Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 10 / 2019

z 11. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 4. februára 2019 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 II. polrok 2018.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2018.
5. Novela Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.
7. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
8. Voľba členov Výboru pre audit PSK.
9. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
10. Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región.
11. Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji.
12. Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions.
13. Návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK.
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
15. Návrh na menovanie riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
16. Návrh na menovanie riaditeľa Podtatranskej knižnice v Poprade.
17. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
18. Protest prokurátora č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11. 2018 proti VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,
Komenského 5, Bardejov.
19. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.
20. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
21. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03.
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 pre zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.
23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 488/2017 zo dňa 11. 4. 2017 – Integrovaný regionálny operačný program
(IROP) 2014 – 2020.
24. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja –
- implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP.
25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“.
26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 – prípad hodný osobitného zreteľa.
27. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
28. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
29. Rôzne.
30. Interpelácie poslancov.
31. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 11.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 61 poslancov. Písomne sa ospravedlnil poslanec Benko.
Následne Ing. Vaník previedol krátku inštruktáž k spôsobu hlasovania poslancov PSK.
Predseda PSK Majerský predstavil program 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto
z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu
rokovania.
Program 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2018.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2018.
5. Novela Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.
7. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
8. Voľba členov Výboru pre audit PSK.
9. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
10. Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región.
11. Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji.
12. Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions.
13. Návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK.
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
15. Návrh na menovanie riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
16. Návrh na menovanie riaditeľa Podtatranskej knižnice v Poprade.
17. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
18. Protest prokurátora č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11. 2018 proti VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,
Komenského 5, Bardejov.
19. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.
20. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
21. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03.
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 pre zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.
23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 488/2017 zo dňa 11. 4. 2017 – Integrovaný regionálny operačný program
(IROP) 2014 – 2020.
24. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja –
- implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP.
25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“.
26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 – prípad hodný osobitného zreteľa.
27. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
28. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
29. Rôzne.
30. Interpelácie poslancov.
31. Záver.

Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
Program 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Pleštinskú a poslancov
Ferenčáka, Gašpera, Hačka, Janigu.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 1
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kanuščáka a Kičuru.
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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 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č.
1 - 153/2018, sa nevyhodnocuje uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK
za príslušný volebný obvod na kontrolné dni k všetkým stavebným prácam naviac a v bode B.2
k podaniu informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o všetkých
vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01,
pretože sa nekonal žiadny kontrolný deň za účasti poslancov PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok
2018: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že podľa zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu
polročne správu o kontrolnej činnosti. V II. polroku 2018 vykonal ÚHK PSK 31 kontrol,
plánovaných bolo 30, z toho 13 komplexných finančných kontrol, 3 tematické kontroly
zamerané len na určitú oblasť kontrolnej činnosti a 15 kontrol na overenie plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. ÚHK PSK previedol 9 kontrol
školských zariadení, 9 kontrol sociálnych zariadení, 6 kontrol kultúrnych zariadení, 4 kontroly
SÚC PSK, kontrolu zmluvy vo verejnom záujme na poskytovanie dopravných služieb so SAD,
1 kontrolu na Úrade PSK na vybavovanie sťažností a petícií. Tieto kontroly zistili 89
nedostatkov, 4 nedostatky boli finančne vyčíslené v sume necelých 14 370 eur. K najväčšiemu
počtu porušenia legislatívy dochádza v účtovníctve pri dodržiavaní zákona o finančnej
kontrole, keď chýba finančná kontrola pri finančnej operácii. V správe sa nachádza informácia
o vedení evidencie a kontroly vybavovania sťažností a petícií, čo bude obsahom ďalšieho bodu
rokovania. V iných činnostiach sú zahrnuté všetky vykonávané povinnosti hlavného kontrolóra
ako plán kontrolnej činnosti, stanovisko k rozpočtu, stanovisko k záverečnému účtu, pravidelná
účasť na zasadnutiach komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK, pravidelná štvrťročná účasť
na stretnutiach hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Súčasťou práce hlavného
kontrolóra je aj neustále vzdelávanie. Pochválil Úrad PSK, ktorý v minulom roku začal
s organizovaním školení pre jednotlivých zamestnancov. Tí nemusia cestovať na školenia, je to
efektívne a hospodárne. Týchto školení za zúčastnili aj pracovníci ÚHK PSK. Spolupráca
s Úradom PSK je na veľmi dobrej úrovni. ÚHK PSK predkladá správy predsedovi PSK,
riaditeľovi Úradu PSK a príslušnému vedúcemu odboru zodpovednému za jednotlivé
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Príloha obsahuje materiál s jednotlivými
kontrolnými zisteniami, evidenciou finančných kontrol a prehľadom kontrolných zistení
finančne vyčíslených a nevyčíslených
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu o
kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2018.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II.
polrok 2018: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,

uviedol, že polročné predkladanie
predmetnej správy zastupiteľstvu je povinnosťou hlavného kontrolóra. ÚHK PSK postupuje
podľa schválených Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK a Zásad vybavovania sťažností
a petícií v PSK. Úrad PSK je povinný doručenú sťažnosť postúpiť ÚHK PSK, ktorý vedie
centrálnu evidenciu a prešetrí, či ide o sťažnosť alebo podnet. Následne zašle sťažnosť
príslušnému odboru Úradu na priame vybavenie. Odbor túto sťažnosť prešetrí a zašle
stanovisko ÚHK PSK o jej vybavení, či boli námietky sťažovateľa opodstatnené alebo
neopodstatnené. Za II. polrok 2018 bolo doručených ÚHK PSK na zaevidovanie 9 sťažností,
z toho 4 boli vecne nepríslušné a postúpené na priame vybavenie vecne príslušnému orgánu. Z
5 vecne príslušných sťažností bola postúpená na odbor zdravotníctva (1) a na odbor školstva
(4). 2 sťažnosti boli neopodstatnené, 2 sťažnosti boli opodstatnené a 1 sťažnosť bola v štádiu
šetrenia k dňu vypracovania materiálu. Dňa 30. 1. 2019 dostal odpoveď na túto sťažnosť, ktorá
bola v jednej námietke opodstatnená a v jednej námietke neopodstatnená. Pri opodstatnených
sťažnostiach je uvedené, čoho sa týkali a ako boli prešetrené. Materiál obsahuje centrálnu
evidenciu za II. polrok 2018 vedenú ÚHK 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 správu
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2018.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Novela Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK:
Predseda PSK Majerský oboznámil prítomných s úpravou názvu tohto bodu na „Návrh
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK“ podľa rozhodnutia Rady PSK. V rokovacom
poriadku dochádza k viacerým zmenám jednak kvôli GDPR a nebude tajiť ani zahmlievať, že
aj kvôli uskutočnenému spornému hlasovaniu. V predloženom návrhu je daná ďalšia možnosť,
aby priamo na zasadnutí zastupiteľstva bolo opakovane hlasované v tej istej veci v prípade
nejasností a uznesenie je prijaté vyhlásením, že bolo schválené.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. p) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2019 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií
Úradu PSK, uviedla, že bežný rozpočet PSK sa v časti bežných príjmov nemení. Bežné
výdavky sa upravujú celkom o 43 362 eur nasledovne. Finančné prostriedky v objeme 6 638
eur sa presúvajú do rozpočtu finančných operácií výdavkových. Ide o zvýšenie nadačného
imania Nadácie PSK pre podporu rodiny schválenej zastupiteľstvom v decembri 2018. Zároveň
sa používajú prostriedky z kapitálových výdavkov na financovanie dotácie na bežné výdavky
spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., vo výške 50 000 eur. Ďalej dochádza k presunu
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výdavkov medi oblasťou financovania Úradu PSK a projektmi vo výške 517 700 eur. V oblasti
financovania Úradu PSK a bežných výdavkov sa navyšuje členský príspevok pre KOCR vo
výške 150 000 eur a zároveň sa navyšujú finančné prostriedky vo výške 264 000 eur na
financovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou
vodou pre 28 obcí v okrese Snina. K najväčšej zmene dochádza v kapitálovom rozpočte.
Kapitálové príjmy sa nemenia, ale kapitálové výdavky sa navyšujú celkom o 29 208 782 eur.
V oblasti financovania Úradu PSK dochádza k presunu 4,5 mil. eur. Ide o nedočerpané
kapitálové výdavky z roku 2018. Zapájajú sa nové kapitálové výdavky pre rok 2019 vo výške
1,5 mil. eur, a to jednotlivo na softvér a hardvér pre Úrad PSK, rekonštrukciu budovy PSK,
aktualizáciu projektových zámerov pre IROP vo výške 196 000 eur, účelové dotácie pre mestá
Spišská Belá a Humenné. Ide o zmenu zo združených investícií na účelové dotácie jednotlivo
pre každé mesto vo výške 100 000 eur. V oblasti dopravy sa presúvajú kapitálové výdavky vo
výške 9 mil. z roku 2018 a rovnakú čiastku 9 mil. eur tvoria nové kapitálové investície pre SÚC
PSK. Na odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy je určená čiastka 5 mil. eur, ktorá
bude upravená v nasledujúcej zmene rozpočtu.
Diskusia:
Poslanec Pčola sa zaujímal o položky v oblasti financovania dopravy. Vo viacerých prípadoch
sú uvedené nákladné motorové vozidlá, valníky 3 ks, traktorové kosačky 4 ks, úžitkové vozidlá,
valník 7 - 8-miestny 2 ks. Opýtal sa, že akým spôsobom budú tieto jednotlivé položky (vozidlá)
rozdelené po jednotlivých okresoch, či je na to nejaký systém a kľúč. Predseda PSK Majerský
odpovedal, že do každého okresu príde 1 sypač a 1 kosačka. To znamená, že aj do okresu Poprad
príde 1 sypač a 1 traktor s kosačkou. Poslankyňa Sirková pripomenula, že dňa 16. 1. 2019
komisia finančná schvaľovala úpravu rozpočtu, kde pri kapitálovom rozpočte v kapitálových
výdavkoch bola suma 29 578 782 eur. V dnešnom predloženom kapitálovom rozpočte je suma
o 370 000 menšia. Pri Úrade PSK bola čiastka 6 497 747 eur, dnešná predložená suma je
6 127 747 eur, čiže s rozdielom 370 000 eur. Pri projektoch bola pôvodná suma 5 669 500 eur
s mínusom, ale dnešná predložená suma je 5 661 876 eur. Ing. Olekšáková vysvetlila, že táto
zmena nastala dôsledkom rozhodnutia Rady PSK, ktorá mala pripomienky k rozpočtu. Vyškrtli
sa niektoré sporné položky investičného charakteru, ktoré nebudú zahrnuté v rozpočte.
Následne bol vypracovaný nový materiál, ktorý bol zaslaný poslancom PSK. Ide o položku
350 000 eur určenú na odkúpenie 2. časti haly vo vlastníctve HA v Prešove. 7 000 eur bol
rozdiel v sociálnych zariadeniach, kde zariadenie požiadalo o stiahnutie kúpy škrabky a navrhlo
kúpiť nové zariadenie pre kuchyňu, ktoré bolo lacnejšie o túto sumu. Odbor financií promptne
reagoval a zmenil túto čiastku. Poslanec Sýkora poznamenal, že v súvislosti so zimnou
údržbou je jeho región určite najťažšie skúšaným v celom kraji, možno aj v SR. Chce sa
prihovoriť za to, aby PSK nepostupoval len rovnomerným systémom, aby boli všetci spokojní
a pre každý okres sa pridelí po jednom. V okrese Poprad je zima stále a potreba techniky je
ďaleko väčšia ako v iných regiónoch a to bez urážky. Zimné obdobie je v okrese Poprad
najhoršie. Preto požiadal, aby PSK pri rozdeľovaní techniky dal všeobecne prioritu okresu
Poprad a regiónu Tatier, ktorý súvisí aj s Levočou a Kežmarkom, lebo má 50 % nákladov
v kraji za celú zimu. Ostatné oblasti majú 50 % a oblasť Tatier má druhých 50 %. Naozaj je
tam trápenie so staršou technikou a hľadajú sa vhodné veci. Nejde tu o neho ako poslanca
a nejakú výnimočnosť ale o ľudí, ktorí tam žijú a prichádzajúcich turistov, aby sa tento stav dal
zvládnuť. Požiadal o túto prioritu. Predseda PSK Majerský potvrdil, že v Tatrách je zima
stále. Poslankyňa Sirková dodala, že komisia finančná schválila finančné operácie vo výške
29 578 782 eur, dnešná predložená výška je 29 258 782 s rozdielom mínusových 320 000 eur.
Predseda PSK Majerský odpovedal, že 320 000 eur bol nákup – športová hala. Nebolo tam
350 000 eur, ale 320 000 eur. Chce to zaradiť na aprílové zasadnutie zastupiteľstva, tak to bolo
definované na Rade PSK. Poslankyňa Sirková požiadala predsedu PSK, že ak komisia
finančná schváli materiál, ktorý prechádzala naozaj veľmi podrobne, bolo by dobré zachovať
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úpravu rozpočtu v takej podobe, v akej bola komisiou odporúčaná na schválenie zastupiteľstvu.
Ak dôjde k zmenám, požiadala vedúcu odboru financií o informovanie poslancov. Jedinou
zmenou, o ktorej boli upozornení členovia komisie aj poslanci PSK, bolo oznámenie emailom
o úprave rozpočtu o 50 000 eur na Futbal Tatran Arénu, s. r. o., s presunom z kapitálových do
bežných výdavkov. O ostatných zmenách neboli informovaní. Osobne teraz zvažuje, či má
hlasovať za novú úpravu rozpočtu alebo za pôvodnú predloženú komisii finančnej. Požiadala
vedenie PSK aj vedúcu odboru financií, aby v prípade zmien bola ešte raz zvolaná komisia
finančná, pretože v tomto prípade ide o 370 000 eur. Členovia komisie finančnej sa dohodli, že
v prípade potreby budú hlasovať aj per rollam pre urýchlenie procesu predloženia materiálu na
zasadnutie zastupiteľstva. Nemôže sa stať, že jeden materiál sa schvaľuje na zasadnutí komisie
finančnej a iné sumy schvaľuje Zastupiteľstvo PSK. Podľa slov predsedu PSK Majerského
má poslankyňa Sirková aj pravdu, ale osobne má výhradu k tomu, čo povedala. Komisia je
odporúčací orgán a uznesenie komisie má odporúčací charakter. Potom je úplne zbytočná Rada
PSK zložená zo zástupcov politických strán a predsedov komisií s mandátom rozhodovania
o niektorých veciach. Samozrejme, že definitívny verdikt vyjadruje Zastupiteľstvo PSK. Preto
by aj Rada PSK mala mať určitý atribút váhy rozhodovania o určitých položkách po komisii.
Nevidí dôvod, aby Rada PSK nemohla o niečom rozhodnúť, keď ešte existuje Zastupiteľstvo
PSK, kde sa na rokovaní môžu ešte všetky veci vyčísliť a zadefinovať. Poslankyňa Bednárová
dodala, že zvolanie ďalšieho zasadnutia komisie je dobrý nápad alebo hlasovanie per rollam,
pokiaľ by naozaj išlo o nejaké podstatné a závažné zmeny, keď je potrebné opätovné vyjadrenie
komisie. Upozornila na opätovné zaslanie nového materiálu dňa 29. 1. 2019 o 11.50 hod.
Možno bolo potrebné nejako špeciálne opísať zmeny. V emaile bola uvedená veta, že je zaslaný
ešte jeden upravený materiál po zasadnutí Rady PSK. Možno bolo potrebné uviesť, o aký
materiál ide a s akými prijatými zmenami. Tak by bolo jasné členom aj nečlenom komisie, aké
uznesenie schválila komisia finančná, aké uznesenie bolo predložené po Rade PSK a pripojiť
k materiálu pôvodné uznesenie z komisie, aby boli zmeny viditeľné, lebo tak si členovia
komisie môžu len hľadať a porovnávať, čo sa zmenilo. Predseda PSK Majerský súhlasí s tým,
že v tejto veci majú obidve poslankyne pravdu. V budúcnosti sa na to bude dávať pozor.
Poslanec Gašper dodal, že administratívne by sa dalo zvládnuť, aby v materiáloch zaslaných
poslancom emailom bolo na výraznom mieste uvedené, že tento materiál odporúča alebo
neodporúča príslušná komisia alebo Rada PSK. Je to dôležitý signál pre poslancov, že navrhnutí
členovia komisií rozumejú danej problematike a majú určitý názor. Predseda PSK Majerský
s tým súhlasí. Poslanec Jánošík bude hovoriť za poslanecký klub SMER – SD, za poslancov
okresu Sabinov aj ako člen komisie k téme rozdelenia finančných prostriedkov na opravy ciest.
Navrhol, aby sa prítomní zaoberali v najbližšom období problematikou kľúča rozdelenia
finančných prostriedkov na opravy ciest II. a III. triedy. V minulých rokoch sa vždy našiel
nejaký politický kľúč rozdeľovania medzi jednotlivé okresy či už podľa počtu kilometrov,
počtu havarijných stavov, počtu nevyhovujúcich kilometrov. Hovorí za viacerých poslancov,
že samotný kľúč v jednotlivých rozdelených projektoch za posledných 2 - 5 rokov bol taký, že
pri IROP-e sa rozdeľuje, kto môže ísť do IROP-u, pri cezhraničnej spolupráci sa hľadajú
možnosti, ako sa tam dostať, ale nie je to pre všetky okresy. Pri havarijných stavoch sa hľadá
spôsob, ako čo „najspravodlivejšie“ rozdeliť finančné prostriedky a najspravodlivejšie bolo
vždy v danom momente nejako rovnomerne na daný okres. Ak by sa zobralo do úvahy, koľko
peňazí dostali jednotlivé okresy za posledné obdobie en bloc, tak by sa narazilo na nejaký
problém, lebo sú okresy ako napr. Sabinov, kde išlo menej peňazí. Vie, že sa nenájde ideálny
spravodlivý kľúč, ale bolo by dobré trochu zanalyzovať históriu, lebo nie každý rok sa budú
takéto objemy finančných prostriedkov rozdeľovať na opravy ciest, nebude možnosť
rozdeľovať peniaze bezúročne zo štátu a nebude vždy EIB. Požiadal o zaoberanie sa touto
problematikou. Keď sa nič múdrejšie nevymyslí, bude sa pokračovať v starom modeli, ale cíti
trošku krivdu v rozdelení. Pri inom bode nemal možnosť túto problematiku načrtnúť a nerád by
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dnes dlho o tom diskutoval. Predseda PSK Majerský dodal, že nielen túto čiastku bude tento
rok rozdeľovať Zastupiteľstvo PSK. V júni po záverečnom účte bude daná ďalšia čiastka. Na
rokovaní o jej rozdelení sa spôsob doladí, ak niekde vznikla nejaká nespravodlivosť. Rokovanie
prebehne za účasti predsedu PSK, riaditeľa SÚC PSK, predsedov poslaneckých klubov,
podpredsedov PSK s tým, že sa nájde primeraná miera spravodlivosti pre jednotlivé okresy
PSK. Takže v júni sa bude deliť ďalšia časť balíka na cesty II. a III. triedy. Poslanec Hopta
podporil slová predrečníka, pretože naozaj vzniká dojem, že niektoré okresy sú
uprednostňované. Možno by bolo vhodné povedať, ktorý okres koľko kilometrov ciest II. a III.
triedy obhospodaruje a aké finančné čiastky išli na ich opravu. Nedá sa to rozdeliť podľa počtu
obyvateľov ani rozlohy, ale dalo by sa to podľa počtu kilometrov ciest. Je tiež za spravodlivejšie
rozdeľovanie, než je uvedené v predloženom materiáli. Predseda PSK Majerský do celého
tohto procesu nevstupoval a nechal rozdeľovanie na predsedoch poslaneckých klubov,
riaditeľovi SÚC PSK a odborníkoch, ktorí zadefinovali havarijné a nevyhovujúce stavy ciest.
O týchto dvoch slovných termínoch sa bude diskutovať najbližší polrok do júna, aby miera
spravodlivosti bola zachovaná. Poslanec Kahanec poznamenal, že teraz predseda PSK
opakovane deklaroval čo najspravodlivejšie rozdelenie týchto finančných prostriedkov.
Poslanec Sýkora povedal, že treba na túto vec pozerať trochu s nadhľadom. Osobne sa s tým
stotožňuje. Poslanci by nemali pozerať úzkostlivo len na svoj okres, ale aj trochu s nadhľadom
a povedať, že teraz treba viac dať do Tatier alebo inde. Mohlo by sa debatovať aj o technickom
stave ciest a havarijných stavoch v jednotlivých okresoch kraja. S dobrým úmyslom sa dá
dospieť k dobrému výsledku. Je potrebná len ochota a nadhľad. Ak by chcel hovoriť o krajskom
meste Prešov, musel by spomenúť, že sa v ňom všetko zbieha a nedá sa cez neho prejsť.
Poslanec Vook sa na Rade PSK pýtal na športovú halu. V minulosti ju PSK odkúpil od
súkromného investora za sumu niečo cez 1 mil. eur. Bola to prvá časť. Teraz ide o druhú časť
za 320 000 eur. Chcel vedieť, koľko je ešte častí na odkúpenie, lebo dodnes mu to nebolo
vysvetlené. Za niečo cez 1,6 mil. eur by PSK dokázal postavil úplne novú halu na zelenej lúke
s úplne inou kapacitou sedenia. Pri opravách ciest je úplne iná deľba peňazí, ale havarijné stavy
a nevyhovujúce vozovky sú v tabuľke jasne dané. Verí, že v júni bude prepočet úplne iný
a nájdu sa v ňom v dobrom svetle aj ostatné regióny. Predseda PSK Majerský odpovedal, že
je to už posledná časť športovej haly, čiže táto vec by už mala byť kompletne vyriešená
a dotiahnutá do úspešného konca. Poslanec Damankoš dodal, že keď sa v budúcnosti budú
hľadať objektívne kritériá, treba sa pozrieť nielen na dĺžku ciest, ale aj na ich vyťaženosť.
Niektoré cesty sú vyťažené niekoľkými autami denne a niektoré niekoľkými tisíckami áut
denne. Je rozdiel, ako často a do čoho sa investuje. Asi ináč sa treba pozerať na Poprad, Prešov
a mestá, ktorými sa prechádza. Na zasadnutí Rady PSK sa dohodlo, že Úrad PSK vypracuje
prehľad o stave tejto haly po prechode súkromnému investorovi alebo majiteľovi a po prechode
naspäť PSK. Je pravdou, že už to stálo dosť peňazí, ale halu pre HA v Prešove PSK nevie inde
fyzicky postaviť. Je to zastavaná oblasť a preto sa musí dokončiť proces, ktorý sa začal pred
mnohými rokmi. Poslanec Šmilňák dal do pozornosti riaditeľa SÚC PSK kritérium
posudzovania havarijného alebo nevyhovujúceho stavu ciest II. a III. triedy. Údajne sa stávalo,
že toto posudzovali v rôznych okresoch rôzni ľudia. Asi bude potrebné zjednotiť toto kritérium,
aby sa tak isto zničená cesta v jednom okrese nevolala havarijným stavom a v inom len
nevyhovujúcim stavom a potom je disproporcia v kilometroch. Zaznela požiadavka na
zobjektivizovanie tohto kritéria vo všetkých okresoch, aby to bol buď jeden človek alebo
komisia, ale v každom okrese rovnovážne. Rokovania za prítomnosti všetkých predsedov
poslaneckých klubov boli veľmi korektné. Hľadali kritériá, či cesty II. alebo III. triedy, či
havarijné alebo nevyhovujúce stavy. Nikdy sa nenájde kritérium, keď budú všetci spokojní, ale
je vôľa a snaha postupne vyjsť v ústrety každému okresu. Dokonca zaznela aj taká ambícia, že
PSK sa bude snažiť po záverečnom účte podľa možnosti odstrániť všetky havarijné stavy na
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cestách III. triedy. Ak sa to celkom nepodarí, PSK sa určite k tomu priblíži, čo je dobrá správa
pre každý okres.
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.

schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2019 nasledovne:

A.1

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

0€

na

205 704 000 €

Bežné výdavky

o

43 362 €

na

185 328 362 €

v tom oblasť financovania:
A.1.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
01. Všeobecné verejné služby - zdroj 41
(v tom Štúdia uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním
služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd
pre 28 obcí v okrese Snina v PSK 264 000 €; zvýšenie členského
príspevku pre KOCR 150 000 €; presun do FOV- 6 638 €)

407 362 €

04.5
Cestná doprava – zdroj 41
Príprava projektov v rámci IROP

103 700 €

08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo – zdroj 41
Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z.
pre Futbal Tatran Arénu, s. r. o.

50 000 €

A.1.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

A.2

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – zdroj 41

- 517 700 €

Nerozpísaná rezerva

- 517 700 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

0€

na

450 000 €

Kapitálové výdavky

o

+ 29 208 782 €

na

47 967 000 €

v tom oblasť financovania:
6 127 747 €

A.2.1 Úrad samosprávneho kraja
A.2.2 Projekty
A.2.3 Doprava

-

5 661 876 €
18 037 220 €
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A.2.4 Kultúrne služby

4 067 870 €

A.2.5 Vzdelávanie

4 649 874 €

A.2.6 Sociálne zabezpečenie

1 987 947 €

A.3

Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie upraviť

o

Výdavkové finančné operácie upraviť

o

+ 29 258 782 €
+

6 638 €

na

29 258 782 €

na

2 117 420 €
6 638 €

v tom: vklad do nadačného imania
A.4

Rozpis kapitálových výdavkov
Podľa prílohy tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 60
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

Príloha tohto uznesenia:

9

K bodu 7 - Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Ing.
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá v súlade so Zásadami
rozpočtového procesu PSK rozpis schváleného rozpočtu podľa oblastí financovania
a jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V oblasti vzdelávania sú uvedené
údaje zo zverejnených údajov na webovej stránke ministerstva školstva k 25. 10. 2018 a počtu
žiakov k 15. 9. 2018. Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke zatiaľ neaktualizovalo
údaje, podľa ktorých budú financované školy v PSK, teda normatívne finančné prostriedky pre
zriaďovateľov platné pre rok 2019 ešte v tomto rozpise nie sú aktuálne.
Diskusia:
Poslankyňa Sirková sa spýtala predkladateľky materiálu, či stredné školy ohlásili navýšenie
výdavkov na tovaroch a službách za spotrebu elektrickej energie, tepla, pretože podľa
informácií riaditeľov škôl sa im navyšujú náklady na prevádzku stredných škôl zhruba od 5 000
– 8 000 eur a či PSK bude schopný zafinancovať navýšenie zvýšených cien energií. Ďalej
chcela vedieť, či stav na odbore financií je taký ako na účtoch obcí, že zatiaľ im ešte v rámci
základných škôl nedošli finančné prostriedky s navýšením platov a či má PSK dostatok
finančných prostriedkov na rozdelenie pre riaditeľov škôl, aby mohli rozpustiť mzdy a odvody
za mesiac január. Ing. Olekšáková odpovedala, že všetky organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK dostali na rok 2019 finančné prostriedky na 630 – tovary a služby zvýšené
o koeficient inflácie najprv vo výške o 2,5 % a potom o 2,7 %. Takže celkom na 630 dostali
viac o 2,7 %. Od škôl a ostatných organizácií prichádzajú správy o zvyšovaní cien energií.
Jednotlivé zariadenia majú zazmluvnené ceny energií podľa obchodných verejných súťaží.
Zariadenia s končiacimi zmluvami budú robiť nové obchodné verejné súťaže. Veľa škôl,
kultúrnych aj sociálnych zariadení v rámci iniciatívy ELENA, ale aj mimo nej, prešlo
zatepľovaním, takže aj tam je zmysel pokračovať v tomto procese, aby sa aspoň čiastočne
vykryla spotreba navýšenej ceny energií ušetrenou spotrebou v týchto zariadeniach, V priebehu
roka bežne dochádza k zmene rozpočtov organizácií a odbor financií bude promptne reagovať
na ich potreby. K financovaniu navýšených platov v školách a školských zariadeniach dodala,
že sa vychádza z informácií ministerstva školstva z októbra s predbežnými finančnými
prostriedkami na rok 2019, ktoré boli rozpísané 1/12, odbor financií stále čaká na nové čísla.
Poslanec Damankoš dodal, že od nového roka je v Zákonníku práce radostná vec a to
rekreačné poukazy, ktorá školy rozdelila do 49 zamestnancov a nad 49 zamestnancov. Spýtal
sa, ako je PSK na túto vec finančne pripravený a či išlo nejaké usmernenie riaditeľom škôl.
Budú to vyplácať z vlastných zdrojov zo školy, alebo budú nejakým spôsobom dofinancované.
Zaregistroval stanovisko ministerstva školstva, podľa ktorého to má samospráva riešiť
z vlastných prostriedkov. Chcel vedieť, či budú alebo nebudú rekreačné poukazy, alebo budú
školy 1 – bez poukazov a školy 2 – s poukazmi. Predseda PSK Majerský uviedol, že SK8 to
má v programe riešiť a požiadať ministerstvo financií resp. ministerstvo školstva o dodatočné
finančné prostriedky. PSK nerozdelil školy na kategórie A, B. Je predpoklad, že nie všetci
zamestnanci budú chcieť použiť rekreačné poukazy, ale sú pripravené finančné prostriedky aj
na riešenie tejto problematiky. Ing. Olekšáková poznamenala, že v súčasnosti prebieha zber
údajov od všetkých organizácií v pôsobnosti PSK so zisťovaním počtu zamestnancov
spĺňajúcich kritériá, teda s dobou zamestnania v organizácii viac ako 2 roky. PSK má v pláne
vyplácať organizáciám finančné prostriedky na rekreačné poukazy bez ohľadu na počet
zamestnancov, ktorých zamestnávajú. Poslanec Damankoš dodal, že kedysi škola dokázala
pripraviť lyžiarsky výcvik pre žiaka so všetkým za 105 eur, teraz stojí 150 eur. Na zľavomate
si doteraz vedel zaplatiť víkendový pobyt za 140 - 150 eur. Tipuje, že do leta budú stáť 500 eur.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV. Zásad
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien
a doplnkov v nadväznosti na zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2019 do úrovne kategórií za organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 - Voľba členov Výboru pre audit PSK:

Predseda PSK
Majerský oznámil, že po dohode s predsedami poslaneckých klubov a po politických
rokovaniach budú počas tohto volebného obdobia členmi Výboru pre audit PSK Ing. Juraj
Hudáč, Ing. Matúš Polák a Ing. Sylvia Jenčová, PhD. Všetci navrhnutí spĺňajú potrebné kritériá
pre členov výboru pre audit.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 34 zákona NR SR č.
423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších prepisov
A / o d v o l á v a členov Výboru pre audit PSK:
Ing. Juraja Hudáča
Ing. Máriu Novákovú
Ing. Alenu Kaščákovú
B/ menuje
členov Výboru pre audit PSK:
Ing. Juraja Hudáča
Ing. Matúša Poláka
Ing. Sylviu Jenčovú, PhD.,
na obdobie do 31. 12. 2022.
Hlasovanie:
za: 60
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 - Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že
v podmienkach PSK platí VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
doplnené VZN PSK č. 65/2018. V predloženom návrhu VZN je zapracovaná možnosť čerpania
kapitálových výdavkov maximálne do 3 rokov od vyhlásenia výzvy, zjednodušenie
preukazovania dokladov o nedoplatkoch a bezúhonnosti vyhlásením, predĺženie termínu
posudzovania žiadostí do 60 dní a možnosť aj čiastočne vyúčtovať dotácie na kapitálové
výdavky ako refundované výdavky v prípade, ak sa poskytuje dotácia dlhšie ako na obdobie 1
roka. Tento návrh VZN bol spracovaný hlavne kvôli predloženej Výzve pre región v ďalšom
bode programu rokovania.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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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
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského
samosprávneho kraja č. 68/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 v znení VZN PSK
č. 65/2018.
Hlasovanie:
za: 60
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
________________________________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 68/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 v znení VZN PSK č. 65/2018

Schválené: 4. februára 2019 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 161/2019
Vyhlásené: 4. februára 2019
Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli
Účinné: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení, všeobecne
záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 68 /2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 v znení VZN PSK č. 65/2018
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
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva toto:
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
1. Článok VI. bod 3. až 8. znie:
3. Dotáciu nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien (napr. z pracovnoprávnych vzťahov a z dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu bežných výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d) úhradu záväzkov bežných výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
f) úhradu stravného podľa osobitného predpisu11,
g) úhradu daní vrátane DPH, ak prijímateľom dotácie je platca DPH,
h) úhradu správnych, súdnych, miestnych a iných poplatkov,
i) honoráre pre organizátorov projektov,
j) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
4. Na jednu zverejnenú výzvu môže žiadateľ podať len jednu žiadosť, ak nie je vo výzve
uvedené inak.
5. Ak na rovnakú podporovanú činnosť žiadajú dotáciu viacerí žiadatelia, dotáciu podľa
tohto VZN možno poskytnúť len jednému žiadateľovi.
6. Žiadosti sa predkladajú na PSK v termíne, ktorý bude vždy uvedený vo výzve na
predkladanie žiadostí.
7. Žiadateľ, ktorým je subjekt uvedený v čl. II. ods. 1 tohto VZN, je povinný
spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % zo schválenej dotácie,
pokiaľ vo výzve nebude uvedené iné percento.
8. Ak sa dotácia použije na úhradu bežných výdavkov, je možné dotáciu poskytnúť len na
podporovanú činnosť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý bola
výzva vyhlásená a to v termíne určenom vo výzve. Ak sa dotácia použije na úhradu
kapitálových výdavkov, termín realizácie podporovanej činnosti sa určí vo výzve.
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2. Článok VIII. bod 2. znie:
2. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná štatutárnym
zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateľa. Žiadosť musí by predložená s nasledovnými
dokladmi, ktoré tvoria prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie, ak nie je vo výzve uvedené
inak:
a) kópia dokladov o právnej forme žiadateľa (napr. výpis z obchodného alebo iného
registra preukazujúceho vznik a právnu formu žiadateľa, zakladateľská listina alebo
zriaďovateľská listina žiadateľa vrátane dodatkov, prípadne štatút zariadenia, ak
žiadateľ nemá povinnosť mať zakladateľskú listinu, stanovy, živnostenský list),
b) kópia dokladu o pridelení IČO,
c) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný
doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z
dokladov o právnej subjektivite,
d) rozpočet podporovanej činnosti,
e) čestné prehlásenie žiadateľa, že:
- nemá daňové nedoplatky
- neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu9,
- má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK a nie je dlžníkom PSK,
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
- nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií)8,
- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku7; uvedené neplatí, ak je žiadateľom subjekt verejnej správy,
- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a že
žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie10,
f) ďalšie prílohy požadované vo výzve PSK.
3. Článok IX. Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie bod 1. znie:
1. Všetky doručené žiadosti o poskytnutie dotácie sa evidujú v podateľni Úradu PSK
a postupujú sa vecne príslušnému odboru podľa výzvy, ktorý žiadosti posúdi spravidla do
60 kalendárnych dní po uzávierke žiadostí. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa posudzujú
podľa týchto kritérií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

či bola žiadosť podaná v stanovenej lehote určenej vo výzve,
či žiadosť podal oprávnený žiadateľ,
či ju podpísal štatutárny zástupca/zástupcovia žiadateľa,
či je žiadosť úplná vrátane príloh,
či navrhovaný projekt/úloha/akcia spĺňa predmet výzvy a účel dotácie,
či spĺňa podmienky uvedené v čl. VI. tohto VZN a vo výzve PSK.

Ku každej žiadosti sa vyhotovuje písomne test štátnej pomoci podľa osobitného predpisu12.
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4. Článok X. Vyúčtovanie projektu bod 1. znie:
1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného
spolufinancovania (ďalej len „vyúčtovanie projektu“) na tlačive uvedenom v prílohe výzvy
v termíne:
a) ak je projekt financovaný formou refundácie
aa) do 15 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak termín realizácie podporenej
činnosti bol pred uzatvorením zmluvy,
ab) do 30 kalendárnych dní od posledného dňa termínu realizácie podporenej
činnosti, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom realizácie podporenej
činnosti (záverečné vyúčtovanie),
ac) čiastočné vyúčtovanie najneskôr do 30. 11. aktuálneho kalendárneho roka
(použije sa pri dotácii na kapitálové výdavky).
b) ak je projekt financovaný formou predfinancovania do 10 kalendárnych dní od
realizácie úhrady v prospech účtu dodávateľa.
5. Článok XIV. Účinnosť nariadenia sa dopĺňa o body 4, 5 a 6 tohto znenia:
4. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019 nadobúda platnosť a účinnosť dňom
vyhlásenia, a to v súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom
znení, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej tiesne
pri realizovaní podporovaných činností vrátane povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzného nariadenia v roku 2019.
5. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019 bolo, 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, schválené Zastupiteľstvom
Prešovského samosprávneho kraja dňa 4. februára 2019 uznesením č. 161/2019.
6. Výzvy o poskytnutie dotácie z príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli
vyhlásené do 4. 2. 2019 sa riadia ustanoveniami VZN PSK č. 57/2017 v znení VZN
PSK č. 65/2018.
V Prešove 4. februára 2019
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
7

zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
8
napr. zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9
zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
10
zákon NR SR č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
11
zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
12
zákon NR SR č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

16

K bodu 10 - Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región:

PhDr. Mgr.
Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, uviedol, že Výzva pre región na rok 2019 je v súlade s VZN
PSK č. 57/2017 a VZN PSK č. 68/2019 schváleným v predchádzajúcom bode. Suma určená
pre výzvu je 3,6 mil. eur. Termín realizácie aktivít je do 31. 10. 2021. Prijímateľom môže byť
obec a právnická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách. Výzva obsahuje 3 programy: 1) Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy
kultúrnych pamiatok v PSK, 2) Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 %-ného
spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, 3) Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK.
Cieľom programu 1 je realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu
cestovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok,
pamätihodností, podpora pútnického turizmu. Má 4 podprogramy: 1.1 Podpora cyklodopravy
a cykloturizmu, 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych
pamiatok, 1.3 Podpora atraktivít a destinácií v rámci tematických trás, 1.4 Podpora pútnického
turizmu. Na tento program je vyčlenených 2,3 mil. eur, minimálna výška podpory na žiadateľa
je 20 000 eur, maximálna 200 000 eur, miera spoluúčasti žiadateľa minimálne 50 %
z celkového rozpočtu projektu. Cieľom programu 2 je podpora schválených projektov v rámci
programov EŠIF, IROP, Interreg v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych
pamiatok v PSK. Na tento program je vyčlenených 300 000 eur, minimálna výška dotácie na
žiadateľa nie je stanovená, maximálna výška je 30 000 eur. Cieľom programu 3 je výstavba,
dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným
majetkom investičného charakteru. Na tento program je vyčlenených 1 mil. eur, minimálna
výška dotácie na žiadateľa je 20 000 eur, maximálna 200 000 eur, miera spoluúčasti žiadateľa
minimálne 50 % z celkového rozpočtu projektu. Predseda PSK Majerský dodal, že v rámci
dnešného zasadnutia bude táto téma zrejme najväčším lákadlom pre médiá, mestá, obce aj
samotný PSK.
Diskusia:
Podľa slov poslanca Ferenčáka peňazí nikdy nie je dosť, ako už bolo spomínané pri cestách,
podobne je to aj pri kultúrnych pamiatkach, infraštruktúre, športoviskách atď. Predložená výzva
je dobrá, pretože sa otvára možnosť pre mestá a iné organizácie na dofinancovanie svojich
aktivít. V programe 1 – Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych
pamiatok v PSK ho trochu trápi termín podávania žiadostí. Určené termíny sú 31. 3. 2019 a 30.
6. 2019. Pri podprograme 1.2 podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných
kultúrnych pamiatok upozornil na to, že zvyčajne si kultúrne pamiatky a národné kultúrne
pamiatky vyžadujú súhlas pamiatkového úradu a ďalšie následnosti ako archeologický
prieskum a pod. Preto nie je možné stihnúť do stanoveného termínu podať žiadosť, možno
s otáznikom do 30. 6. Ostatné podprogramy si nevyžadujú tieto náročnejšie administratívne
úkony. Dal na zváženie pri prerozdelení, čo bude cieľom programu 1, či podpora cestovného
ruchu alebo obnova kultúrnych pamiatok. Toto by bolo vhodné len pre tých pripravených, ktorí
majú už projekty hotové. V prílohe č. 3 je v zozname povinných príloh k žiadosti uvedený
rozpočet, ale aj projektová dokumentácia s položkovitým rozpočtom. To sa môže vykonať až
po archeologickom prieskume. Konkrétne mesto Kežmarok chce rekonštruovať zvonicu pri
Bazilike sv. Kríža, ale archeologický prieskum bude trvať minimálne pol roka, preto nie je
schopné podať takú žiadosť. Pri rozdeľovaní týchto zdrojov by sa mohla ponechať určitá časť
práve na tieto kultúrne pamiatky k 30. 6., lebo do konca marca to stihne len veľmi malá časť
žiadateľov a možno veľa dobrých vecí sa nestihne opraviť. Vyjadril presvedčenie, že toto nie
sú všetky zdroje, ktoré sa rozdelia aj v programe 3 do obnovy infraštruktúry športovísk, pretože
pre veľké projekty jednoducho 200 000 eur nie je dostatočná suma. Pomôže a podporí možno
malé a stredné projekty, ale na väčšie už nebude stačiť. Spomenul zimný štadión v Kežmarku,
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kde pri rozpočtovom náklade 8 mil. eur je v podstate 200 000 eur skoro 2,5 %, čo je symbolická
pomoc. Momentálne rokuje o umiestnení slovenskej reprezentácie do 18 rokov v Kežmarku,
nikde inde v rámci PSK to nie je. Tým pádom by mal PSK znova niečo priamo na východe, za
čím by nemuseli cestovať deti na západné alebo stredné Slovensko. Možno vzniká otázka, či
bude priestor dofinancovávať projekty väčšieho rozsahu s väčším významom pre PSK. PhDr.
Mgr. Cvoliga odpovedal, že dofinancovanie je otázkou pre predsedu PSK a Zastupiteľstvo
PSK. K prvej otázke dodal, že vedenie PSK si je vedomé tohto rizika, lebo aj v iných mestách
sú kultúrne pamiatky vyžadujúce dlhší čas. Vychádza sa z toho, že možno v 1. kole sa zachytia
tie projekty a rekonštrukcie, pri ktorých je projektová dokumentácia už hotová, ale je aj 2. kolo
a verí, že aj v budúcom roku bude táto výzva naďalej pokračovať. Poslanec Hrabčák súhlasí
s tým, že v programe 1 obnova kultúrnych pamiatok bude asi problém s možnosťou čerpania
takýchto podporných finančných zdrojov v rámci tejto výzvy. Spýtal sa, že pokiaľ nedôjde
k vyčerpaniu alokovaných zdrojov v určenom celkovom objeme v návrhu, či bude možný
nejaký presun finančných prostriedkov v rámci 3 uvedených programov výzvy, napr. na
obnovu športovísk z programu 1 do programu 3, lebo žiadateľ musí splniť podmienky na
získanie tejto finančnej podpory. Pokiaľ nie je možné pripraviť projekt do stavu realizácie, tak
tieto finančné zdroje ostanú nedosiahnuteľné pre mestá a obce PSK. Podľa slov predsedu PSK
Majerského sa finančné prostriedky prenesú do ďalšieho kola. Či pôjde o presun medzi
jednotlivými programami, bude závisieť od dohody. Poprípade bude možná zmena uznesenia,
keď bude viac projektov v inom programe. Nevidí v tom vážnejší problém. Poslanec Bieľak
poznamenal, že poslanci majú pred sebou akúsi pilotnú výzvu. Je to v podstate reakcia aj na
masívnu podporu športovej futbalovej arény v Prešove, kedy sa otvorila téma športovísk aj
v iných regiónoch PSK a teda športoviská a infraštruktúra regionálneho alebo nadregionálneho
významu. Aby to neboli len miestne aktivity, ale skôr niečo nosné, čo pomôže danému regiónu
a okresu. Celkový objem financií nie je malý. PSK je asi prvým krajom, ktorý s touto
iniciatívou prichádza. Táto prvá výzva určite potvrdí, či nebude potrebné navýšiť celkovú sumu
už aj po 1. kole. Keď bude dobré hospodárenie a dobré projekty, bude sa z nich ťažko vyberať
a niekomu hovoriť áno alebo nie, v júni bude treba určite prehodnotiť prípadne navýšiť
alokáciu. Otázka samotného spolufinancovania, či 50 % na 50 %, bola prediskutovaná aj na
Rade PSK a v komisiách. Na začiatku by malo zastupiteľstvo schváliť výzvu v predloženej
podobe a čas ukáže, či je spolufinancovanie dobre nastavené alebo nie. Má to byť podpora zo
strany PSK, ktorá má byť dofinancovaním a nie tým kľúčovým financovaním, na ktoré by sa
mali hľadať iné zdroje. Poslanci si budú v regiónoch všímať aktivity a projekty, ktoré bude
potrebné dofinancovať a ktoré môže PSK dofinancovať. Za zmienku stojí určite téma cyklotrás,
pretože aj tam vznikla otázka výšky dofinancovania. Pri hlavných trasách nielen kostrovej siete
ale aj tzv. trasách nadregionálneho významu alebo medzinárodného významu ako EuroVelo 11
bude určite potrebné v budúcnosti zvážiť spôsob financovania. Spolufinancovanie 50 % na 50
% bude pre malé obce veľmi kritické a ťažké, ale to necháva na samostatnú diskusiu. Určite
bude táto výzva prebiehať aj v ďalších rokoch a bude priestor na prehodnotenie objemu peňazí,
oblastí aj samotného spolufinancovania projektov. Víta zavedenie systému, ktorý možno chýbal
a má možno svoje prvé začiatočné chyby, ktoré odhalia prvé podané projekty a prvá výzva
naznačí, či sa uvažovalo správne alebo nie. Po roku sa zhodnotí a nastaví možno optimálnejšie
pre potencionálnych žiadateľov. Poslanec Jánošík súhlasí s poslancom Bieľakom. Je to
začiatok s dobrou myšlienkou, proces treba nechať vyzrieť. Výzva má 2 kolá. Je predpoklad,
že v 1. kole sa rozdelí polovica, v 2. kole druhá polovica. Ak to nebude tak, aký bude spôsob
rozdelenia. Nie je mu jasné, kto má hlavné slovo pri výbere a schvaľovaní projektu, teda kto dá
definitívnu pečiatku. Pri cestách je systém delenia financií ešte politický, poslanecký,
najspravodlivejší, teda hlavné slovo majú poslanci. Vo výzve má byť jednoznačne uvedené, kto
vyhlási, kto schváli, kto potvrdí atď. Predseda PSK Majerský dodal, že komisia určí iba
poradie a zastupiteľstvo schvaľuje. Poslanec Jánošík povedal, že vo výzve to nie je uvedené.
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PhDr. Mgr. Cvoliga reagoval tým, že každý kapitálový výdavok musí schváliť zastupiteľstvo.
Bude vytvorená komisia z expertov z oblasti cyklodopravy, kultúrnych pamiatok, pútnického
turizmu, športovísk a regionálneho rozvoja. Všetko bude zverejnené na webovej stránke PSK.
Členovia komisie budú hodnotiť jednotlivé projekty bodmi. Finalizuje sa už príprava bodového
hodnotenia. Budú určené podmienky hodnotenia. Keď v 1. a 2. kole budú kvalitné projekty,
bude požiadavka na rozpočet PSK o podporu ďalších kvalitných projektov pod čiarou a teda
podpora ich ďalšej alokácie. Konečné rozhodnutie bude mať stále Zastupiteľstvo PSK.
Poslanec Kmec dal do pozornosti mieru spoluúčasti žiadateľa 50 % z celkového rozpočtu
projektu. Možno by bolo rozumnejšie zmeniť to na 50 % zo schválenej dotácie pre žiadateľa.
Napr. celý projekt bude v sume 200 000 eur, PSK dá 50 000 eur a žiadateľ bude musieť
dofinancovať 150 000 eur. Možno by bolo rozumnejšie nechať to z celkovej dotácie, pretože
všetky projekty prebiehajú týmto systémom, len PSK dáva všade z celkového rozpočtu
projektu. Necháva to ako otázku do diskusie. Predseda PSK Majerský dodal, že tieto návrhy
už boli aj predtým. Nakoniec sa po všetkých diskusiách nechalo 50 % z celkovej výšky
projektu. PSK chce nechať priestor väčším významnejším pripraveným projektom
regionálneho významu, možno projektom spájajúcim jednotlivé okresy napr. v prípade
cyklotrás. Zrejme tam už bude jasnejšie zadefinovaný rozsah aj finančná pripravenosť daných
subjektov. Navrhol nechať výzvu v predloženom znení a skúsenosť možno ukáže potrebnú
korekciu a zmenu v ďalšom kole. Teraz by to nechal takto. Poslanec Bieľak spomenul
prerozdeľovanie s tým, že posledné definitívne slovo budú mať poslanci PSK. Aby sa predsa
zohľadnil nejakým spôsobom aj regionálny princíp, malo by sa na to myslieť už pri
posudzovaní projektov, aby neboli len z jedného okresu, aj keď poradie nebude pre
zastupiteľstvo zaväzujúce. Bolo by dobré vrátiť sa k systému regionálneho alebo regionálnookresného princípu so snahou rozmiestniť investície kde sa dá. Mala by to byť taká vopred
nepísaná dohoda, ktorá bude platiť aj pri hlasovaní o niekoľko mesiacov.
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 s c h v a ľ u j e návrh Výzvy
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Majerský upozornil réžiu, že poslankyňa Pleštinská nemá funkčné hlasovacie
zariadenie. Aj napriek tomu skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.

K bodu 11 - Informatívna správa o súčasnom stave inovačného
prostredia v Prešovskom kraji: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru
regionálneho rozvoja Úradu PSK, uviedol, že spracovaná štúdia je odborným materiálom,
ktorého cieľom bolo zmapovať súčasný stav inovačného prostredia v PSK a priniesť nový
pohľad na vytváranie inovatívnych nástrojov podpory potenciálu Slovenska a špecificky PSK.
Štúdiu spracovalo Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, ktorého členom je
PSK a jeho riaditeľ R. Tkáč je prítomný na tomto zasadnutí. V štúdii sa autori venujú prehľadu
inovačných trendov, politík a stratégií na európskej, národnej aj regionálnej úrovni, hodnoteniu
súčasnej situácie inovácií, regionálnemu inovačnému ekosystému, nástrojom na podporu
inovácií, vzdelávaniu v inovačnom podnikaní a podmienkam pre vznik inovatívnych startupov.
Samostatná kapitola je venovaná potrebám podnikov v PSK v oblasti rozvoja inovácií, ktorej
súčasťou je aj nezávislý prieskum ich potrieb v tejto oblasti. Centrálny informačný portál pre
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výskum, vývoj, inovácie aktuálne registruje 149 organizácií z PSK pôsobiacich v oblasti
výskumu a vývoja, resp. realizujú projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie. Navrhované
odporúčania v počte 12 sú zhrnuté v poslednej kapitole a môžu významne pomôcť pri hľadaní
ďalších konkrétnych opatrení pre zvýšenie inovačného potenciálu PSK, keďže patrí v rámci SR
do skupiny inovačne zaostávajúcich regiónov. Rovnako sú vstupom do diskusie so zástupcami
Európskej komisie a Svetovej banky o možnom komponente iniciatívy dobiehajúcich regiónov
v 2. etape, ktorý by sa venoval podpore inovačného prostredia a vstupom pre prípravu tohto
regiónu na ďalšie programovacie obdobie EU 2020+. Komisia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu prerokovala tento materiál dňa 17. 1. 2019 a uznesením č. 6/2019 zobrala
správu na vedomie.
Diskusia:
Podľa názoru poslanca Jánošíka ide o veľmi dobrý materiál s dobrou analýzou potreby. Chcel
by vedieť, či sa tým bude zastupiteľstvo zaoberať ďalej, lebo sú v ňom dobre rozpísané potreby
PSK, ale čo bude robiť už nie, hoci vie, že tento materiál nemal o tom hovoriť. Na základe
predložených námetov by bolo vhodné ďalej sa zaoberať touto témou, pretože inovácie a
inovačné prostredie sú dôležité v budúcnosti. Predseda PSK Majerský dodal, že to bude ďalší
krok, ktorý bude nasledovať a verí, že aj s patričným výsledkom.
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 b e r i e
na
vedomie
informatívnu správu o súčasnom stave inovačného prostredia
v Prešovskom kraji.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 - Informatívna správa o implementácii Akčného plánu
pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy Catching-up
Regions: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK,
informoval prítomných o 5. zasadnutí riadiaceho výboru Iniciatívy Catching-up Regions
konanom v dňoch 24. – 25. 1. 2019 za účasti zástupcov Európskej komisie a expertov Svetovej
banky. Hlavným obsahom prvého dňa zasadnutia bola správa o aktivitách jednotlivých
komponentov iniciatívy za obdobie od posledného zasadnutia riadiaceho výboru, čiže za
posledné dva mesiace. V 1. komponente, ktorého cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť
v budovách PSK, pokračovali práce na analýze a spracovaní energetických dát o budovách, na
manuáli implementácie energetického manažmentu v budovách PSK, analyzovali sa možnosti
financovania modernizácie budov PSK rôznymi formami a to z európskych zdrojov,
garantovanej energetickej služby, úverovej linky MUNSEFF a pod., posudzovali sa možnosti
zapojenia PSK do aktuálnej výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia pre
energetický manažment verejných budov v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou. V 2. komponente, ktorého cieľom je zosúladenie ponuky študijných a učebných
odborov stredných škôl PSK s potrebami trhu práce vrátane posilnenia duálneho vzdelávania,
bol realizovaný prieskum na 73 SOŠ formou osobného hĺbkového rozhovoru so zástupcami
škôl a zberom doplnkových dát pomocou elektronického dotazníka. Dňa 21. 1. 2019 sa
uskutočnila odborná konferencia pre zástupcov škôl a 22. 1. 2019 sa konali tzv. biznis raňajky
pre okresy Prešov a Sabinov s cieľom vytvoriť neformálne prostredie na zlepšenie komunikácie
medzi školami a súkromným sektorom ako reakcia na zistenia zo štúdie medzi súkromnými
firmami. V 3. komponente, ktorého cieľom je vytvorenie geoinfraštruktúry PSK ako
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infraštruktúry regionálnych priestorových informácií pre publikovanie otvorených dát, sa na
základe odporúčania expertov Svetovej banky uskutočnila v decembri 2018 študijná návšteva
vo francúzskom meste Rennes za účelom získania „best practise“ v oblasti budovania tejto
infraštruktúry a získania skúseností z nasadzovania grafického prostredia GeOrchestra. Dňa 22.
1. 2019 bola podpísaná ďalšia dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a Prešovskou
univerzitou s cieľom zintenzívniť a prehĺbiť spoločnú účasť na riešení a budovaní systému
geografických dát. Od 1. 2. 2019 vznikol na Úrade PSK nový odbor informačnokomunikačných technológií vrátane oddelenia priestorových informácií. Uskutočnilo sa aj
školenie softvérového prostredia GeOrchestra, ktoré viedli experti Svetovej banky. Jedným
z výstupov tohto komponentu je aj príprava projektu a žiadosti o NFP, ktorá bude podaná na
výzvu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Je zaradená v 24. bode dnešného
rokovania zastupiteľstva. V poslednom 4. komponente, ktorého cieľom je zvýšenie vnútorného
alebo endogénneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu PSK, pokračovali práce na analýze
turisticko-informačných centier a oblastných organizácií cestovného ruchu. Uskutočnila sa
návšteva viacerých centrálnych inštitúcií s cieľom prerokovať možnosti financovania
navrhovaných investícií v jednotlivých častiach iniciatívy zo zdrojov EŠIF ešte v tomto
programovacom období a pokračovali návštevy starostov v okrese Snina. Keďže na
predchádzajúcom zasadnutí riadiaceho výboru bolo rozhodnuté, že cieľ tohto komponentu sa
rozšíri o dobudovanie základnej infraštruktúry okresu, bolo pripravené zadanie pre
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť možnosti zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd v okrese Snina z pohľadu efektívnosti investovania. Keďže sa
predpokladá opäť využitie EŠIF pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania. Na tento účel
vláda SR vyčlenila PSK 130 000 eur s prísľubom podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu na prefinancovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé investičné balíky.
Na druhý deň zasadnutia riadiaceho výboru prebehlo prijatie delegácie Európskej komisie
a Svetovej banky predsedom PSK, kde Európska komisia oznámila, že iniciatíva bude v PSK
pokračovať aj v druhom roku. Diskutovalo sa aj o možných komponentoch pre druhú etapu
iniciatívy. Uskutočnila sa aj návšteva v priestoroch RPIC. Materiál prerokovala komisia
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu dňa 17. 1. 2019 a uznesením č. 6/2019 zobrala správu
na vedomie.
Diskusia:
Poslankyňa Sirková je rada, že materiál je rozpracovaný v takejto podobe s rozbehnutými
jednotlivými aktivitami, ktoré zahŕňajú vo veľkej miere a z väčšej časti aj okres Snina s
prihraničnými oblasťami a obcami s nízkym počtom obyvateľov. Zo stretnutí zástupcov
Svetovej banky so starostami obcí vyplynuli určité dôležité prvoradé riešenia najväčších
problémov a to je napojenie všetkých obcí v okrese Snina na vodovod a kanalizáciu. Verí, že
to nezostane len na papieri a že dôjde k realizácii týchto zámerov. V materiáli jej chýbajú
požiadavky starostov obcí okresu Snina, aby okrem vodovodu a kanalizácie boli do aktivít
zahrnuté aj miestne komunikácie a poprípade chodníky. Je to jeden z najväčších problémov
a najväčšia finančná položka, ktorá enormne zaťažuje rozpočty obcí, lebo nemajú financie na
takéto rekonštrukcie. Na stretnutiach spomínali zástupcom Svetovej banky, že treba zahrnúť do
tej sumy napr. ako aktivitu č. 3 aj miestne komunikácie a chodníky v jednotlivých obciach. Ináč
je materiál výborný. Poslanec Damankoš poznamenal, že aj tento materiál obsahuje množstvo
inšpiratívnych vecí, treba ich už len zrealizovať. Dal do pozornosti komponent 2 – stredné
školstvo, kde pracovné skupiny dávajú nasledujúce výstupy. Je potrebné profilovať študijné
a učebné odbory a programy, redukovať učebné odbory, dôležitá je strategická optimalizácia
siete stredných odborných škôl, lebo žiakom a absolventom chýba schopnosť tímovej práce
a hľadania nových inovatívnych ciest. Slovenský národ je zvyknutý opakovať a rovnako robiť
tie isté veci donekonečna. Ukazuje sa, že to nie je až také efektívne. Tieto výstupy chýbajú nie
nejakým teoretickým firmám mimo Slovenska, ale je to výstup z dotazníkov, ktoré dostali firmy
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na území PSK, čiže naši zamestnávatelia majú tento problém s našimi absolventmi. Chce
povedať dôležitú vec. Záleží na rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva PSK a predsedu PSK, lebo
sa ukazuje, že už nebude dlhodobo možné udržať všetko a aj tým najchudobnejším okresom
viac pomôže, keď rozhodnú, čo je potrebné zachovať a čo asi už nie je v takej miere
perspektívne. S ľútosťou skonštatoval, že 31. 1. 2019 ministerstvo školstva zverejnilo svoj
vstup do siete škôl PSK, ktorú si s predsedom PSK krvopotne vyrobili. V podstate vstupuje aj
do vlastných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Požiadal predkladateľa materiálu, aby
tento materiál poslal ministerstvu školstva doporučeným listom, osobne ministerke do
vlastných rúk. Celá snaha Zastupiteľstva PSK je zbytočná, keď to celé rozbije niekto
z Bratislavy. Potom to celé nemá zmysel, nech to urobí pani ministerka osobne a poslanci si
ušetria kopu ľudských problémov. V závere poďakoval za materiál.
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 b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK
v rámci Iniciatívy Catching-up Regions.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 - Návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK: RNDr.
Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, informoval prítomných
o vypracovaní plánovacieho dokumentu v roku 2018 s názvom Kostrová sieť cyklistických
komunikácií. Spracovateľom bola spoločnosť Urbeko, s. r. o., Prešov. Zadaním pre
spracovateľa bolo prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území PSK
s napojením na turistické ciele susedných krajov a susedných štátov vrátane Maďarska
a zároveň zohľadnenie definovaných požiadaviek na bezpečnosť turistov a atraktivitu
navrhovaných koridorov. Navrhované koridory mali byť posudzované s ohľadom na
minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a z tohto dôvodu sú v návrhu
citlivo vedené po okrajoch území NATURA 2000 či chránených krajinných území. Jednotlivé
línie kostrovej siete sú vedené v koridoroch s najmenším počtom vlastníkov s prioritou po
pozemkoch vo vlastníctve štátu alebo obce. Navrhovaná sieť má 10 vetiev, rozsah takmer 840
km a vedie cez územie 189 miest a obcí vrátane všetkých okresných miest kraja. Navrhované
trasy prepájajú hlavné turistické destinácie a významné sídla ako Vysoké Tatry, Nízke Tatry.
Pieniny, Poloniny, Duklu, drevené kostolíky, vodárenskú nádrž Domaša, centrá kultúrneho
a cestovného ruchu a pamiatok UNESCO, napr. Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Prešov,
Spišské Podhradie, Medzilaborce. Hlavnou osou siete je medzinárodná cyklomagistrála
EuroVelo 11. Predložený materiál obsahuje prehľad podľa typov komunikácií a typov
stavebných opatrení. Kostrová sieť cyklistických komunikácií je hotová v rozsahu cca 42 %,
čo predstavuje dĺžku 348,5 km. Sú v nej zahrnuté existujúce cyklistické cestičky, miestne
komunikácie a cesty spĺňajúce kritériá pre hlavné cyklotrasy v kraji. Potrebné je rekonštruovať
a modernizovať predovšetkým účelové komunikácie a hrádze v rozsahu 28 %, čo predstavuje
približne 153,5 km ciest. Navrhované opatrenia boli konzultované so zástupcami miestnych
samospráv. Navrhované riešenie Kostrovej siete cyklistických komunikácii v PSK je v súlade
s navrhovaným Územným plánom PSK. Je priamo naplnením regulatívu č. 974 jeho
navrhovanej záväznej časti. Predložený materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu a komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia dňa
17. 1. 2019 a obidve svojím uznesením zobrali predložený návrh na vedomie. Predseda PSK
Majerský dodal, že je to nepochybne veľmi dôležitý a významný dokument na zadefinovanie
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smeru, ktorým by sa mala uberať cyklistická doprava alebo cykloturistika ako taká. Verí, že
všetkým na tom záleží.
Diskusia:
Poslanec Sokol poukázal na bike pointy s uvedením lokality Andrejovka. Takáto obec
neexistuje. Je to obec Orlov – Andrejovka v okrese Stará Ľubovňa. Požiadal o následnú opravu.
Poslanec Ceľuch poznamenal, že v materiáli je málo spomínaný okres Bardejov a Bardejov je
mestom UNESCO. Prezentoval navrhovanú trasu Bardejov – Čirč. Cyklotrasa Bardejov – Zlaté
– Sveržov – Kurov – Krynica neexistuje. Keď sa na trasu Bardejov – Čirč napojí Bardejov –
Cigeľka (št. hranica) budú prepojené 3 kúpeľné mestá Bardejov, Krynica, Wysowa. Je to oblasť
s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorej by pomohol práve cestovný ruch a mala by byť viac
spomínaná aj v tomto materiáli. Ani v jednom materiáli nevidel Topľu, Bardejov – Torysu,
Giraltovce - Torysu. Cez Giraltovce a Bardejov preteká rieka Topľa. Bolo by dobré spomenúť
aj koridor rieky Topľa. V materiáli na str. 17 je uvedené Bardejov – Mokroluh – Dlhá Ves.
Správne by malo byť Mokroluh – Bardejov, nie Dlhá Ves, ale Dlhá Lúka a Bardejovská Nová
Ves. Nevie, či jedno alebo druhé, alebo cesta pôjde stredom medzi Dlhou Lúkou
a Bardejovskou Novou Vsou. Predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK
schvaľuje doplnenie Kostrovej siete cyklistických trás v okrese Bardejov o trasu Tarnov –
Cigeľka (št. hranica) a pripojenie k navrhovanej trase Bardejov – Čirč. Poslanec Paľa
poďakoval vedúcemu odboru regionálneho rozvoja, V. Štupákovej, M. Gogovi, PhDr.
Migašovej, ktorí naozaj enormne pracujú na tejto dobrovoľníckej činnosti a tá začína mať
nejaký ráz a systém. Cestovný ruch je jednou z oblastí, ktorá znamená pre PSK obrovský
význam a prínos a práve na ňom sa môže rozbehnúť ekonomika. Cyklotrasy je potrebné urobiť,
EuroVelo 11 je pre PSK kľúčové na doplnenie ďalších ciest a cyklotrás mimo jeho hlavného
ťahu. V tejto súvislosti reagoval aj na slová poslanca Bieľaka s tým, že bude potrebné
prehodnotenie. EuroVelo 11 vedie cez mnohé obce, ktoré jednoducho nie sú schopné
zabezpečiť projektovú dokumentáciu ani samotnú cyklotrasu. Vyzval predsedu PSK, Úrad PSK
a príslušné odbory, aby sa zaoberali aj konkrétnou formou a spôsobom financovania týchto
vecí. Mapy môžu byť nakreslené a zvýraznené na peknom papieri, ale keď nebude potrebné
finančné krytie, tak aj keď zastupiteľstvo niečo schváli, nebude to mať reálny dopad. To, čo sa
urobilo je naozaj vynikajúce a pochválil ešte raz spracovateľov V. Štupákovú a M. Gogu, ktorí
svoju prácu robia so srdcom, sú v teréne, prejdú, zdokumentujú a odovzdajú každú jednu lávku.
Požiadal o schválenie nejakého systému financovania na tento rok a ďalšie roky, lebo 50 % na
50 % v projektovej Výzve pre región nepostačuje a nevie, ktorý primátor a starosta bude mať
financie na realizáciu takýchto cyklotrás. Predseda PSK Majerský dodal, že to bola
neformálna výzva. Poslanec Hrabčák spomenul cyklochodník EuroVelo 11, významnú
cyklotrasu v dĺžke niekoľko tisíc kilometrov, trasovanú od Atén cez významné krajské mestá
Košice, Prešov až po mesto Cape North v Nórsku. Okres Sabinov priamo podporuje budovanie
tejto cyklotrasy a v katastri mesta Sabinov je schválený projekt na trasovanie EuroVela 11. To
isté sa podarilo obci Pečovská Nová Ves, ale medzi Sabinovom a existujúcou časťou EuroVela
11 Veľkým Šarišom, je kataster obce Šarišské Michaľany, ktorej sa to neparilo. Z pozície
poslanca PSK za okres Sabinov požiadal predsedu PSK o zvolanie priameho rokovania
so starostom obce Šarišské Michaľany o pomoci, aby zo svojich finančných prostriedkov a
s finančnou pomocou PSK dobudovala úsek EuroVela 11. Tým by sa vytvoril jeden ucelený
celok EuroVela 11 od mesta Prešov po koniec katastra obce Pečovská Nová Ves, čím by vznikol
úsek dlhý niekoľko kilometrov, ktorý by zvýšil mobilitu pracovných síl hornotoryského regiónu
smerom na Prešov. Každý vie o katastrofálnej doprave v smere Sabinov – Prešov hlavne
v ranných hodinách a naopak v smere Prešov – Sabinov v popoludňajších hodinách. Cestovať
bicyklom do krajského mesta zo Sabinova je veľkým rizikom, pretože doprava je naozaj
prehustená. Ešte raz požiadal predsedu PSK, aby v rámci svojich kompetencií inicioval takéto
pracovné stretnutie s novozvoleným starostom obce Šarišské Michaľany a pokúsil sa tento
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problém vyriešiť, lebo obec nemá také finančné prostriedky, aby v plnej výške z vlastných
zdrojov rozpočtu obce financovala cyklochodník v trasovaní EuroVela 11. Predseda PSK
Majerský bude určite viesť diskusie aj na túto tému. Predpokladá, že starosta sa zapojí do
výzvy práve schválenej zastupiteľstvom, kde je možná forma spolufinancovania a riešenie
tohto problému. Podľa slov poslankyne Turčanovej je potrebné dobudovať Šarišské
Michaľany a EuroVelo 11 musí byť prioritou pre PSK. Veľa sa o tom diskutovalo aj na
zasadnutí komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Už na Rade PSK predložila
pozmeňovací návrh, aby bolo z textu uznesenia vypustené slovné spojenie koncepčnostrategického. Návrh na uznesenie bude v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje návrh
dokumentu Kostrová sieť cyklistických trás v PSK. Po schválení zastupiteľstvom požiadala
o úpravu názvu aj na webovej stránke PSK. Tento dokument bude po schválení súčasťou
Územného plánu PSK a bude pre PSK záväzný. Predseda PSK Majerský to má takto písomne
poznačené z rokovania Rady PSK. Poslanec Bieľak podotkol, že pre PSK je chvályhodné
dopracovanie sa k predloženému materiálu. Poďakoval všetkým, ktorí na ňom pracovali. Určite
má svoje drobné nedostatky, ale je čas, aby zastupiteľstvo schválilo tento základ a zvyšok sa
bude postupne dolaďovať. Podporil návrh poslanca Ceľucha s napojením na Poľsko a Krynicu,
ktoré spracovateľom trochu ušlo a má logiku. V budúcnosti bude určite priestor na hľadanie
chýbajúcich detailov v regiónoch, ale v tomto čase nie je dôvod až na také podrobnosti. Tento
materiál treba podporiť a chyby doladiť v priebehu 1 – 2 rokov. Prvou vecou je príprava
budovania cyklotrás, druhou investorstvo a financovanie a treťou je správa a údržba po
vybudovaní v budúcnosti. Sú to kľúčové veci. Tí, ktorí vybudovali cyklotrasy, vedia, koľko
úsilia stojí investovať a udržiavať ich v dobrom stave. Súhlasí s tým, že po schválení tejto
kostrovej siete, by sa mal spraviť ďalší krok. Bude schválená mapa trás prioritných pre PSK,
ale nehovorí sa o financovaní budúcej výstavby. Každá stratégia by mala obsahovať finančnú
časť a tu je priestor v rámci diskusií hľadať spôsoby riešenia financovania na území malých
obcí. Tie nemajú šancu financovať dlhé úseky cez svoje katastrálne územia, ktoré sú na
kostrovej osi prioritné pre EuroVelo 11. Po schválení tohto dokumentu bude určite úlohou pre
odbor regionálneho rozvoja pripraviť návrh nejakého trvalého finančného mechanizmu s
riešením aj otázky pozície investorstva, lebo obce to samé nebudú môcť zvládať. Či to bude
nejaké združenie obcí, silnejší investor alebo samotný PSK po vzore iných krajov je vecou
hľadania riešení. Ak chce PSK pohnúť budovaním cyklotrás, musí, okrem tejto kostrovej siete
kľúčovej pre začiatok, nájsť trvalý finančný mechanizmus. Aj štát už navrhuje prijať nejaký
zákon o podpore financovania výstavby cyklotrás. Dúfa, že v budúcnosti ho bude aj
podporovať, nielen deklarovať. Je šanca, aby PSK v budúcnosti našiel trvalý mechanizmus
pomoci prioritným osiam možno vo väčšom rozsahu, ako zastupiteľstvo schválilo vo Výzve
pre región, ktorá nerieši otázku nejakého systematického budovania a podpory cyklotrás. Je to
momentálne riešenie podpory aktuálnych vecí. V budúcnosti je potrebný trvalý mechanizmus
a je priestor na to, aby ho v priebehu nasledujúcich mesiacov zastupiteľstvo v spolupráci
s úradom našli. Predseda PSK Majerský sa opýtal predkladateľa materiálu, či uznesenie
navrhnuté poslancom Ceľuchom môže byť doplnené v predloženom znení. Týka sa okresu
Bardejov smerom na Krynicu, kde sú tri kúpeľné mestá. RNDr. Bauer, PhD., povedal, že
prítomní zástupcovia spracovateľa sa môžu k predloženému návrhu odborne vyjadriť. Bc.
Goga uviedol, že tento úsek by bolo vhodné osobne prejsť. Pre každé zhotovenie takejto
diaľkovej trasy je charakteristický istý sklon aj povrch, ktorý by mal byť pre diaľkových
turistov. Pri tejto cykloturistickej trase je veľmi otázne dodržanie sklonu stanoveného
Európskou cyklistickou federáciou. Z tohto dôvodu by bolo potrebné najskôr túto trasu prejsť
a následne ju nejakým spôsobom zapracovať do tohto materiálu. Predseda PSK Majerský
poznamenal, že Bc. Goga hovorí z vlastných skúseností, odborných znalostí a v teréne prešiel
každý kilometer trasovania cykloturistickej strategickej dokumentácie. Poslanec Ceľuch
pozná tento kraj, lebo tam žije. Najťažší úsek v minulosti, už nie je taký ťažký, lebo je upravený
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a vyasfaltovaný. Pri porovnaní prechodov Bardejov – Čirč a Bardejov – Muszynka, je ľahší
Bardejov – Muszynka. Poslanec Hanuščak potvrdil slová poslanca Ceľucha. Je to správna
myšlienka s uvedením racionálnych argumentov. Požiadal o podporu tohto návrhu.
Samospráva mesta Bardejov má za sebou už ohlásené prvé kilometre cyklotrás, ďalšie bude
odovzdávať v máji. Spojenie 3 kúpeľných miest Bardejov – Wysowa - Krynica by veľmi
pomohlo. Táto trasa je turistickou už aj teraz a sklon je zvládnuteľný technickými
prostriedkami. Prechádza touto trasou zatiaľ peši. Ide o kostrovú sieť a perspektívne
uvažovanie, nie je to otázka zajtrajšej realizácie. Netreba zabúdať na to, že v PSK sú len dve
mestá UNESCO Levoča a Bardejov. Podľa slov predsedu PSK Majerského bude návrh
doplnený tak, ako je zadefinovaný. Spracovatelia si budú musieť dodatočne túto trasu prejsť
a doplniť. Má predložené dva návrhy. Prečítal doplňovací návrh poslanca Ceľucha v znení:
doplnenie cyklistických trás v okrese Bardejov o trasu Tarnov – Cigeľka a Bardejov – Čirč.
Následne predniesol návrh na uznesenie s doplňovacím návrhom poslanca Ceľucha
a pozmeňovacím návrhom poslankyne Turčanovej s tým, že technická chyba Orlov –
Andrejovka prednesená poslancom Sokolom sa opraví.
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 s c h v a ľ u j e návrh dokumentu
Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji so
zapracovaním doplňovacieho návrhu cyklistických trás v okrese Bardejov a to Tarnov –
Cigeľka a Bardejov – Čirč.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 - Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok
2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK
č. 20/2010 v platnom znení: Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí
a rodiny Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že v zmysle VZN PSK č. 20/2010
požiadalo 6 subjektov o finančný príspevok. Tieto subjekty vykonávajú opatrenia na
predchádzanie vzniku prehlbovania opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom
rodinnom alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického, fyzického alebo
sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom alebo širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. Týchto 6 subjektov
už dlhodobo vykonáva tieto opatrenia a pridelené finančné prostriedky budú pre nich znamenať
kontinuálne pokračovanie ich činnosti. Celková čiastka, ktorú komisia sociálnych vecí a rodiny
navrhla prideliť, je vo výške 114 900 eur pre 11 vykonávateľov opatrení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV. VZN PSK č. 20/2010
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK
č. 50/2015, VZN PSK č. 63/2018 a VZN PSK č. 67/2018 s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení v celkovej
výške 114 900 eur pre tieto subjekty:
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Trojlístok, n. o., Prešov
Mesto Prešov
Mesto Medzilaborce
Návrat, o. z., Bratislava
Človek v ohrození, n. o.,
Bratislava
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev
ako dar, o. z., Bratislava
Celkom

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

3 vykonávatelia opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení

31 500 eur
21 000 eur
10 500 eur
21 000 eur
10 500 eur

2 vykonávatelia opatrení

20 400 eur

11 vykonávateľov opatrení

114 900 eur

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 15 - Návrh na menovanie riaditeľa Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove: Predseda PSK Majerský uviedol, že výberovým konaním
na funkciu riaditeľa Knižnice P. O. Hviezdoslava prešla Mgr. et Mgr. I. Hurná.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov m e n u j e do funkcie riaditeľky
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Mgr. et Mgr. Ivetu Hurnú dňom 1. marca 2019.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Majerský zaželal novej riaditeľke veľa úspechov v práci a spokojnosť klientov.

K bodu 16 - Návrh na menovanie riaditeľa Podtatranskej
knižnice v Poprade:

Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu návrh na
menovanie Mgr. M. Naštickej do funkcie riaditeľky Podtatranskej knižnice v Poprade.
Diskusia:
Poslankyňa Sirková poukázala na dôvodové správy 3 návrhov na menovanie riaditeľov
knižníc s uvedením roku 2019 pri vzdaní sa funkcie riaditeľky. Správny má byť rok 2018.
Predseda PSK Majerský dodal, že ide o technickú chybu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov m e n u j e do funkcie riaditeľky
Podtatranskej knižnice v Poprade Mgr. Moniku Naštickú dňom 1. marca 2019.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Majerský zaželal novej riaditeľke veľa úspechov v práci a spokojnosť
všetkých, ktorí navštívia túto inštitúciu.
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K bodu 17 - Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou:

Predseda PSK Majerský predkladá
zastupiteľstvu návrh na menovanie Mgr. D. Molčanovej do funkcie Hornozemplínskej knižnice
vo Vranove nad Topľou.
Diskusia:
Poslanec Dupkala, ako podpredseda komisie kultúry a národnostných menšín, vyjadril
presvedčenie a nádej, že sa všetkým novozvoleným riaditeľkám bude dariť a aby klienti ich
zariadení boli naozaj spokojní so všetkým, čo tieto inštitúcie majú ponúkať. Zároveň upozornil
na to, aby neverili všetkému, čo sa môže o nich a ich práci šíriť internetom prostredníctvom
zákerných anonymných pomstivých ľudí, lebo človek si dokáže navymýšľať hocičo. Mali by
veriť klientom a zamestnancom. Ak budú spokojní oni s nimi a naopak, bude všetko
v poriadku. Úprimne im drží prsty.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov m e n u j e do funkcie riaditeľky
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Mgr. Danku Molčanovú dňom 1.
marca 2019.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Majerský zaželal novej riaditeľke veľa úspechov v práci a spokojnosť klientov.

K bodu 18 - Protest prokurátora č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16.
11. 2018 proti VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná
akadémia, Komenského 5, Bardejov: PaedDr. Furman, vedúci odboru
školstva Úradu PSK, uviedol, že na základe podnetu bol prokurátorom Krajskej prokuratúry
v Prešove preskúmaný spisový materiál z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 20. 9. 2018
vrátane VZN SPK č. 66/2018, ktorým sa ruší OA, Komenského 5, Bardejov. Samosprávne kraje
pri prenesenom výkone štátnej správy majú postavenie štátneho orgánu definované zákonom
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, teda zriaďovať a zrušovať školy VZN. Na
prijatie takého VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov
zastupiteľstva samosprávneho kraja. Z prezenčnej listiny z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo
dňa 20. 9. 2018 vyplýva, že z celkového počtu 62 poslancov sa zasadnutia zúčastnilo 52
poslancov. Z námietky prokurátora vyplýva, že na hlasovaní bolo prítomných 44 poslancov,
neprítomných 18 poslancov. Za prijatie VZN hlasovalo 37 poslancov, proti prijatiu hlasovali 2
poslanci, 5 poslancov sa zdržalo hlasovania, nehlasovalo 8 poslancov. Vo vzťahu k námietke
poslanca Bochňu uvedenej v zápisnici č. 7/2018 možno uviesť, že jeho následné verbálne
vyjadrenie zaznamenané do zápisnice nie je spôsobilé nahrádzať resp. meniť výstupy
z elektronického hlasovacieho zariadenia, ak takáto forma hlasovania je v zmysle Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva PSK prioritná. Komisia školstva, mládeže, TV a športu uznesením č.
14/2019 zo dňa 15. 1. 2019 odporúča zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora a následne
zrušiť VZN PSK č. 66/2018.
Diskusia:
Poslanec Jánošík sa nechce zoširoka vracať k tejto problematike, lebo chyby a omyly sa robia
aj robili, zlyhá technika. Téma školstva patrí medzi najpálčivejšie. V budúcnosti by sa mali
poslanci PSK na formálnych aj neformálnych stretnutiach v regiónoch čo najviac zaoberať
analýzou a redukovaním školstva, aby sa zastupiteľstvo vyhlo predošlým vzniknutým
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problémom. Nebol to problém hlasovania, ale riešenia jedného okresu bez riešenia ostatných.
Chápe, že je to zložité, ale treba sa z toho poučiť a vyhnúť sa v budúcnosti týmto problémom.
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, v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a na základe § 27 ods. (3) zákona NR SR č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (zákon o prokuratúre)
A/ v y h o v u j e
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11.
2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Prešovského samosprávneho kraja č.
66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov
B/ r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 66/2018, ktorým sa
ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 66/2018,
ktorým sa ruší
Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

Schválené:
Vyvesené:
Platnosť:
Účinné:

20. septembra 2018 uznesením č. 104/2018
20. septembra 2018
dňom vyvesenia na úradnej tabuli
dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého
verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho
nástupcu v dostatočnom časovom predstihu
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 66/2018,
ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) 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 § 9 ods. (1) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2018/9916:2-10H0 zo dňa 18. júla 2018 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Obchodná akadémia,
Komenského 5, Bardejov k 30. septembru 2018.
Článok II.
1.

Podľa § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nástupníckou organizáciou Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov je Hotelová
akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov.

2.

V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
vykonávajúcich činnosť v rušenej strednej škole prechádzajú od 1. 10. 2018 na
Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov.
Článok III.

VZN PSK č. 66/2018 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 20. septembra 2018 uznesením
č. 104/2018 nadobúda účinnosť z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je
zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom
predstihu, dňom vyhlásenia, t. j. 20. septembra 2018.

V Prešove dňa 20. septembra 2018
v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
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K bodu 19 - Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Obchodná
akadémia, Komenského 5, Bardejov: Podľa slov PaedDr. Furmana, vedúceho
odboru školstva Úradu PSK, predkladaný materiál bezprostredne nadväzuje na vyhovenie
protestu prokurátora. Tento návrh VZN PSK prešiel celým legislatívnym procesom.
V stanovenej lehote k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky. Opätovné predloženie
návrhu VZN PSK vychádza z toho, že OA bola rozhodnutím ministerstva školstva vyradená zo
siete škôl a od 1. 9. 2018 prebieha výučba uvedených odborov v rámci HA J. Andraščíka
v Bardejove. Žiaci majú riadne zabezpečený vyučovací proces, adaptovali sa v nových
priestoroch a podmienkach a výučba pokračuje ďalej. V dôsledku vyradenia OA zo siete škôl
škola nemá oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie a nemá nárok ani na financovanie
zo štátneho rozpočtu. Všetky finančné zdroje sú teraz alokované na HA. Komisia školstva,
mládeže, TV a športu svojím uznesením z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 29. 1. 2019
odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh VZN PSK v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1), (2) 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 a v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v platnom znení a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva,
mládeže, telesnej výchovy a športu SR s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja č. 69/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia,
Komenského 5, Bardejov.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 1
zdržalo sa: 5
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 69/2019,
ktorým sa ruší
Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

Schválené: 4. februára 2019 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 171/2019
Vyvesené: 4. februára 2019
Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli
Účinné: dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého
verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 69/2019,
ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) 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 § 9 ods. (1) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2018/9916:2-10H0 zo dňa 18. júla 2018 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Obchodná akadémia,
Komenského 5, Bardejov k 30. septembru 2018.

Článok II.
1. Podľa § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nástupníckou
organizáciou Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov je Hotelová akadémia Jána
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov.
2. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť v
rušenej strednej škole prechádzajú od 1. 10. 2018 na Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka, Pod
Vinbargom 3, Bardejov.
Článok III.
VZN PSK č. 69/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č.
171/2019 nadobúda účinnosť z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie
prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom
vyhlásenia, t. j. 4. februára 2019.

V Prešove dňa 4. februára 2019

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

33

K bodu 20 - Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania SR: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, informoval
o žiadosti Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2,
Kežmarok v súvislosti s vyradením jej súčasti Elokovaného pracoviska v Hranovnici. Dané
pracovisko stratilo opodstatnenie na základe vypovedania nájomnej zmluvy podpísanej dňa 3.
3. 2004. Tým skončil nájomný vzťah pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu medzi
obcou Hranovnica a elokovaným pracoviskom. Od školského roka 2018/2019 prebieha
vyučovanie v priestoroch SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Od 1. 9. 2019 platí
nová legislatívna úprava, kde stredné umelecké školy a školy úžitkového výtvarníctva prejdú
zo zákona na školy umeleckého priemyslu, teda sa zmení ich názov. Vo Svidníku je špecifická
škola, asi jediná v SR, ktorá je strednou priemyselnou školou so študijnými umeleckými
odbormi skupiny 82. Na základe výnimky ministerstva školstva sú tohto roku naplánované
výkony aj pre tieto odbory na predmetnej SPŠ, ktorá bude môcť ešte v tomto roku poskytovať
vzdelávanie v týchto umeleckých odboroch. Od nasledujúceho školského roka by už nemohla,
preto bude na základe výnimky pretransformovaná na školu umeleckého priemyslu. Pre
zachovanie kontinuity umeleckého vzdelávania v rámci regiónu Svidníka je potrebné vyradiť
SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl k 31. 8. 2020 a zaradiť Školu
umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník do siete škôl od 1. 9. 2020. Dňa
10. 12. 2018 Zastupiteľstvo PSK schválilo zmenu zriaďovateľa Gymnázia v Giraltovciach od
1. 9. 2019 na mesto Giraltovce. V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. je k predmetnej
zmene v sieti škôl potrebná dohoda o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene
zriaďovateľa. V rámci rokovaní medzi vedením PSK a vedením mesta Giraltovce došlo po
určitých dohodách k výslednej dohode, ktorá je predmetom tohto návrhu. Komisia školstva,
mládeže, TV a športu odporúča zastupiteľstvu schváliť dohodu o spojení škôl rôzneho druhu
a typu a o zmene zriaďovateľa. Prerokovala to na mimoriadnom zasadnutí dňa 29. 1. 2019 na
základe pripomienok mesta Giraltovce.
Diskusia:
Poslanec Damankoš dodal, že tento návrh je praktickou ukážkou, aké je ťažké idealisticky si
myslieť, že pri takom rozsahu siete škôl, akú má PSK a pri takej komplikovanej legislatíve
dokáže niekto predložiť čistý návrh komplexnej zmeny v sieti škôl. V predošlej diskusii
odznelo, že netreba vybrať jednu školu a jeden okres. Ak by sa tým zastupiteľstvo riadilo, tak
zmetie zo stola túto svidnícku školu. Ak zastupiteľstvo dnes neodhlasuje transformáciu SPŠ vo
Svidníku na umeleckú, tak sa nestihne termín do 31. 3. 2019 a tým pádom táto škola v zmysle
platnej legislatívy nebude môcť legálne vzdelávať. Nie je úplne presvedčený, že z deviatich
umeleckých škôl v SR má byť desiata a že tri budú v PSK. SPŠ vo Svidníku ma už naštartovaný
legislatívny proces, ktorý musí dokončiť ministerstvo školstva. Zostáva len dúfať, že ak
zastupiteľstvo schváli túto zmenu, ministerstvo nespraví to čo minulý týždeň a nezatiahne ručnú
brzdu naspäť. Súčasne pripomenul, že zase bol vybraný jeden okres, kde sa nejakým spôsobom
niečo rieši. Komisia odhlasovala, aby sa táto SPŠ stala umeleckou. Súčasťou tohto procesu
bude aj pohyb v celom okrese Svidník, na konci ktorého bude musieť byť napríklad aj to, že
tamojšia základná škola nebude už môcť byť v zriaďovateľskej kompetencii PSK. Tieto
opatrenia sa nerobia kvôli tomu, že vedúci odboru školstva a predseda PSK alebo
predseda komisie sa nudia, ale že chcú zachovať existujúce odbory v daných okresoch. Tak
postupovali v prípade Bardejova a tak postupujú aj v prípade Svidníka. To znamená, že dnes
de facto existujú umelecké odbory v škole, ktorá nemá mať umelecké odbory a pozitívnym
hlasovaním zastupiteľstva tam bude aj de jure umelecká škola, ak to odsúhlasí ministerstvo. To
bude len začiatok procesu. Ak sa táto zmena stiahne z dnešného rokovania, škola skončí.
Existuje takmer komplexný návrh novej siete škôl alebo návrh opatrení do novej siete škôl
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v rámci PSK, ktorý začína byť predmetom rokovaní. Požiadal poslancov PSK, aby k nemu
prispievali konštruktívnym spôsobom, pretože systém nech všetko zostane ako je, nebude
udržateľný viď. Iniciatíva Catchig-up Regions, na ktorú upozorňoval. Písmeno d) návrhu na
uznesenie je už v podstate len bodkou za riešením vo vzťahu k mestu Giraltovce. Dúfa, že
zvládne ťarchu zriaďovateľskej pôsobnosti gymnázia, ktorá naozaj nie je jednoduchá, lebo
škola je vo vážnej situácii. Verí, že mesto bude mať dostatok zdrojov, ľudí aj žiakov, aby to
dokázalo potiahnuť. Následne požiadal zastupiteľstvo o schválenie 4 predložených návrhov bez
toho, aby bola hneď predložená komplexná sieť škôl, lebo to sa nedá. Diskusný príspevok
poslanca Jánošíka v predchádzajúcom bode neznamená, že sa nebudú riešiť niektoré
operatívne veci a nebude sa o ničom hlasovať. Niektoré veci treba operatívne riešiť. Ale treba
sa zaoberať aj tým, čo PSK strategicky potrebuje. Je potrebné o tom diskutovať a rokovať.
Nemá s tým vôbec problém. Poslanec Vook je stopercentne presvedčený, že predložené
navrhované body sú správne. Na samotnom začiatku pri riešení Bardejova sa vyjadril
o komplexnosti v rámci celého PSK, aby poslanci vedeli, ktoré okresy a akým spôsobom sa
budú riešiť. Bude to veľmi ťažké a zložité, ale v rámci okresu Svidník transformáciou školstva
už bolo spravené dosť. Gymnázium v Giraltovciach prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Giraltovce. V budúcnosti sa budú zlučovať niektoré stredné školy a bude to čakať aj iné
okresy. Požiadal zastupiteľstvo, aby podržalo poslancov okresu Svidník v tejto veci. Riaditeľ
SPŠ vo Svidníku urobil maximum pre zaradenie školy medzi umelecké.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e
a) vyradenie Elokovaného pracoviska, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasti Strednej
odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok zo siete
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2019
b) vyradenie Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl
a školských zariadení SR k 31. 8. 2020
c) zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník do siete škôl
a školských zariadení SR od 1. 9. 2020
d) návrh Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriaďovateľa Gymnázia,
Dukelská 30, Giraltovce.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Príloha tohto uznesenia:
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Návrh
Dohoda o spojení škôl rôzneho druhu a typu
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce
uzatvorená podľa § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
(ďalej len Dohoda)
medzi:
Prešovský samosprávny kraj
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
v zastúpení PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
(ďalej len „Pôvodný zriaďovateľ“)
a
Mesto Giraltovce
so sídlom Dukelská 30, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika
IČO: 00321982
DIČ: 2020778760
v zastúpení Mgr. Ján Rubis, primátor
(ďalej len „Nový zriaďovateľ“)
spolu aj ako „účastníci dohody“
I. Preambula
1. Pôvodný zriaďovateľ je zriaďovateľom Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce,

Slovenská republika, IČO: 00160946, (ďalej len „Škola“) zaradenej do Siete škôl, školských
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej
len „Sieť“) vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„Ministerstvo“) pod poradovým číslom 13. pre gymnáziá v Prešovskom kraji v postavení
zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Nový zriaďovateľ je zriaďovateľom Základnej školy, Budovateľská 164/4, 087 01
Giraltovce, Slovenská republika, IČO: 36158356, (ďalej len „Základná škola“), je
právnickou osobou v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
3. Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán Pôvodného zriaďovateľa
uznesením č. 143/2018 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
konaného dňa 10. 12. 2018 v Prešove a Zastupiteľstvo mesta Giraltovce, ako na to príslušný
orgán Nového zriaďovateľa uznesením č. 52/2018 z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Giraltovciach konaného dňa 14. 12. 2018 v Giraltovciach v súlade s § 20 ods. (1) zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení schválilo zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti
k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa od 01. 09. 2019.
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4. Znenie Dohody schválilo Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán

Pôvodného zriaďovateľa uznesením č. ........ z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja konaného dňa 04. 02. 2019 v Prešove a Zastupiteľstvo mesta
Giraltovce, ako na to príslušný orgán Nového zriaďovateľa uznesením č. ............... zo
............ zasadnutia Zastupiteľstva mesta Giraltovce konaného dňa ................ 2019
v Giraltovciach v súlade s § 20 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Zriaďovateľom Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce bude mesto Giraltovce.
Predpokladom vzniku Spojenej školy v Giraltovciach je vyradenie Gymnázia, Dukelská 30,
Giraltovce a Základnej školy, Budovateľská 164/4, Giraltovce a ich súčastí zo Siete.
6. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že Rada Školy vyjadrila súhlasné stanovisko so zmenou
zriaďovateľa Školy z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa.
7. S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody.
II. Predmet dohody
1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo

vzťahu k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového
zriaďovateľa od 01. 09. 2019.
III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk
1. Nový zriaďovateľ sa týmto zaväzuje, že po zmene zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečí

2.

3.
4.
5.

6.

zachovanie existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka ako aj
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na škole ku dňu podpisu tejto dohody
študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/2020.
Nový zriaďovateľ sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa
predchádzajúceho bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na Škole plnia
povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium, zabezpečí ústavné právo na
vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však výlučne tým, že im
zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli na Škole po zmene zriaďovateľskej
pôsobnosti pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku
ukončiť, a to v súlade s § 21 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.
Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zmenou zriaďovateľa nebudú dotknuté
pracovnoprávne vzťahy pedagogických a nepedagogických zamestnancov Školy.
Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zachová platové nároky zamestnancov minimálne vo
výške aktuálnej ku dňu prechodu pracovnoprávnych vzťahov.
Účastníci dohody sa týmto dohodli, že po zmene zriaďovateľa Školy bude Škola Novým
zriaďovateľom vyradená zo Siete a následne zrušená ako podmienka pre vznik spojenej
školy s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola v zmysle § 20 ods. (2) zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V prípade, že Pôvodný zriaďovateľ vystupuje, alebo má vystupovať v konaniach na strane
Školy alebo jej súčastí z titulu jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, je bezodkladne po
nadobudnutí účinnosti tejto dohody povinný urobiť všetky právne úkony potrebné na to, aby
do týchto konaní namiesto Pôvodného zriaďovateľa vstúpil Nový zriaďovateľ, pričom tento
sa zaväzuje poskytnúť mu pri realizácii týchto potrebných úkonov všetku potrebnú
súčinnosť.
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7. Nedodržanie záväzkov Nového zriaďovateľa obsiahnutých v tejto dohode bude dôvodom na

skončenie nájmu podľa nájomnej zmluvy uzavretej, v súlade s § 663 a nasledujúcimi
Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v platnom znení a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, medzi účastníkmi dohody.
IV. Zmluvné vzťahy, hnuteľné veci, nehnuteľnosti
1. Právne vzťahy k hnuteľným a nehnuteľným veciam potrebných pre činnosť Školy sú

2.
3.

4.

5.

predmetom osobitnej zmluvy o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej
účastníkmi dohody v súvislosti so zmenou zriaďovateľa Školy.
Účastníci dohody berú na vedomie, že ku dňu podpisu tejto dohody Škola nemá nijaké
záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie je stranou nijakých konaní pred súdom.
Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Pôvodný zriaďovateľ zabezpečí vysporiadanie
všetkých záväzkov Školy vzniknutých po podpise tejto dohody ku dňu zmeny zriaďovateľa
školy.
Nový zriaďovateľ berie na vedomie, že Škola je organizáciou s vlastnou právnou
subjektivitou a v zmluvných vzťahoch vystupovala aj vo svojom mene. S poukazom na
uvedený právny stav Pôvodný zriaďovateľ zabezpečí riadne ukončenie iba tých zmluvných
vzťahov, v ktorých je oprávnený konať.
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči Škole a/alebo Novému
zriaďovateľovi zo strany tretích osôb uplatnené akékoľvek nároky, ktoré vznikli pred
zmenou zriaďovateľa, sa Pôvodný zriaďovateľ zaväzuje, že nahradí Novému zriaďovateľovi
škodu, ktorá vznikne Novému zriaďovateľovi a/alebo škole v dôsledku úhrady záväzkov
Školy, ktoré vznikli pred zmenou zriaďovateľa.
V. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole a následný vznik spojenej školy nadobudne

3.
4.

5.

6.

účinky na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o zmene v Sieti. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Nový
zriaďovateľ podá bezodkladne po účinnosti tejto dohody na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, sekciu regionálneho školstva žiadosť o vyradenie Školy k 31. 08.
2019 zo Siete a následné zaradenie Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce
s organizačnými zložkami Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce a Základná škola,
Budovateľská 164/4, Giraltovce do Siete od 01. 09. 2019. Nový zriaďovateľ týmto
výslovne súhlasí s vykonaním zmeny v Sieti podľa prvej vety tohto bodu.
Po vykonaní zmeny v Sieti Nový zriaďovateľ zabezpečí k 01.09.2019 zosúladenie znenia
zriaďovacej listiny Školy s aktuálnym stavom.
Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych
úkonoch vo vzťahu k riaditeľovi Školy ako orgánu štátnej správy v školstve v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych
úkonoch vo vzťahu k Rade Školy ako orgánu školskej samosprávy v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami špeciálnej právnej úpravy na úseku školstva,
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špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom samosprávneho kraja
a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Táto Dohoda je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Pôvodný zriaďovateľ, 2
Nový zriaďovateľ a 1 použije Pôvodný zriaďovateľ k žiadosti o zmenu zriaďovateľskej
pôsobnosti Školy v Sieti.
8. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba formou
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
9. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom
súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú svoje podpisy.

V Prešove dňa .........................

V Prešove dňa.....................

......................................................
Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

..............................................
Mesto Giraltovce
Mgr. Ján Rubis
primátor

Táto dohoda bola zverejnená dňa:

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

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:

...........................
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K bodu 21 - Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania
na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná
gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03: PaedDr.
Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil prítomných s vyhlásením výzvy
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie
kvality vzdelávania na gymnáziách v rámci čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti. Jednou z povinných príloh prikladaných k žiadosti je uznesenie
Zastupiteľstva PSK o schválení povinného spolufinancovania vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Odbor školstva informoval predmetné školy o vyhlásenej
výzve, na ktorú reagovalo 11 škôl uvedených v návrhu na uznesenie. Cieľom výzvy je zvýšenie
kvality výchovno-vzdelávacej činnosti s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti
čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. Je to projekt
zameraný skôr na zručnosti kompetencie žiakov. 30 % alokovaných zdrojov je možné využiť
na financovanie didaktickej techniky, nákup učebných materiálov a pod. Väčšia časť tohto
projektu je zameraná práve na edukačný proces, zvýšenie a zlepšenie školských vzdelávacích
programov atď. Oprávnenými žiadateľmi sú gymnáziá. Minimálna alokovaná výška príspevku
na projekt je 100 001 eur a maximálna 300 000 eur. Maximálne 30 % môže ísť do hnuteľného
majetku. Súčasťou materiálu je zoznam 11 škôl, ktoré majú záujem podať žiadosť o NFP.
Diskusia:
Poslanec Damankoš poukázal na tento bod rokovania, kedy zase jeho schválením vlastne
zastupiteľstvo podpisuje súhlas so zaradením 11 škôl do projektu. Keď dostanú projekt, 5 rokov
sa nemôže s týmito školami hýbať, ak nechcú peniaze vracať naspäť. To sa deje v čase, keď nie
je isté, že týchto 11 škôl zostane. Medzi 11 školami sú školy, o ktorých nie je pochybnosť, že
zostanú zaradené v sieti škôl. Ale sú tam aj také, pri ktorých sa ešte len vedú diskusie, do akej
miery zostanú v novom modeli a v akej podobe. Je za podporu predloženého materiálu, ale
súčasne požiadal poslancov PSK, aby nenútili predsedu PSK podpísať tieto zmluvy, ak niektoré
školy dostanú projekt, ale nebudú zaradené v novej sieti škôl PSK. Ministerstvo školstva
vydáva výzvu pre gymnáziá na posilnenie prírodovedeckej, matematickej a čitateľskej
gramotnosti, ale kto už má byť gramotný v tomto smere ak nie gymnazista. Gymnáziá potrebujú
úplne iné typy výziev, ale rešpektuje to. Ministerstvo má rôzne výzvy s rôznymi dopadmi.
Požiadal o podporu zastupiteľstva vediac, že podporuje školy, z ktorých nie všetky majú
stopercentnú istotu, že budú v novej sieti škôl. Ak sa podarí, bude predložená na rokovanie
zastupiteľstva v apríli. Predseda PSK Majerský je pokojný, lebo našťastie nejde o investičné
finančné prostriedky, ale o vzdelávacie. PSK môže urobiť určité opatrenia, aby spájaním,
zlučovaním alebo iným spôsobom tieto školy niesli svoje záväzky. Poslanec Bieľak dodal, že
na rokovaní Rady PSK sa hovorilo o možnosti 11 navrhnutých škôl podať si žiadosť o NFP.
V predloženom zozname mu chýbalo gymnázium z okresu Kežmarok a to Gymnázium P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku. Keďže z rokovaní rady školy boli známe informácie o príprave
žiadosti riaditeľkou školy, nevedelo sa, z akých dôvodov sa nenachádza v zozname. Nakoniec
nastala chyba na strane riaditeľky školy, ktorá samotnú žiadosť neodoslala a nepodala v termíne
a v určenom čase. Keď sa to zistilo, žiadosť bola doplnená. Požiadal prítomných o zaradenie
tejto školy do predloženého zoznamu. Predkladá doplňovací návrh s presnými sumami
vyplývajúcimi zo žiadosti v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje podanie žiadosti
Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok vo výške: EŠIF a ŠR - 95% - 280 000 eur,
spolufinancovanie z PSK – 5 % - 14 736 eur, celkové oprávnené náklady – 294 763 eur. Je
pravdou, že 5 rokov bude školu zaväzovať schválený projekt a bude podpísaná zmluva
o financovaní z európskych štrukturálnych fondov. Ten záväzok sa dá preniesť na budúceho
nástupcu. Ak by došlo k nejakej racionalizácii a zlučovaniu, nastupujúci právny subjekt by
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musel prevziať aj právnu zodpovednosť za záväzky vyplývajúce z projektov EÚ. Neznamená
to, že všetkých 12 žiadostí bude úspešných. Ak aj bude úspešný projekt, stále je ešte možnosť
nepodpísania zmluvy o NFP. Vyhodnotenie potrvá možno pol roka a dovtedy bude PSK vedieť,
ktorým školám potom neumožní podpísať zmluvu o dofinancovaní z európskych fondov. Podľa
slov poslanca Damankoša nie je problém so zaradením Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku do zoznamu, aj keď forma spomínaná predrečníkom je prinajmenej manažérsky
otázna. Skôr mu neuveriteľne vadí, že školy PSK sa musia o prostriedky uchádzať týmto
spôsobom. Príprava európskeho projektu znamená pre manažment školy brutálnu
administratívu. Táto výzva je stavaná tak, že ju budú robiť po vyučovaní v rámci krúžkov.
Namiesto toho, aby štát dokázal dať školám prostriedky na výučbu normálne v rámci pracovnej
doby, tieto všetky školy idú do výzvy, ktorú budú musieť robiť po odučení riadneho úväzku
v krúžku. Je to ťažká robota.
Návrh na uznesenie (s doplňovacím návrhom poslanca Bieľaka):
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská,
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť zo dňa 9. 11. 2018
B/ s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie projektov škôl predložených na základe Výzvy MŠVVaŠ SR na
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská,
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-03, a to:
1. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
2. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
3. Gymnázium, Komenského 13, Lipany
4. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
5. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
6. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
7. Gymnázium, Študentská 4, Snina
8. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
9. Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
10. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
11. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
12. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1
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K bodu 22 - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 pre zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Plán
udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“: Ing.
Galajda, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry Úradu PSK, pripomenul, že PSK predložil
žiadosť o NFP na vypracovanie samostatného strategického dokumentu pre oblasť dopravy
s názvom Plán udržateľnej mobility PSK. Plánovaný začiatok realizácie hlavných aktivít
projektu bol v termíne jún 2017 a ukončenie jeho realizácie bolo plánované v termíne december
2018. Z dôvodu zmeneného termínu realizácie procesu verejného obstarávania sa realizácia
hlavných aktivít projektu začala v júni 2018 a plánované ukončenie realizácie všetkých
hlavných aktivít projektu je v mesiaci december 2019.
Diskusia:
Poslanec Jánošík dal do pozornosti poslednú vetu dôvodovej správy v znení: „S týmto
časovým posunom súvisí aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
a predfinancovanie výdavkov projektu.“ Nie je mu jasné, či sa mení predfinancovanie
a spoluúčasť tým, že sa posunula lehota. Ing. Galajda odpovedal, že celková výška zostáva
nezmenená v sume 408 161 eur s 5 %-ným spolufinancovaním vo výške 20 400 eur. Poslanec
Jánošík sa zaujímal o dôvod zmeny uznesenia. Ing. Galajda vysvetlil, že v decembri 2018
skončila platnosť pôvodného schváleného uznesenia.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bod 8 Rokovacieho
m e n í
uznesenie Zastupiteľstva Prešovského
poriadku Zastupiteľstva PSK
samosprávneho kraja č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 v bode 3. a v bode 4. takto:
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, maximálne do
výšky 20 400 eur pre rok 2019
4. zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho
kraja po schválení žiadosti o NFP, maximálne do výšky 408 000 eur pre rok 2019.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 23 - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
488/2017 zo dňa 11. 4. 2017 – Integrovaný regionálny operačný
program (IROP) 2014 – 2020: Ing. Horváth, poverený vedením SÚC PSK,
uviedol, že PSK reagoval na výzvu IROP z roku 2016 na predkladanie žiadostí o NFP na
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy formou 5 projektových žiadostí:
1) Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec; 2) Modernizácia cesty II/545 v úseku
Kapušany – Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov; 3) Rekonštrukcia cesty II/546
v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov; 4) Eliminácia bezpečnostných
rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce; 5) Modernizácia cesty
II/545 v úseku Janovce – Kľušov. Tieto projekty sú v štádiu verejného obstarávania, kde pred
podpisom zmluvy ešte prebieha proces kontroly na ministerstve a následne na úrade pre verejné
obstarávanie. Očakávaný koniec by mal byť koncom februára 2019 a reálny začiatok prác po
ukončení zimnej údržby ciest po 31. 3. 2019. Predmetné uznesenie sa týka zmeny na projekte
Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov, kde v procese verejného obstarávania
podal úspešný uchádzač vyššiu ponuku ako bol plánovaný investičný náklad. To znamená
zmenu výšky dofinancovania spoluúčasti PSK vo výške 5 % a zároveň výšky neoprávnených
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výdavkov potrebných na dofinancovanie tohto projektu. Dofinancovanie neoprávnených
výdavkov vzniká vo výške 472 109 eur. Konečná výška predmetného projektu predstavuje
hodnotu 2 694 696 eur. Ostatné veci sú zobrazené v tabuľke, ktorá je obsahom dôvodovej
správy. Na ostatných 4 častiach bol dosiahnutý priaznivý výsledok pri verejnom obstarávaní
s úsporami viac ako 3 mil. eur, ale samotné dofinancovanie projektu Janovce – Kľušov dostáva
celú túto projektovú záležitosť do platby nadlimitných výdavkov tohto projektu s rozdielom
zhruba viac ako 300 000 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja m e n í uznesenie Zastupiteľstva
PSK č. 488/2017 týkajúce sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1., výšky
spolufinancovania v bode 3. a potreby dofinancovania v bode 4. nasledovne:
1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov“
s oprávneným rozpočtovým nákladom 2 222 587 eur, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja PSK
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 111 130 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 472
109 eur
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu
projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom
predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 24 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho
kraja – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“
na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP: Ing. Grešš, vedúci
odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá predmetný materiál, ktorým sa PSK
uchádza o grant vo výške 975 000 eur. V prípade schválenia projektu bude predložený ďalší
materiál na schválenie zastupiteľstvu, aby projekt mohol byť zrealizovaný. V bode c) návrhu
na uznesenie je schválenie výšky maximálneho spolufinancovania projektu zo strany PSK vo
výške 48 750 eur. Financovanie bude postavené na používaní vlastných zdrojov
a prefinancovaní. Teda žiada sa o celé financovanie projektu v prípade krajnej situácie
z vlastných zdrojov s následným uplatňovaním si jeho prefinancovania. Ešte dnes pracuje tím
na finalizovaní žiadosti a pravdepodobne pri budovaní dátového skladu a celkovom
manažmente dát PSK, ktoré nebolo v minulosti robené v primeranom rozsahu, bude
v najbližších 2 rokoch pracovať 10 – 12 interných pracovníkov PSK a 10 konzultantov či už
slovenských alebo zahraničných. PSK sa bude uchádzať aj o podporu Svetovej banky v ďalšom
období tak, aby vytvoril partnerstvá aj s ministerstvami a informácie o PSK mohli byť
zverejňované na jednom centrálnom portáli. Tento projekt by mal prispieť k tomu, aby sa PSK
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stal výrazným spolutvorcom modernej koncepcie otvorených dát a publikovania dát cez
obrazovú formu formou geodát v SR.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment
Dát Prešovského samosprávneho kraja - implementácia nástrojov pre vytváranie
otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP v maximálnej výške oprávnených
výdavkov v sume 975 000 eur
b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s
podmienkami poskytnutia finančnej pomoci
c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v sume 48 750 eur
d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000 eur z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky
2019 - 2021.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 25 - Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“: Podľa slov Ing. Vaľu, vedúceho oddelenia investícií Úradu
PSK, ide o samostatnú časť tohto projektu a to úpravu dvora za budovami č. 49, 51 vrátane
zlúčenia vodovodných prípojok a napájania hydrantov. Celkový náklad tejto časti je 167 515
eur s DPH. Realizácia stavebných prác sa začala v júli 2018 a v roku 2018 bolo
vyfakturovaných na tejto stavbe 56 000 eur. V súčasnosti je stavba z dôvodu poveternostných
podmienok prerušená. Jej celkové ukončenie sa predpokladá do konca mája 2019. Ide
o nevyhnutné výdavky za archeologický výskum vo výške 4 800 eur s DPH a úpravu
projektovej dokumentácie z dôvodu objavenia podzemných priestorov v časti budúceho
parkoviska, zmeny napojenia vonkajšej kanalizácie a čiastočnej úpravy vodovodných rozvodov
k hydrantom v celkovej výške 5 000 eur s DPH. V tejto cene sú zahrnuté aj statické sondy,
tlakové skúšky a autorský dozor. Celková výška nadlimitných výdavkov je spolu 9 800 eur
s DPH. Nadlimitné výdavky prerokovala komisia finančná s odporúčaním ich schválenia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“ – časť Úprava dvora 49-51 v Šarišskej galérii v Prešove vrátane
zlúčenia vodovodných prípojok pre napájanie hydrantu v celkovom objeme 9 800,00 eur
vrátane DPH.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

44

K bodu 26 - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 – prípad hodný osobitného zreteľa: Ing.
Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, uviedla, že predmetným uznesením
zastupiteľstvo schválilo prevod úsekov pozemných komunikácií do vlastníctva kupujúcich SSC
a mesta Bardejov bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod týmito úsekmi.
Z dôvodu komplexného majetkovoprávneho usporiadania cestnej siete v meste Bardejov
v súvislosti s preložkou cesty I/77 je potrebné majetkovoprávne usporiadať aj pozemky pod
predmetnými úsekmi pozemnej komunikácie a previesť ich do výlučného vlastníctva
kupujúcich podľa návrhu na uznesenie. Materiál prerokovala komisia dopravy aj komisia
správy majetku s kladným odporúčaním.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK 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
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 64/2018 zo dňa 21. 5. 2018 k majetkovým prevodom
nehnuteľného majetku PSK v časti B schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
vypúšťa sa text v bode B.2 a nahrádza sa textom v tomto znení:
B.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Bardejov, a to:
I. a) existujúci úsek cesty II/545 v dĺžke 1,095 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
II/545 km 31,638 – 32,733, v novom kumulatívnom staničení I/77 km 62,531 – 63,626
b) existujúci úsek cesty II/545 v dĺžke 0,297 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
II/545 km 31,341 – 31,638
c) existujúci úsek cesty III/3507 v dĺžke 0,168 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
III/3507 km 0,986 – 1,154
a pozemky pod týmito úsekmi, a to:
a) novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 6465/12, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 811 m2, k. ú. Bardejov,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 6465/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 64800 m2, zapísaný na LV č. 15742, k. ú. Bardejov,
geometrickým plánom č. 33530386-142/2017 vyhotoveným Alexander BUCKO
GEOSPOL, 085 01 Bardejov, IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom
Bardejov - katastrálny odbor pod číslom G1-22/2018 zo dňa 15. 01. 2018
b) pozemok registra CKN, parcelné číslo 4267/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere
665 m2, k. ú. Bardejov,
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov,
IČO: 378 704 75,
do vlastníctva kupujúceho - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
IČO: 00003328, za kúpnu cenu 1,00 €,
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej
komunikácie.
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II. existujúci úsek cesty III/3507 v dĺžke 0,986 km v pôvodnom kumulatívnom
staničení III/3507 km 0,000 - 0,986 a v pôvodnom kilometrovom staničení II/545026 km
0,000 - 0,986
a pozemky pod týmto úsekom, a to:
a) novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 6465/11, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1431 m², k. ú. Bardejov,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 6465/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 64 800 m2, k. ú. Bardejov, geometrickým plánom č.
33530386-142/2017 vyhotoveným Alexander BUCKO GEOSPOL, 085 01 Bardejov,
IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom Bardejov - katastrálny odbor pod
číslom G1-22/2018 zo dňa 15. 01. 2018,
b) novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 6465/13, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1102 m², k. ú. Bardejov,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 6465/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 64 800 m2, k. ú. Bardejov, geometrickým plánom č.
33530386-142/2017 vyhotoveným Alexander BUCKO GEOSPOL, 085 01 Bardejov,
IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom Bardejov - katastrálny odbor pod
číslom G1-22/2018 zo dňa 15. 01. 2018,
c) pozemok registra CKN, parcelné číslo 2070/149, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
870 m2, k. ú. Bardejov
d) pozemok registra CKN, parcelné číslo 2070/150, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
27 m2, k. ú. Bardejov
e) pozemok registra CKN, parcelné číslo 2070/110, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4012 m2, k. ú. Bardejov
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov,
IČO: 378 704 75,
do vlastníctva kupujúceho - Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,
IČO: 00321842, za kúpnu cenu 1,00 €,
za podmienky, že Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváli prevod úseku
pozemnej komunikácie do vlastníctva mesta Bardejov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Nové usporiadanie a pretriedenie cestnej siete pri výstavbe preložky cesty I/77 v meste
Bardejov. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, sa nachádzajú pod predmetnými úsekmi.

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

K bodu 27 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predkladá návrh prevodu
pozemkov v areáli garáží a dielní SOŠ na ul. Štúrovej v katastrálnom území Lipany. Vzhľadom
na to, že garáže a dielne boli postavené na nevysporiadaných pozemkoch v r. 1982, je potrebné
majetkovoprávne usporiadať predmetné pozemky v rámci dvoch subjektov. V 1. časti návrhu
uznesenia mesto Lipany prevádza pozemky o celkovej výmere 765 m2 na PSK za kúpnu cenu
1 euro. V 2. časti Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Lipany prevádza pozemky o výmere
1627 m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje 21 607,56 eur.
Navrhovaný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Lipany do vlastníctva PSK schválilo
uznesením MsZ v Lipanoch ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Komisia školstva, mládeže,
TV a športu, komisia finančná a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť
navrhovanú kúpu tohto nehnuteľného majetku.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
schvaľuje
1. prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto
Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379, a to:
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere
492 m2, k. ú. Lipany
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere
98 m2, k. ú. Lipany
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere
43 m2, k. ú. Lipany
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/45, orná pôda o výmere 132 m2, k. ú.
Lipany,

za kúpnu cenu 1,00 €.
(Celková výmera pozemkov predstavuje 765 m2.)

2. prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho –
Rímskokatolícka farnosť svätého Martina Lipany, Komenského 20, 082 71 Lipany
IČO: 31998585, a to:
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/48, orná pôda o výmere 1090 m2, k. ú.
Lipany
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere
36 m2, k. ú. Lipany
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 1240/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere

501 m2, k. ú. Lipany,
za kúpnu cenu 21.606,56 €.
Všeobecná hodnota pozemkov registra CKN, parcelné číslo 1240/48, 1240/49, 1240/50,
k. ú. Lipany, stanovená znaleckým posudkom č. 152/2015 vyhotovenom znalcom – Ing.
Jozef Majtner, 082 71 Lipany zo dňa 17. 9. 2015, predstavuje 21.606,56 €.
(Celková výmera pozemkov predstavuje 1627 m2.)

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru
2, Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Stredná
odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany, IČO: 00159476,
za celkovú kúpnu cenu 21.607,56 €.
Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 28 - Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK,
predkladá materiál, ktorého predmetom je prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
budovy školy s pozemkami a vybavením v katastrálnom území Giraltovce v správe Gymnázia
Giraltovce do nájmu nájomcu mesta Giraltovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto
Giraltovce sa stane zriaďovateľom Gymnázia v Giraltovciach ako organizačnej zložky
Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce. Správca nehnuteľného majetku Gymnázium
Giraltovce dňa 10. 12. 2018 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
rozhodol o dočasnej prebytočnosti predmetného majetku. Účelom nájmu je zabezpečovanie
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výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti so zriadením a prevádzkou SŠ v zmysle
uznesenia MsZ v Giraltovciach č. 52/2018 zo dňa 14. 12. 2018. Doba nájmu je na dobu neurčitú
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1. 9. 2019. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je, že predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávací proces
v meste Giraltovce so zámerom zabezpečenia kontinuity pôsobenia gymnázia v meste. Komisia
školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť
navrhovaný nájom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
konštatuje,
že prenajímaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný
B.
schvaľuje,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe správcu Gymnázia so sídlom Dukelská 30, 087 20
Giraltovce, IČO: 00160946, a to:
nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1341, k. ú. Giraltovce, a to:
-

stavba školská budova, súpisné číslo 26, na pozemku registra KN C parcelné číslo 1370
pozemok registra KN C parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1239 m2
pozemok registra KN C parcelné číslo 1369/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4587 m2
pozemok registra KN C parcelné číslo 1369/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2072 m2

a hnuteľného majetku uvedeného v inventúrnom súpise nachádzajúcom sa
v nehnuteľnosti so súpisným číslom 26,
do nájmu nájomcu – Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, IČO:
00321982, za nižšie uvedených podmienok:
- výška nájomného:
-

-

1,00 €/ rok za nájom hnuteľného majetku
1,00 €/ rok za nájom nehnuteľného majetku
účel nájmu: zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti so zriadením
a prevádzkou Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce s organizačnými zložkami
a súčasťami v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 52/2018 zo
dňa 14. 12. 2018.
doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1. 9. 2019.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávací proces
v meste Giraltovce so zámerom zabezpečenia kontinuity pôsobenia gymnázia v meste
v súvislosti so zmenou zriaďovateľa schválenou uznesením Zastupiteľstva PSK č.
143/2018.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 29 – Rôzne:
A/ Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Krajského múzea v Prešove:
Predseda PSK Majerský uviedol, že podrobnosti sú uvedené v dôvodovej správe.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť riaditeľky Krajského múzea v Prešove PhDr. Márie Kotorovej, PhD.,
o uvoľnenie z funkcie ku dňu 31. 12. 2018
B/ p o v e r u j e
predsedu PSK vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa Krajského múzea
v Prešove.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

B/ Uvoľnenie z funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej
Ľubovni: Predseda PSK Majerský uviedol, že podrobnosti sú uvedené v dôvodovej
správe.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
uvoľnenie z funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni Mgr. Ivany
Šipošovej dňom 31. 1. 2019
B/ p o v e r u j e
predsedu PSK vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa Ľubovnianskej knižnice
v Starej Ľubovni.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

C/ Zmena použitia účelovej dotácie pre spoločnosť FUTBAL TATRAN
ARÉNA, s. r. o.: PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, uviedol, že už v dnešnej
schválenej úprave rozpočtu bola schválená zmena štruktúry kapitálových výdavkov na bežné
výdavky vo výške 50 000 eur. Tieto zmeny majú byť podložené uzneseniami Zastupiteľstva
PSK. Spoločnosť Futbal Tatran Aréna, s. r. o., v roku 2018 nevyčerpala celú dotáciu na úhradu
kapitálových výdavkov. Nevyčerpané prostriedky sú vo výške 360 000 eur. V roku 2019 z tejto
nevyčerpanej sumy bude použitých 310 000 eur na úhradu kapitálových výdavkov a 50 000 eur
na úhradu bežných výdavkov na chod spoločnosti počas výstavby futbalového štadióna.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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 s c h v a ľ u j e zmenu použitia účelovej dotácie v celkovom objeme
1 085 000 eur schválenej uznesením Zastupiteľstva PSK č. 27/2018 dňa 5. 3. 2018 pre
spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., nasledovne:
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A. dotáciu účelovo určenú na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba
futbalového štadióna v meste Prešov“ na úhradu kapitálových výdavkov nasledovne:
a) 300 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2017
b) 375 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2018
c) 310 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2019.
Finančné prostriedky budú určené na zabezpečenie všetkých prác spojených
s prípravou a realizáciou rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového
štadióna v meste Prešov.
B. účelovo určenú na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového
štadióna v meste Prešov“ na úhradu bežných výdavkov nasledovne:
a) 25 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2017
b) 25 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2018
c) 50 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2019.
Finančné prostriedky budú účelovo určené na zabezpečenie riadneho chodu
spoločnosti v jednotlivých rokoch, napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady,
garančné poplatky, mzdové náklady, právne služby, služby na zabezpečenie procesov
verejného obstarávania a iné náklady bežného charakteru. dotáciu
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený.

D/ Návrh na voľbu člena – neposlanca komisie zdravotníctva zriadenej pri
Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský informoval o vzdaní sa funkcie člena –
neposlanca JUDr. Budziňákovej v komisii zdravotníctva a voľbe MDDr. Pitoráka do funkcie
člena – neposlanca komisie zdravotníctva.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k) v spojení
s § 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
vzdanie sa funkcie člena - neposlanca komisie zdravotníctva
JUDr. Lýdie Budziňákovej dňom 31. 12. 2018
B/ v o l í
do funkcie člena - neposlanca komisie zdravotníctva
MDDr. Petra Pitoráka dňom 4. 2. 2019.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

Poslanec Vook poukázal na to, že spoločnosť Svet zdravia, a. s., doteraz nevrátila Nemocnici
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku to, čo jej zobrala. Prekvapilo ho, že niektorí poslanci nevedia,
že nemocnice vo Svidníku, Vranove, Humennom sú v stopercentnom vlastníctve akcií Sveta
zdravia, a. s. V minulosti pri schvaľovaní uznesenia č. 520/2013 bolo v dôvodovej správe jasne
uvedené, že jediným akcionárom nemocnice bude Svet zdravia, pričom v korporačných
dokumentoch spoločnosti by boli vymedzené v oblasti riadenia zmeny v nemocniciach,
o ktorých by bol PSK informovaný a zmeny, v ktorých by sa vyžadoval súhlas PSK
prostredníctvom zástupcov PSK v dozorných radách akciovej spoločnosti. Návrh uznesenia
tento bod vyňal, sú tam iba body uvedené v dôvodovej správe. Bod o tom, že svidnícka
nemocnica je v stopercentných akciách Sveta zdravia, tam už nie je. Bod 3. v tomto uznesení
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hovorí jasne: „V dôsledku zmeny subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť nedôjde
k obmedzeniu rozsahu ani dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“ Upozornil na
prezentáciu memoranda podpísaného medzi Svetom zdravia a Prešovským zdravotníctvom
spečateného notárskou zápisnicou s postupmi určujúcimi smer, akým spôsobom pôjdu
nemocnice Sveta zdravia. Pre svidnícku nemocnicu sa v poslednom čase robilo maximum od
ministerstva zdravotníctva po predsedu vlády SR. Vyzdvihol veľkú účasť predsedu PSK
v tomto boji, ktorý písal list ministerstvu zdravotníctva, kde uvádzal, že svidnícka nemocnica
je strategická a zaslúži si to, čo majú aj iné regióny, teda prinavrátenie gynekológie, pôrodnice
a neonatológie. Ministerstvo zdravotníctva zaslalo odpoveď dňa 7. 1. 2019 s tabuľkami
jednotlivých nemocníc v rámci PSK. Bol prekvapený, lebo v PSK je 10 nemocníc a v tabuľke
ich bolo len 5 a uvedené čísla sú odlišné od skutočnosti v rámci výročnej správy dozornej rady
či správy Sveta zdravia, ktorú dostal dňa 25. 1. 2019, kde je opäť iné číslo a iné číslo je
uvádzané ministerstvom zdravotníctva. Prezentoval čísla, ktoré uvádzajú počet hospitalizácií,
operácií, pôrodov a návštev ústavnej pohotovostnej služby. Napr. počet návštev ústavnej
pohotovostnej služby je 5 251 a v liste Sveta zdravia je uvedený za rok 2017 počet 7 648.
V rámci centrálneho príjmu spolu je uvedený počet 5 251 a Svet zdravia uviedol počet 15 203.
Napr. ministerstvo zdravotníctva za rok 2017 uvádza 8 100, Svet zdravia 7 858, výročná správa
dozornej rady 6 871 a podľa analýzy, ktorú robili spoločne s primármi a lekármi, je to 8 468.
V rámci dozornej rady sa stretával s rôznymi názormi vedenia Sveta zdravia. Nemocnice PSK
prevádzkuje súkromná spoločnosť a ak sa má vychádzať z týchto štyroch čísel, nedá sa určiť,
ktoré je správne. Lekári nemocnice veľmi dobre vedia, koľko majú hospitalizácií. Čísla sú rôzne
a nie sú dôveryhodné. Dopady sú jasné a to nezrovnalosti vo vykazovaní čísel pre svidnícku
nemocnicu. Na prvý návrh bolo nezaradenie Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku do
siete všeobecných nemocníc podľa Ministerstva zdravotníctva SR do roku 2030, nepridelenie
urgentu typu 1, zatvorenie gynekologicko-pôrodníckej a novorodeneckej časti k 17. 12. 2018.
Podľa § 6 zákona č. 640/2008 Z. z. spĺňala svidnícka nemocnica maximum z maxima.
Vyradením gynekológie, pôrodníctva a neonatológie zobrali tejto nemocnici možnosť, aby bola
všeobecnou akútnou nemocnicou. Ďalej prebieha boj o urgent v rámci siete. Sú ešte ďalšie
štádiá, ale ak nebude gynekologická časť, tak v rámci operatívy budú čísla menšie. V rámci
spomínaného zákona zobrali svidníckej nemocnici to, čo bolo potrebné pre dosiahnutie
všeobecnej akútnej nemocnice, ak sa nezmení zákon. Odpoveď generálneho riaditeľa Sveta
zdravia, a. s., V. Dvorového na celú situáciu bola jednoznačná. V dôsledku zmeny právnej
formy nedošlo k obmedzeniu rozsahu činnosti nemocnice. K reprofilácii došlo následne
dôsledkom mnohých objektívnych existujúcich dlhodobých a stupňujúcich sa problémov na
trhu poskytovateľov zdravotníckych služieb v kombinácii s meniacou sa demografickou
štruktúrou obyvateľstva v spádovom území, dôsledkom ktorých nebolo možné udržať
prevádzku pôrodnice atď. Mnoho lekárov malo záujem o prácu vo svidníckej nemocnici.
Dokonca má odpoveď nemocnice jednému lekárovi, že nemocnica nemá záujem o jeho služby.
Riaditeľ nemocnice v rámci svojej databázy zistil, že každoročne prichádzalo 8 – 10 žiadostí
lekárov o zamestnanie. V demografickom vývine je stúpajúca tendencia a urobilo sa pre to
maximum. Počet pôrodov z 352 stúpol na 397, pričom v januári 2019 už gynekologické
oddelenie nefungovalo, lebo 23. 11. 2018 Svet zdravia tlačovou správou oznámil, že 17. 12.
2018 zatvára pôrodnicu. Aj keď sú malé čísla ukazovateľov, v rámci hospitalizácií je približný
počet 7 791 podľa správy Sveta zdravia za rok 2018. Stav hospitalizácií je podľa rôznych
zistených analýz primárov a lekárov určite vyšší, okolo 8 800. Nemocnica robila svoj
maximálny výkon pre dobré výsledky a je strategickou, preto by v tejto veci mohlo pomôcť
zastupiteľstvo prijatím uznesenia. Podľa Sveta zdravia je zo Svidníka do Bardejova 27 – 28 km.
Poukázal aj na správu biznis plánu z roku 2014. Aj keď nemocnica bude bojovať za vyšší počet
pacientov, rodičiek, niekto už v roku 2014 vedel, čo čaká svidnícku nemocnicu približne na 5
rokov dopredu. Požiadal Zastupiteľstvo PSK, aby v tejto chvíli pomohlo nemocnici prijatím
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uznesenia v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje poslanecký návrh poslanca
PSK, ktorým vyzýva vedenia Sveta zdravia, a. s., k opätovnému znovuotvoreniu gynekologickopôrodníckeho oddelenia a novorodeneckého oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu
Svidník, a. s., najneskôr do konca februára 2019. V opačnom prípade bude nútený iniciovať
zvolanie mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva PSK výlučne k problematike svidníckej
nemocnice a prehodnoteniu ďalšej spolupráce PSK a Sveta zdravia, a. s., v spoločnom projekte
Prešovské zdravotníctvo.
Diskusia:
Podpredseda PSK Jakubov dodal, že po uvedených veciach je ťažko doplniť nejaké konkrétne
informácie. Pri oficiálnych stretnutiach na pôde ministerstva zdravotníctva aj PSK zaznelo od
vedenia Sveta zdravia, konkrétne generálneho riaditeľa, niekoľko nepresných informácií. Na
ministerstve zdravotníctva bolo spomínané, aj keď nosnou témou poslanca Vooka bola
pôrodnica, že chirurgické oddelenie zrealizovalo v minulom roku 26 herniotómií a 16
apendektómií, čiže operácií hernií a slepého čreva. Podľa neho to malo vytvoriť imidž
absolútne neefektívnej nemocnice, kde sa takmer nič nerobí. Po overení daných čísel bola
skutočnosť taká, že nemocnica previedla 78 herniotómií, 22 apendektómií, 61 operácií
žlčníkov, 38 operácií hrubého, tenkého čreva a žalúdka, 124 operácií ortopedickotraumatologických a 84 operácií kožných. Nie sú to čísla, ktoré by mohli konkurovať klinikám
v Bratislave, Košiciach, Prešove. Svidnícka nemocnica je v inom regióne s inou spádovou
oblasťou aj spektrom výkonov. Ale rozpor v týchto informáciách osobne nevníma ako omyl,
ale ako tendenciu. Kľúčový je rok 2014. Zastupiteľstvo PSK schválilo uznesenie č. 520, kde
došlo k súhlasu transformácie neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť, ale za podmienky
dodržania rozsahu zdravotnej starostlivosti. Krátko potom v roku 2014 bolo zverejnené
memorandum o tom, že Svet zdravia, a. s., je jediným a stopercentným akcionárom svidníckej
nemocnice a podľa jeho informácií bez informovania a súhlasu Zastupiteľstva PSK. Keď si dá
do súvisu prezentovaný biznis plán z roku 2014, vychádza mu z toho, že už vtedy bol jasný
osud svidníckej nemocnice a či tam bude 500 pôrodov alebo urgent 1. typu, bolo už len
zahmlievaním a odďaľovaním procesu transformácie a zrušenia gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia. K predloženému poslaneckému návrhu poslanca Vooka zaujme podporné
stanovisko. Poslanca Bochňu desí poznanie, že poslanci PSK ako zástupcovia ľudí PSK,
ťahajú v tak dôležitej veci zdravia ľudí v našom regióne za kratší koniec. Desia ho slová
súvisiace so zdravím ľudí ako biznis plán. Obáva sa toho, že sú svedkami jedinečného príkladu,
ako sa zo slovenského zdravotníctva stal veľmi dobrý biznis pre súkromníkov. Je to dôkaz, že
táto oblasť naozaj nepatrí do súkromných rúk. Desí ho budúcnosť svidníckej nemocnice. Má
taký pocit vzhľadom na biznis plány súkromníkov, že v tejto nemocnici bude len psychiatria
a oddelenie LDCH s najlepšie platenými výkonmi, ktoré dokážu najlepšie plniť biznis plán
nejakej firmy. Podľa slov predsedu PSK Majerského by sa dalo polemizovať o tom, či patrí
alebo nepatrí do súkromných rúk. Súkromní lekári boli dávno pred 50-timi rokmi aj predtým
a môžu byť aj teraz. Závisí od toho, ako svedomito si plnia svoju službu pre ľudí. Aj zdravie
môže poskytovať súkromný lekár, súkromná klinika, súkromné zariadenie či už sociálneho
alebo iného charakteru. Netreba popierať nárok na podnikanie aj v tejto oblasti. Následne
predniesol upravený návrh uznesenia po dohode s poslancom Vookom. Potom budú nasledovať
ďalšie kroky.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
poslanecký návrh poslanca Zastupiteľstva PSK PhDr. Vooka, MBA
B/ v y z ý v a
vedenie Sveta zdravia, a. s., k opätovnému znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia a novorodeneckého oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.,
najneskôr do konca februára 2019.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 30 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Vook predkladal interpeláciu k schváleniu úpravy organizačnej štruktúry SÚC PSK
už 13. 2. 2015 a 21. 2. 2017. Na cesty je stále menej peňazí. Ak by si PSK opravoval cesty II.
a III. triedy v dĺžke 2 445 km vo vlastnej réžii, pričom spravuje ďalších 600 km ciest I. triedy,
tak je to obrovské číslo v rámci 18 stredísk SÚC PSK, aby spravil zásadnú vec a fungoval na
vlastnej báze. Dalo by sa usporiť viac ako 25 % oproti predchádzajúcim vygenerovaným cenám
v rámci verejnej obchodnej súťaže. Navrhol vytvorenie jednej čaty so 7 zamestnancami SÚC
PSK, ktorí by dokázali ročne opraviť okolo 30 km ciest v závislosti od rozsahu pokládok
a počasia. Spravidla platí, že čím menej sa čata sťahuje, tým väčšie sú denné výkony. SÚC PSK
má 18 stredísk, každé by bolo samostatné a pre každé vysúťažená cena asfaltových zmesí. Cena
nie je všade rovnaká. Pohybuje sa približne 60 eur za tonu. Oprava by bola bez verejného
obstarávania, nemuseli by sa riešiť cenové ponuky. Čata by sa vedela operatívne presunúť na
potrebné a hlavne nutné miesta. Z tohto dôvodu požiadal o podporu návrhu na úpravu
organizačnej štruktúry SÚC PSK a to zriadenie pracovnej skupiny s príslušnými ľudskými
zdrojmi, technickým (nákladné automobily, valce, finišery, frézy a pod.) a ekonomickým
vybavením tak, aby vykonávala pre potreby PSK všetky opravy, rekonštrukcie a údržby
cestných komunikácií v režime in house zákaziek z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní
a aby sa následne zadávali zákazky opráv ciest tejto vlastnej organizácii. Túto aktivitu preberal
s riaditeľom SÚC PSK. Verí, že aj on takéto uznesenie privíta. Požiadal o prerokovanie tohto
návrhu na zasadnutí zastupiteľstva v apríli. Predseda PSK Majerský prediskutoval túto
problematiku s riaditeľom SÚC PSK, ktorý je naklonený tejto veci. Predpokladá, že v krátkom
čase to bude pripravené a predložené Zastupiteľstvu PSK. Poslanec Bieľak upozornil na to, že
v bode interpelácie majú poslanci interpelovať. Táto téma patrila do bodu rôzne. Nemá nič proti
predloženému návrhu, ale v inom bode a minimálne na prerokovanie v komisii a až následne
predloženie zastupiteľstvu. Predseda PSK Majerský dodal, že práve z tohto dôvodu
zastupiteľstvo nebude o tom hlasovať.
Poslanec Hrabčák interpeloval Ing. Grešša, vedúceho odboru majetku a investícií a požiadal
ho, aby zabezpečil pre poslancov PSK predloženie zoznamu investičných akcií realizovaných
oddelením ELENA počas obdobia 2017 – 2018 s uvedením základnej obstarávacej ceny
a s uvedením ceny po realizácii vrátane všetkých dodatkov k základnej cene diela, aby mali
prehľad o efektívnom fungovaní oddelenia ELENA. Do dnešného dňa nemá k dispozícii tento
materiál, aj keď ako člen komisie finančnej v priebehu roka 2018 viackrát žiadal o jeho
predloženie Ing. Pojezdalu, vedúceho oddelenia ELENA. Predseda PSK Majerský dodal, že
Ing. Pojezdala odovzdal minulý týždeň túto správu Úradu PSK. Je pripravená, poslancom bude
doručená.
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Poslanec Repaský poďakoval za možnosť výberu havarijných úsekov ciest a ďalšie
skvalitnenie siete ciest PSK. Zaujímal sa o cestu II/547, ktorú PSK rekonštruoval pred
niekoľkými rokmi. Cesta je vo výbornom stave, ale na úseku danom k dispozícii pre výstavbu
kanalizácie cesta sadá, tvoria sa tam výtlky, mláky, ľudia si chránia svoje fasády prekážkami,
ktoré stavajú do cesty. Chcel vedieť, či by nebola možná oprava tejto časti cesty v rámci
reklamácie. Predseda PSK Majerský upresnil, že je to cesta v Spišskom Podhradí.
S riaditeľom SÚC PSK už o tejto téme rozprával. Má zistiť podrobnosti a konkrétne
informácie.
Poslanec Dupkala požiadal podpredsedu PSK PhDr. Lukáča o písomnú odpoveď v súvislosti
s aktuálnym riešením bazéna v Prešove. Zaujímal sa o konkrétne kroky riešenia tejto veci, lebo
mnoho ľudí sa ho pýta ako ďalej. Ak bude odpoveď záporná, bude potrebné naštartovať proces.
Poslanec Vook chcel vedieť, či o jeho predloženom návrhu bude rokovať zastupiteľstvo na
aprílovom zasadnutí. Predseda PSK Majerský odpovedal kladne. Poslankyňa Pleštinská
dodala, že najprv je potrebné predložený návrh prerokovať v komisii dopravy a následne bude
o ňom zastupiteľstvo hlasovať.

K bodu 31 – Záver:

Predseda PSK Majerský ukončil 11. zasadnutie

Zastupiteľstva PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu
a pozval ich na 12. zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 8. apríla 2019.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

v. r.
.........................................................

Overovatelia zápisnice:

Jozef Kanuščák

v. r.
..............................................................

PhDr. Jozef Kičura

v. r.
..............................................................

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Úradu PSK

v. r.
.............................................................

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v. r.
.............................................................
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