené vo výročnej správe hovoria 
v prospech existencie ARR PSK. Poslanec Dupkala dodal, že nikto v tejto sále nepochybuje 
o opodstatnenosti ARR PSK. Za 15 rokov odviedla množstvo dobrej práce. Ale pripomenul, že 
už takmer 3 roky je jedna z výkladných skríň kultúrneho života PSK nefunkčná. Ako riaditeľ 
nemôže stopercentne využívať priestory a vykonávať to, čo Šarišská galéria pre PSK robiť má. 
Požiadal riaditeľa ARR PSK o odpoveď na otázku, kedy už konečne bude môcť predseda PSK 
za účasti podpredsedov a poslancov PSK otvoriť tento priestor, na ktorý sa tešia mnohí ľudia 
v tomto kraji aj mimo neho. Ing. Benesovi úplne neprináleží na túto otázku odpovedať, ale 
poskytne poslancom získané informácie. V Šarišskej galérii v Prešove prebehol kontrolný deň 
za účasti poslancov PSK za obvod Prešov na výstavbe poslednej časti rekonštrukcie a to 
priľahlého parkoviska k objektom galérie. Bolo tam prezentované, že projektová dokumentácia 
nepočítala s výstavbou kanalizácie. Je tam zalomený kanál a zateká do susedných pivničných 
priestorov. To si vyžiadalo ďalší čas a prepracovanie projektovej dokumentácie. Po skončení 
tohto zasadnutia ide prebrať túto projektovú dokumentáciu, ktorá bude predmetom rokovania 
so stavebným úradom, či pôvodné stavebné povolenie na parkovisko je platné, alebo bude 
potrebné požiadať o zmenu stavby pred dokončením na základe tejto dopracovanej projektovej 
dokumentácie na kanalizáciu. V prípade, že stavebné povolenie zostane v platnosti, pokiaľ 
nebudú problémy v projektovej dokumentácii, do týždňa sa bude môcť začať realizovať 
parkovisko, kanalizácia, zatvorenie dvora galérie, prepojenie hydrantov v galérii a následne na 
to aj kolaudácia jednotlivých objektov. Poslanec Benko sa zúčastnil kontrolného dňa. Vo veci 
kanalizácie odznela suma 40 000 eur. Verí, že o jednu nulu sa niekto pomýlil, lebo každý vie, 
koľko môže stáť taká výstavba kanalizácie. Podľa slov Ing. Benesa to určite nebude 4 000 eur. 
Podľa posledného výkazu výmer by to mala byť suma okolo 37 000 eur, ale môžu sa k tomu 
vyjadriť odborníci. Šarišská galéria v Prešove mala na rekonštrukciu parkoviska vyčlenených 
150 000 eur v kapitálovom rozpočte. Zazmluvnených na výstavbu parkoviska bolo približne 
110 000 eur, teda 40 000 eur je v podstate rezerva k uzneseniu so sumou 150 000 eur. Vlastne 
tie práce určite nemôžu presiahnuť výšku 40 000 eur, lebo by bolo potrebné iným spôsobom 
obstarávať tieto stavebné práce ako len prieskumom trhu. Poslanec Kocák poukázal na str. 13 
- 15 IROP špecifický cieľ 2.2.2. zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 
Prebieha schvaľovanie. Spýtal sa, kedy sa základné školy budú môcť dostať k financiám. Ing. 
Benes odpovedal, že z uvedeného počtu základných škôl vo výročnej správe je schválených 
k dnešnému dňu 48 a ďalších 8 – 9 škôl v meste Prešov čaká na realokáciu finančných 
prostriedkov zo stredných škôl na základné školy, čiže tá úspešnosť bola viac ako 90 %. Tento 
týždeň sa odlaďujú podmienky verejného obstarávania na vybavenie týchto škôl 
sprostredkovateľským orgánom. Predpokladá, že koncom tohto alebo budúceho týždňa sa 
začne verejné obstarávanie rozložené maximálne do 2 mesiacov. Keďže je to objem približne 
10 mil. eur, najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia verejného obstarávania budú tieto pomôcky 
dodané jednotlivým základným školám.                                                                                                                      
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e     n a     v e d o m i e   výročnú 
správu Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2017. 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14 – Zriadenie regionálnej knižnice v Levoči: Mgr. 
Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, odôvodnila predložený návrh tým, že 
Levoča je po stáročia významným centrom hospodárstva a kultúry. PSK má vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 26 kultúrnych organizácií a len mesto Levoča nemá kultúrnu 
inštitúciu v pôsobnosti PSK. Je jedným z prvých miest, pri ktorom sa uvádza zriadenie 
knižnice. Návrh predstavuje zriadenie regionálnej knižnice a posilnenie regionálnych funkcií 
a odborných činností predovšetkým v metodickej a bibliografickej činnosti. Ide o spracovanie 
súbežnej bibliografie a osobností v regióne Levoče. 
Diskusia: 
Poslanec Bochňa poznamenal, že komisia kultúry odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený 
materiál s jedinou pripomienkou, aby mali všetky novovznikajúce kultúrne inštitúcie v PSK 
rovnaké podmienky pri vzniku. Keďže je poslankyňa Heredošová členkou komisie kultúry 
a národnostných menšín a zároveň obyvateľka Sabinova, chce v prvom rade podporiť tento 
bod, hlasovať určite za a požiadať o podporu zastupiteľstvo. Nielen Levoča, ale aj ďalšie 3 
mestá v rámci PSK, nemajú vlastne žiadnu inštitúciu, alebo podporu na takej profi úrovni vo 
svojich okresných mestách. Sú to Levoča, Stropkov, Snina, Sabinov. Táto vízia sa rozpracováva 
už niekoľko mesiacov v komisii kultúry, dokonca aj s predsedom PSK. Mala by byť spracovaná 
jednotná vízia hlavne v tom, aby financovanie bolo jednotné alebo aspoň podľa rovnakého 
kľúča. Verí, že aj Sabinov bude mať čoskoro inštitúciu, buď minimálne pobočku alebo aj 
organizáciu v pôsobnosti PSK. Poslanec Benko poukázal na názov materiálu. Dôvodová 
správa je v úvode trochu zmätočná. Knižnice nemajú len mestá Stropkov, Snina, Sabinov, ale 
aj Medzilaborce. V úvode dôvodovej správy sa píše o kultúrnych organizáciách a materiál 
hovorí o knižnici, ktorá nie je vo viacerých mestách. Určite podporí zriadenie knižníc aj 
v Medzilaborciach, Snine, Sabinove a iných mestách. V spomínaných 3 mestách a v Levoči nie 
je žiadna kultúrna organizácia. Poslankyňa Heredošová dodala, že pri Sabinove sa nehovorí 
o knižnici, ale o jednej z možných kultúrnych organizácií. Predpokladá možnú chybu 
v predloženom materiáli, lebo komisia kultúry hovorila o kultúrnych inštitúciách, nielen 
o knižniciach. Poslanec Bieľak určite podporí tento návrh, ale treba sa zamyslieť aj nad 
podporou knižníc v určitých regionálnych centrách v celom kraji, možno na úrovni okresov. 
Nie je to otázka len podpory konkrétnej kultúrnej ustanovizne, resp. aby aspoň jedna kultúrna 
organizácia bola v danom okrese, ale v každom okrese by mala fungovať regionálna knižnica. 
Sú okresy, ktoré nemajú opodstatnenie. Bude potom potrebné povedať, či mesto Medzilaborce 
chce alebo nechce mať regionálnu knižnicu. Podľa jeho názoru treba podporiť čítanie v každom 
okrese. Sú okresné mestá, ktoré ťahali mestské knižnice z vlastného rozpočtu napr. Levoča. Aj 
v Kežmarku mesto financuje regionálnu knižnicu z vlastných financií. Takže bude potrebné 
nastaviť systém a ísť do každého okresného mesta s regionálnou knižnicou. Ak si ju okres 
nežiada, alebo chce inú kultúrnu inštitúciu, bude to PSK rešpektovať. Vďaka financovaniu 
knižníc týmito mestami sa podarilo udržať knižnice do dnešného dňa. Predseda PSK 
Majerský pripomenul prvotnú myšlienku, že v PSK sú okresy, v ktorých VÚC nefinancuje 
v rámci kultúry nič. Sú to okresy Levoča, Sabinov, Snina. Mgr. Antolíková  doplnila, že 
v Stropkove bola vytvorená pobočka krajského múzea. To isté sa plánuje aj v Sabinove. Snina 
má hvezdáreň a zostali vlastne 2 okresy Levoča a Sabinov. PSK vstúpil do diskusie najprv 
s mestom Sabinov, konkrétne s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska. Nevedeli sa 
rozhodnúť, či to má byť galéria alebo múzeum, knižnicu nechceli. V máji tohto roka povedal 
primátor mesta, že až po voľbách. Takže zostala na schválenie Levoča. Sabinov by mal byť v 
diskusii niekedy v decembri alebo januári budúceho roka. Poslanec Ferenčák nemôže za to, 
že sa v minulosti nejako zabudlo na tento okres. Teraz dochádza k otváraniu školstva v PSK, 
ktoré je v havarijnej situácii. Žiadal o ten istý prístup v rámci financovania športových stánkov, 
ktoré neprešlo. Kežmarok rovnako prispieva do rozpočtu, peniaze spolu odchádzajú, ale 
otázkou je, či aj spolu prídu do regiónov, alebo zostanú v nejakom centre. Knižnicu chápe ako 
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vzdelávaciu inštitúciu. Boli spomínané mestá Kežmarok, Levoča, Sabinov, Snina, Stropkov, 
Medzilaborce. Požiadal o správny a rovnomerný prístup k všetkým rovnako. Nerád vidí, že na 
Kežmarok sa zabúda, knižnica tam podporovaná nie je. Je financovaná z mestských peňazí, 
lebo mesto má záujem o jej fungovanie. Zdá sa mu to veľmi nespravodlivé a snaží sa hľadať 
systém, či je spravodlivý alebo nespravodlivý. Ak je nespravodlivý, ozve sa vždy. Je proti 
akýmkoľvek politickým rozhodnutiam. Buď sú spravodlivé alebo nespravodlivé. Cíti 
nespravodlivosť a krivdu, aj v prípade nesúhlasu s dofinancovaním zimného štadióna. PSK 
rozdelil regióny na rôzne kategórie a to isté sa deje pri knižniciach, niekde áno, niekde nie. Kde 
bude nabudúce áno a v čom? Prečo je to tak? Sú to normálne otázky, ktoré sa spýta každého. A 
znova sa pýta, prečo v Kežmarku nie a v týchto 3 mestách áno. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 4 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 
2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších 
predpisov a § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov     z r i a ď u j e     regionálnu knižnicu v Levoči pod 
názvom „Knižnica Jána Henkela v Levoči“ ako príspevkovú organizáciu k 1. januáru 
2019. 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru správy majetku 
Úradu PSK, predkladá majetkový prevod v katastrálnom území Ličartovce v sídle CSS 
Clementia s areálom, ktorý úzko susedí s kaštieľom vo vlastníctve manželov Holéniových. Tí 
prejavili záujem zrekonštruovať obvodový plot historickým spôsobom v jednotnej forme. 
Požiadali o odkúpenie predmetného nehnuteľného majetku o výmere 116 m2 spolu s plotom. 
Výsledkom bude nový plot areálu CSS a predaj za 1 947,51 eur, čo je cena určená znaleckým 
posudkom. Materiál prerokovala komisia správy majetku  a komisia sociálnych vecí a rodiny 
s kladným odporúčaním pre zastupiteľstvo.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:        
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Centra sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 
            287 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 
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neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 302, k. ú. Ličartovce, 
a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN : 
parcelné číslo 7/11, záhrada o výmere 116 m2 s príslušenstvom (plot a spevnená plocha), 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 7/2, ovocné sady o výmere 8930 m2, 
zapísaného na LV č. 302, k. ú. Ličartovce,   
geometrickým plánom č. 14276551-23/18 zo dňa 12.04.2018 vyhotoveným Ing. Milanom 
Botkom – GEODET, Šafárikova 7, Prešov, IČO: 14 276 551, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálnym odborom, pod číslom G1-651/2018 dňa 16.04.2018, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,   
do vlastníctva kupujúcich – Ing. Michal Holénia a Agnesa Holéniová za kúpnu cenu 1.947,51 
€ . 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 49/2018 zo dňa 
19.04.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Milan Gardoš v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
1.947,51 €.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadatelia sú spoluvlastníkmi susedného pozemku s nehnuteľnosťou - kaštieľ s areálom, ktorý 
je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu 
v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 316/1-3 v k. ú. Ličartovce. 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 0        zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 15B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru správy majetku 
Úradu PSK, uviedol prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Lipany v správe 
SÚC PSK. Mesto Lipany definuje plochu na rozšírenie a úpravu cesty III. triedy medzi Lipanmi 
a obcou Lúčky. Vytvoril sa geometrický plán, v ktorom má PSK 2 diely. Jeden o výmere 220 
m2, druhý 26 m2. K prevodu na mesto Lipany je potrebný súhlas zastupiteľstva. Kúpna cena je 
1 euro. Materiál prerokovala komisia správy majetku a komisia dopravy s kladným 
odporúčaním pre zastupiteľstvo.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.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, 
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 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v  k. 
ú. Lipany, a to: 

 novovytvorené pozemky registra CKN: 
 - parcelné číslo 1458/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2,  
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1458/1, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 5817 m2 (diel č. 46 o výmere 220 m2), k. ú. Lipany, geometrickým 
plánom č. 159/2017, vyhotovenom GEODET SABINOV, s. r. o., Sabinov, Tomáš 
Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne overeným Okresným 
úradom  Sabinov  -  katastrálny  odbor  dňa  14. 02. 2018  pod číslom G1-G1-679/2017 

 - parcelné číslo 1458/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,  
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1458/1, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 5817 m2 (diel č. 47 o výmere 26 m2), k. ú. Lipany, geometrickým 
plánom č. 159/2017, vyhotovenom GEODET SABINOV, s. r. o., Sabinov, Tomáš 
Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne overeným Okresným 
úradom  Sabinov – katastrálny  odbor  dňa  14.  02.  2018  pod číslom G1-G1-679/2017 

 Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 246 m2.  
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, 
IČO: 00 327 379, za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre plánovanú rekonštrukciu pozemnej 
komunikácie III/3189, názov stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany 
- Lúčka“. 

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

K bodu 16 – Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a 
fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku: Ing. Grešš, 
vedúci odboru správy majetku Úradu PSK uviedol, že ide o nehnuteľný majetok CSS Vita 
vitalis, Volgogradská 5, Prešov. Je to budova v areáli definovaná ako základná budova pre 
zriadenie staveniska pri výstavbe samotného areálu. Dlhodobo nie je používaná, jej účtovná 
hodnota je nula. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie predloženého návrhu z dôvodu, že na 
tomto mieste je naplánovaná a dokonca finančne krytá investícia slúžiaca ako oddychové 
miesto klientov. 
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 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

s c h v a ľ u j e 
neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku v správe Centra sociálnych 
služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov,  
a to budovy pre výrobu a služby (bez súpisného čísla) vedenú na LV č. 12611 na parcele č. 
9153 o výmere 112 m2: 
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Inventárne číslo:                                                                   1812 1 
Obstarávacia cena:                                                            1 225,65  €  
Zostatková cena:         0,00 € 
Zaradená do užívania:                                                      30. 12. 1971 
Spôsob naloženia:      Fyzická likvidácia 
Hlasovanie:      za: 47   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Návrh na spolufinancovanie projektu 
„Nízkouhlíková  stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy 
OPKZP-PO4-SC441-2018-39: Ing. Pojezdala, vedúci oddelenia IJ ELENA 
Úradu PSK, informoval o tom, že Slovenská inovačná energetická agentúra ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia v zastúpení 
Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program kvalita 
životného prostredia dňa 6. 4. vyhlásila výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkovej stratégie. 
Regionálna nízkouhlíková stratégia bude vo všeobecnosti predstavovať ucelený krátko-
strednodobý strategický dokument, ktorý bude definovať aktivity PSK zamerané na znižovanie 
emisií CO2. Stratégia bude spracovaná v nadväznosti na činnosť PSK ako koordinátora 
celoeurópskej iniciatívy dohovoru primátorov miest a starostov obcí. Aj mesto Prešov je 
signatárom dohovoru, ktorý sa zaviazal, že do roku 2030 zníži emisie CO2  o 40 %. Alokácia 
predstavuje výšku 7 mil. eur. Minimálna výška pomoci je 10 000 eur, maximálna 300 000 eur 
a časová oprávnenosť 18 mesiacov. V rámci PSK je predpokladaná výška rozpočtu 300 000 eur 
a miera spolufinancovania 15 000 eur. Prínosom pre PSK je hlavne zavedenie systému 
vyhodnocovania, monitorovania, plánovania úspor energií, zníženie emisií skleníkových 
plynov, vytvorenie priaznivejšieho životného prostredia a kvality životného prostredia 
a postupné znižovanie nákladov na energiu. Prípravu stratégie bude zastrešovať riaditeľ Úradu 
PSK, ktorý bude zároveň zodpovedný za zabezpečenie komunikácie s relevantnými partnermi.                                                               
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
1. predloženie   žiadosti   o   NFP   v   rámci   výzvy  s  kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39  
    za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja“ 
2. realizáciu  projektu  po  schválení  žiadosti  o  NFP  v  súlade  s  podmienkami poskytnutia 
    nenávratnej finančnej pomoci 
3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume  
    15 000,00 eur (5 %),  ktorá  je  stanovená  zo  sumy celkových oprávnených výdavkov 
    projektu t. j. 300 000,00 eur. 
Hlasovanie:      za: 46   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC 
PSK,  Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“: Ing. 
Pojezdala, vedúci oddelenia IJ ELENA Úradu PSK, uviedol, že celkové oprávnené výdavky 
v rámci žiadosti o NFP predstavovali 216 568,53 eur s DPH (100 % sumy), z toho 
spolufinancovanie 10 828,43 eur s DPH. Po verejnom obstarávaní bola podpísaná zmluva na 
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stavebné práce vo výške 138 160,98 eur. V súvislosti s implementáciou projektu je potrebné 
doplnenie strešnej konštrukcie s hrúbkou 200 mm a doplnenie bleskozvodu v zmysle zmeny 
platnej vyhlášky. Naprojektovaných bolo 8 ks bleskozvodov, ale vzhľadom na zmenu vyhlášky 
v roku 2016 je potrebné doplnenie ďalších 2 ks. Projekt neuvažoval s výmenou dlažby na 
balkónoch, nakoľko v čase spracovania projektovej dokumentácie v roku 2015 bola vo 
vyhovujúcom technickom stave. V priebehu rokov došlo k degradácii konštrukcie a zatekaniu, 
takže je potrebná kompletná sanácia balkónových konštrukcií. V zasadačke pri realizácii 
demontáže konštrukcie boli zistené nedostatky, ktoré bránili montáži kazetového stropu. Bolo 
nutné domontovať podkonštrukciu na uchytenie samotnej konštrukcie kazetového stropu. 
V rámci fasády bolo potrebné urobiť prekládku plynovodu, ktorá nebola riešená v rámci 
projektovej dokumentácie. Celkové výdavky predstavujú navýšenie v objeme 42 275,47 eur 
s DPH, z toho stavebné práce 39 207,61 eur, prekládka plynového potrubia 1 524 eur, stavebný 
dozor 1 487,90 eur a energetický certifikát budovy 55,96 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e    návrh na 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Medzilaborce  – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ 
– stavebné práce, materiál, energetický certifikát budovy, stavebný dozor a prekládka 
potrubia v celkovom objeme 42 275,47 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení 
sociálnych služieb: Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu návrh na 
vymenovanie riaditeľov, a to Mgr. D. Pichnarčíkovej v DSS Kežmarok, Mgr. K. Petríkovej, 
MSc, v DSS Sabinov, Mgr. J. Tomusa v DSS Brezovička a Mgr. I. Kosťovej v CSS Dúhový 
sen v Kalinove.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. 
h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
v y m e n ú v a           dňom 1. septembra 2018: 
- Mgr. Danielu Pichnarčíkovú do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb Kežmarok 
- Mgr. Katarínu Petríkovú, MSc, do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb 
v Sabinove 
- Mgr. Jána Tomusa do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Brezovičke 
- Mgr. Ivanu Kosťovú do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Dúhový sen 
v Kalinove.  
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0        zdržalo sa: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK: 
Predseda PSK Majerský informoval prítomných, že po dohodách jednotlivých poslaneckých 
klubov o personálnych návrhoch je zostavený kompletný materiál zmien orgánov jednotlivých 
spoločností. V Inovačnom partnerskom centre v bode A.3 je doplnený za poslanecký klub 
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KDH, OĽANO, NOVA, SaS poslanec Paľa a za poslanecký klub Dohoda pre región poslanec 
Pčola. V bode A.4 je doplnený poslanec Hirčko za klub Nezávislých poslancov a poslanec 
Sokol za klub SMER-SD. V Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier v bode 
A.1 je doplnený za klub Dohoda pre región poslanec Wzoš a v bode A.2 poslanec Janiga za 
klub Nezávislých poslancov. Vo Svete zdravia Akadémia, n. o., v bode A.3 je doplnený 
poslanec Vook za klub Dohoda pre región a namiesto podpredsedu PSK Bizovského je 
doplnený poslanec Pilip za klub SMER-SD. 
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 v znení neskorších 
predpisov, s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  a v súlade so stanovami záujmového združenia právnických osôb, 
zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby v platnom znení a štatútom neziskových organizácií 
1/ Inovačné partnerské centrum 
A.   o d v o l á v a  
A.1 zástupcov Prešovského samosprávneho kraja – členov Správnej rady Inovačného  
       partnerského centra:  

- Ing. Františka Barnáša 
- PaedDr. Miroslava Benka, MBA 
- Ing. Petra Sokola 

A.2  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja – členov Dozornej rady Inovačného 
        partnerského centra: 

- Ing. Petra Molčana 
- Ing. Vladimíra Jánošíka 

B.    m e n u j e 
B.1  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Správnej rady Inovačného  
        partnerského centra: 

- RNDr. Rudolfa Bauera, PhD.  
            -     doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD. 
            -     Mgr. Štefana Pčolu 
B.2  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady Inovačného 
        partnerského centra:       
           -  Jána Hirčka,  Ing. Petra Sokola 

2. Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 

A.    m e n u j e 
A.1.  zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Správnej rady Centra 
         rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier: 

- Pavla Hudáčeka  
- Mgr. Máriu Bi ľovú  

            -     Mgr. Igora Wzoša 
A.2.  zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena  Dozornej rady Centra rozvoja  
         turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier            
         Ing. Jozefa Janigu    
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3. PRO COMITATU, n. o. 
A.    m e n u j e 
        zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady neziskovej 
        organizácie PRO COMITATU, n. o.,  

Mgr. Emíliu Antolíkovú   
B.    s c h v a ľ u j e 
B.1  odvolanie členky Dozornej rady neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o .  
        a navrhuje správnej rade odvolať členku dozornej rady 

PhDr. Štefániu Migašovú   
B.2  za člena Dozornej rady neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o . a navrhuje 
        správnej  rade  zvoliť  za  člena  dozornej rady zástupcu  Prešovského samosprávneho  
        kraja 

PaedDr. Jána Furmana  
 
4. Svet zdravia Akadémia, n. o. 
A.    n a v r h u j e 
A.1. spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., zvoliť  za  člena  Správnej  rady  neziskovej 
        organizácie Svet zdravia Akadémia, n. o., zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja  
        Ing. Dagmar Olekšákovú  
A.2. Správnej rade spoločnosti Svet zdravia Akadémia, n. o., odvolať členov dozornej rady: 
         - MUDr. Andreja  Havrillu 

- Petra Pilipa 
A.3. Správnej rade spoločnosti Svet zdravia Akadémia, n. o., zvoliť za členov dozornej rady 
        zástupcov Prešovského samosprávneho kraja: 
        - Petra Pilipa 

- PhDr. Jána Vooka, MBA. 
 

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

K bodu 21 – Rôzne: 
A/ Návrh na voľbu člena – neposlanca komisie územného plánovania, 
ochrany a tvorby životného prostredia: Predseda PSK Majerský predkladá návrh na 
voľbu nového člena – neposlanca komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia V. Bajaja vzhľadom na zánik funkcie člena – neposlanca M. Svičinu kvôli úmrtiu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
A/  b e r i e     n a     v e d o m i e 
zánik funkcie člena – neposlanca  komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia  Michala Svičina 
B/  v o l í 
Vladimíra Bajaja  do funkcie člena – neposlanca komisie územného plánovania, ochrany 
a tvorby životného prostredia. 
Hlasovanie:      za: 49   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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B/ Návrh na dofinancovanie investičných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, 
ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“: Ing. Pojezdala, 
vedúci oddelenia IJ ELENA Úradu PSK, sa ospravedlnil za neskoré predloženie materiálu, 
ale ešte minulý týždeň sa riešila problematika návrhu dofinancovania investičných výdavkov 
súvisiacich s fotovoltickým strešným systémom. Realizácia projektov energetickej efektívnosti 
si vyžaduje pre naplnenie ukazovateľa P0687 - zníženie konečnej spotreby energie vo verejných 
budovách a P0080 – množstvo elektrickej energie vyrobenej v obnoviteľných zdrojoch 
zariadení implementáciu systému fotovoltiky. Na tieto ukazovatele je priamo naviazané 
dosahovanie hodnôt ukazovateľov P0627- spotreba energie v budove po realizácii opatrení 
energetickej efektívnosti a P0701 – zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 
budovách. Analýza prevádzky a užívania nehnuteľností po realizácii rekonštrukcie a údajov 
vyplývajúcich zo spracovania energetického certifikátu budovy sa ukázala ako nevyhnutná 
požiadavka na doplnenie fotovoltického systému v zariadení. Dôjde tak jednoznačne 
k naplneniu zmluvných záväzkov, inštalácii obnoviteľného zdroja energií s pozitívnymi 
environmentálnymi dopadmi a tiež k úspore energií a finančných zdrojov PSK. V budúcnosti 
bude možné uvedený zdroj rozšíriť o napájaciu stanicu slúžiacu  na dobíjanie elektromobilom 
poprípade elektrobicyklom. Uvedená aktivita sa rieši komplexne v súvislosti s podanou 
žiadosťou PSK na environmentálny fond ohľadom dotácie o zakúpenie elektromobilu, ktorý 
bude slúžiť pre Úrad PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Priložený rozpočet 
obsahuje konkrétne položky strešného fotovoltického systému. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja      s c h v a ľ u j e     návrh   na  
dofinancovanie  investičných  výdavkov  v  rámci  implementovaného projektu „Vranov 
nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“ 
v celkovom objeme 47 799,00 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0        zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Dupkala požiadal predsedu PSK, aby sa spolu s primátorkou Prešova skúsili 
zaoberať možnosťou zriadenia 50-metrového plaveckého bazéna v Prešove, ktorý dlhodobo 
tomuto mestu chýba. Vytvárajú sa športoviská futbalové, ľadové, proti ktorým nič nemá a verí, 
že mesto vie určite vytypovať vhodnú lokalitu a územie s infraštruktúrou. Ak to nebude mesto, 
môže to byť VÚC. Zároveň poďakoval podpredsedovi PSK PhDr. J. Lukáčovi, ktorý riešil jeho 
interpeláciu spred troch mesiacov a hľadal spôsoby riešenia plaveckého bazéna na sídlisku 
Sekčov.  
Poslanec Mudry interpeloval predsedu PSK v súvislosti s momentálnou kritickou dopravnou 
situáciou na ul. Komenského v Humennom, kde sa nachádzajú 3 stredné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Táto situácia sa už rieši 1,5 – 2 roky, mesto Humenné 
zaslalo projektovú dokumentáciu VÚC. Momentálne tam Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s., realizuje rozkopávky a rieši kanalizáciu. Možno by bola potrebná aj pomoc 
VÚC, aby sa zrealizoval odbočovací pruh na cestu I. triedy. Požiadal aspoň o nejaký časový 
horizont vyriešenia tohto problému. 
Poslanca Hoptu oslovili pracovníci Železníc SR v Humennom v súvislosti so schvaľovaním 
projektu elektrifikácie trate z Bánoviec po Humenné, ktorý má končiť veľkou železničnou 
zastávkou v Humennom. V meste je aj malá železničná zastávka, kde nemá byť elektrifikácia 
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vzhľadom na veľké náklady. PSK by mohol pomôcť a požiadať ministerstvo dopravy o 
zahrnutie mestskej železničnej zastávky s opravou nástupíšť a vybudovaním prístreškov do 
tohto projektu, na ktorý majú byť vyčlenené štátne finančné prostriedky. Požiadal odbor 
dopravy Úradu PSK, aby tento problém nejakým spôsobom sledoval a poprípade PSK zaslal 
požiadavku ministerstvu na jeho riešenie, ak je to možné. 
 
 

K bodu 23 – Záver: 
Predseda PSK Majerský predstavil poslaneckému zboru Jakuba Fecka a Sebastiána Ivana, 
úspešných študentov SPŠ elektrotechnickej v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Zúčastnili sa celosvetového stretnutia, kde bolo 88 víťazných projektov z 33 krajín. Zaslúžia si 
pozornosť aj potlesk Zastupiteľstva PSK s tým, že cieľavedomí študenti sú užitoční pre 
spoločnosť a dosahujú určité ocenenia a úspechy. O takýchto študentov majú záujem v ďalšom 
nástupnom čase nielen firmy ale celá spoločnosť vzhľadom na ich prínos. Následne im 
zablahoželal a odovzdal pozornosť PSK. 
Predseda PSK Majerský ukončil 7. zasadnutie Zastupiteľstva PSK a poďakoval prítomným 
poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu. Pozval ich na 8. zasadnutie Zastupiteľstva PSK 
so schváleným termínom dňa 22. októbra 2018. 
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