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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 11 / 2019 
 
 
 

z 12. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 8. apríla 2019 v Prešove 
 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
 
Program rokovania: 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                               
  4. A/ Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 
      B/ Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení –  
           - Výzva PSK pre rok 2019.                                                   
  5. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej  
      prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu.                                                                  
  6. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad.                                                                                                                         
  7. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.                                                                               
  8. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018.                                                                                          
  9. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami  
      a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK.                                                           
10. Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia  
      v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.                                                         
11. Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK.                                                                              
12. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán 
      Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45.                                                   
13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“.    
14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“.                                                               
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                              
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                              
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                                             
19. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 
20. Rôzne. 
21. Interpelácie poslancov. 
22. Záver.                                                                                                                               
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 12. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 59 poslancov. Písomne sa ospravedlnil podpredseda PSK Jakubov a poslanci 
Hopta, Pčola. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto 
z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu 
rokovania. 
 
Program 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                               
  4. A/ Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 
      B/ Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení –  

            - Výzva PSK pre rok 2019.                                                   
  5. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady za vydanie stanoviska 
      o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu.                                                                  
  6. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad.                                                                                          
  7. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.                                                                               
  8. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018.                                                                                          
  9. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami  
      a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK.                                                           
10. Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia  

         v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.                                                         
11. Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK.                                                                              
12. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán 
      Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45.                                                   
13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, 
      Humenné“.    
14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej 
      galérii“.                                                                                                          
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                              
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                              
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                                             
19. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 
20. Rôzne. 
21. Interpelácie poslancov. 
22. Záver.                                                                                                                               
 

Hlasovanie:      za: 58   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Pleštinskú a poslancov 
Damankoša, Hagyariho, Hrabčáka, Pilipa. 
Hlasovanie:                  za: 58   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Dupkalu. 
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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 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 - 185/2019 sa nevyhodnocuje uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2 týkajúce sa opatrenia 
posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov, pretože tento operačný program už skončil. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:      za: 58   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, uviedla, že predložený materiál obsahuje navýšenie rozpočtu bežných príjmov 
a výdavkov pre SÚC PSK, zapojenie rezervného fondu na nové investičné akcie a rozpis 
kapitálových výdavkov pre SÚC PSK. Do rozpočtu sa zapájajú finančné operácie výdavkové 
na návratné finančné výpomoci. Bežné príjmy sa upravujú o 1 400 000 eur, bežné výdavky 
o 1 138 600 eur. V bežných výdavkoch ide o úpravu oblasti financovania doprava. Úprava 
kapitálových výdavkov sa týka financovania oblasti dopravy a to SÚC PSK, kde sa upravuje 
rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 179 852 eur a zároveň dochádza k rozpisu výdavkov 
vo výške 5 mil. eur na jednotlivé akcie odstránenia havarijných stavov ciest II. a III. triedy. 
Príjmové finančné operácie sa navyšujú o zapojenie zdrojov rezervného fondu vo výške 
158 452 eur a výdavkové finančné operácie o 240 000 eur. Je navrhované poskytnutie návratnej 
finančnej výpomoci pre KOCR Severovýchod Slovenska na predfinancovanie aktivít projektu 
Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ vo výške 100 000 eur, pre IPC Prešov na 
predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a ENTER – transfer 
vo výške 140 000 eur. Mení sa spôsob financovania týchto aktivít pre organizácie, v ktorých je 
PSK členom, lebo spôsob financovania prostredníctvom dotácie určenej priamo na spotrebu 
týchto finančných výdavkov nie je práve najlepším spôsobom financovania aktivít konkrétnych 
akcií. Z tohto dôvodu bol zvolený spôsob financovania cez finančnú výpomoc a PSK budú 
finančné prostriedky vrátené po refundácii riadiacim orgánom. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 1 400 000 € na 214 898 334 € 

 Bežné výdavky  o 1 138 600 € na 194 702 025 € 
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 v tom oblasť financovania     

A.1.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja – účelové vyčlenenie finančných 
prostriedkov 

 

01 Všeobecné verejné služby 
Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu 
rodiny  

13 362 € 

A.1.2 Oblasť financovania:  DOPRAVA  

 04.5    Cestná doprava  
(v tom 278 600 € zdroj 41, 860 000 € zdroj 46)   
 

1 138 600 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 619 737 € 

 Kapitálové výdavky  o +  179 852 € na 48 608 109 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: DOPRAVA         179 852 € 
 A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o +     158 452 € na 30 149 483 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o +     240 000  € na 2 357 420 € 

 

V tom: návratné finančné výpomoci v zmysle § 10 ods. 6 zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre: 

Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na 
predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo 
z východu“ 

Inovačné partnerské centrum Prešov na predfinancovanie aktivít projektu 
Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a ENTER – transfer 

 

 

 

100 000 € 

 

140 000 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy tohto uznesenia.     

 
Hlasovanie:      za: 58   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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Rozpis kapitálových výdavkov 
Názov 
organizácie 

Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania: Doprava      179 852 € 

SÚC PSK Traktorová kosačka – 4 ks - dofinancovanie 04.5. RF 108 452 € 

SÚC PSK Klimatizácia v budove č. II SÚC PSK Prešov 04.5. RF 50 000 € 

SÚC PSK Dochádzkový systém 04.5. 41 21 400 € 

Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA: 04.5. RF 1 000 000 € 

SÚC PSK III/3500 Koprivnica - Kochanovce 04.5. RF 200 000 € 

  III/3498 III/3498 Kľušovská Zábava - Hervartov 04.5. RF 100 000 € 

  III/3824 Lieskovec - prieťah 04.5. RF 100 000 € 

  III/3830 Jankovce - spojka 04.5. RF 100 000 € 

  III/3080 Nová Lesná - prieťah 04.5. RF 100 000 € 

  III/3064 Batizovce - Gerlachov 04.5. RF 100 000 € 

  III/3464 Bajerov - Kvačany 04.5. RF 100 000 € 

  III/3177 Sabinov - Jarovnice  04.5. RF 100 000 € 

  III/3536 Hrabovčík - Rovné 04.5. RF 100 000 € 

Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA: 04.5. 111 4 000 000 € 

SÚC PSK III/3499 Kružlov - Kríže 04.5. 111 150 000 

 III/3829 Baškovce - Černina 04.5. 111 85 000 

 III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (PP) 04.5. 111 300 000 

 III/3107 Toporec - Haligovce (SL) 04.5. 111 377 000 

 III/3212 Spišské Podhradie - Katúň 04.5. 111 221 000 

 III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce 04.5. 111 95 000 

 III/3869 Krásny Brod - Roškovce 04.5. 111 230 000 

 III/3060 Tatranská Štrba - Štrba 04.5. 111 55 000 

 III/3070 Spišský Štiavnik – križ. III/3068 04.5. 111 45 000 

 III/3073 Hozelec - prieťah 04.5. 111 120 000 

 III/3179 Veľký Šariš - Medzany 04.5. 111 190 000 €  

 III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK - KSK 04.5. 111  60 000 €  

 III/3446 Prešov - Tuhrina 04.5. 111 90 000 €  

 III/3452 Gregorovce - Demjata 04.5. 111 90 000 €  

 III/3458 Fulianka - spojka 04.5. 111 50 000 €  

 III/3462 Ľubovec - Klenov 04.5. 111 150 000 €  

 III/3193 Lipany - Krivany 04.5. 111 185 000 €  

 III/3889 Snina - prieťah 04.5. 111 110 000 €  

 III/3160 Čirč - spojka 04.5. 111 50 000 €  

 III//3146 Stará Ľubovňa - Jakubany 04.5. 111 60 000 €  

 III/3150 Plaveč - Andrejovka 04.5. 111 30 000 €  

 III/3145 Chmeľnica - spojka 04.5. 111 70 000 €  

SÚC PSK III/3582 Stropkov - Bokša 04.5. 111 90 000 €  
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 III/3582 Prieťah Baňa 04.5. 111 195 000 €  

 III/3577 Kolbovce - Soľník 04.5. 111 98 000 €  

 III/3583 Duplín - Potoky 04.5. 111 115 000 €  

 III/3530 Mestisko - Svidník 04.5. 111 65 000 €  

 III/3537 Kapišová - Kružlová 04.5. 111 214 000 €  

 III/3543 Hunkovce - Korejovce 04.5. 111 195 000 €  

 III/3614 Zámutov 04.5. 111  95 000 €  

 III/3630 Vavrinec 04.5. 111 120 000 €  

 
 

 
K bodu 4A – Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca 
odboru financií Úradu PSK, oboznámila prítomných s formálnou úpravou čísel 
v podmienkach Výzvy PSK. Suma 899 000 eur bola vo výzve rozdelená na dve časti. Na 
programy šport a kultúra bolo určených 713 000 eur a na program sociálne služby 186 000 eur. 
Z dôvodu nižšieho objemu žiadostí v programe 3 sociálne služby sa nemohli vyčerpať všetky 
finančné prostriedky v niektorých okresoch, preto je návrh presunúť ich do programu 1 šport 
a 2 kultúra. Ide o presun finančných prostriedkov vo výške 10 896,38 eur. Predseda PSK 
Majerský dodal, že PSK by chcel byť naozaj prosociálny, ale v programe sociálne služby bol  
nižší objem žiadostí. Možno bola určená vyššia suma na poslanca v sociálnej oblasti. Dôvodová 
správa obsahuje všetky dôvody zmien podmienok výzvy. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. VZN PSK č. 57/2017 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 65/2018 a zverejnenej 
Výzvy PSK pre rok 2019     s c h v aľu j e    zmenu Výzvy Prešovského samosprávneho 
kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 nasledovne: 
 
Článok III. Podmienky výzvy - úvodné ustanovenie znie: 

III. Podmienky výzvy 
Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie pre výzvu spolu  899 000 € 
Z toho  

• Zastupiteľstvo PSK Program 1 a 2 723 896,38  € 
• Zastupiteľstvo PSK Program 3 175 103,62  € 

Termín realizácie podporenej činnosti 01. 01. 2019 – 31. 10. 2019 
Termín na predloženie žiadosti 15. 02. 2019 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť*  800 € 
Max. výška dotácie na jedu žiadosť* 5 000 € 
Spolufinancovanie podporenej činnosti min. 20 % zo schválenej dotácie  
Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie apríl 2019 

 
Hlasovanie:      za: 59   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 4B – Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – 
- Výzva PSK pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, 
informovala prítomných o doručení 865 platných žiadostí o poskytnutie dotácie v lehote do 15. 
2. 2019, z toho bolo úspešných 516 žiadateľov. V programe 1 šport bude dotáciou podporených 
150 žiadateľov vo výške 250 885 eur, v programe 2 kultúra 305 žiadateľov vo výške spolu 
473 011,38 eur a v programe 3 kultúra 61 žiadateľov vo výške 175 103,62 eur. Zoznam 
žiadateľov, ktorým bola navrhnutá dotácia poslancami PSK, tvorí prílohu predloženého 
materiálu v tabuľkovej forme. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanci jednotlivých 
okresov PSK rozdelili finančné prostriedky. Je to ucelený skompletizovaný materiál, ktorý 
predkladá zastupiteľstvu na schválenie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. bodom 11. VZN PSK 
č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 65/2018 a 
zverejnenej Výzvy PSK pre rok 2019     s c h v aľ u j e    rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK 
pre rok 2019 v rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2019 v objeme 899 000,00 eur, z toho: 
Program 1 „ŠPORT“:    250 885,00 eur 
v tom: 
podprogram 1.1      67 770,00 eur 
podprogram 1.2    101 085,00 eur 
podprogram 1.4      82 030,00 eur 
z toho: 
bežné výdavky     183 115,00 eur 
kapitálové výdavky       67 770,00 eur 
(príloha č. 1 tohto uznesenia) 
Program 2 „KULTÚRA“:   473 011,38 eur 
v tom: 
podprogram 2.1      32 600,00 eur 
podprogram 2.2    158 637,00 eur 
podprogram 2.3    281 774,38 eur 
z toho: 
bežné výdavky     440 411,38 eur 
kapitálové výdavky       32 600,00 eur 
(príloha č. 2 tohto uznesenia) 
Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“: 175 103,62 eur 
v tom: 
podprogram 3.1      85 925,62 eur 
podprogram 3.2      89 178,00 eur 
z toho: 
bežné výdavky        89 178,00 eur 
kapitálové výdavky        85 925,62 eur 
(príloha č. 3 tohto uznesenia) 
 
Hlasovanie:      za: 59   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Prílohy č. 1,2,3 tohto uznesenia:             
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K bodu 5 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN 
PSK č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska 
o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov 
biomedicínskeho výskumu: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru zdravotníctva 
Úradu PSK oboznámila prítomných s tým, že doposiaľ výšku poplatkov súvisiacich s úhradou 
nákladov na činnosť etickej komisie upravovalo VZN, ktoré je navrhované zrušiť. VZN môže 
zrušiť len Zastupiteľstvo PSK 3/5 väčšinou všetkých poslancov, akou ho prijalo. Inštitút výberu 
poplatkov je momentálne zakotvený v smernici vydanej predsedom PSK ako interný právny 
predpis, na čo nie je potrebný súhlas Zastupiteľstva PSK. Vydávať VZN môže PSK len 
v prípade, kde ho na to splnomocňuje zákon. V tomto prípade plnomocenstvo v zákone na 
vydanie takého VZN absentovalo. Návrh na jeho zrušenie je predložený z dôvodu, že VZN je 
zastarané a nemá oporu v zákone. K návrhu VZN neboli vznesené v stanovenej lehote žiadne 
pripomienky. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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     s c h v a ľ u j e        
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 70/2019, ktorým sa 
zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení  a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej 
prijate ľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. 
Hlasovanie:      za: 58   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje 
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad: PaedDr. Furman, 
vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že zákon o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve splnomocnil samosprávne kraje zriaďovať a zrušovať školy VZN v ich 
kompetencii. Zastupiteľstvo PSK dňa 10. 12. 2018 schválilo zaradenie Strednej športovej školy, 
Kukučínova 4239/1, Poprad, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019. To isté 
potvrdilo ministerstvo školstva dňa 23. 1. 2019 a zaradilo do siete škôl a školských zariadení 
túto strednú školu od 1. 9. 2019 so študijným odborom športové gymnázium. V dôsledku 
právoplatnosti tohto rozhodnutia má Stredná športová škola v Poprade oprávnenie 
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie a nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu. Zriaďuje 
sa ako rozpočtová organizácia. Komisia školstva, mládeže, TV a športu v rámci hlasovania per 
rollam dňa 29. 3. 2019 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený návrh VZN PSK. 
V rámci pripomienkového konania neboli k návrhu VZN vznesené žiadne pripomienky.   
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov    s c h v aľ u j e    Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 71/2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová  
škola, Kukučínova 4239/1, Poprad od 1. septembra 2019. 
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Hlasovanie:      za: 58   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 7 – Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, 
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania SR: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že 
navrhnuté zmeny vychádzajú z celkového návrhu optimalizácie škôl spracovávaného 
a finalizovaného odborom školstva. Predchádzalo im množstvo rokovaní, ktoré v súčasnom 
období stále pokračujú v rozdelení na viacero fáz. Prvou fázou sú zmeny, ktoré prechádzajú 
k 1. 9. 2019, ďalšie zmeny budú k 1. 9. 2020 a o niektorých zmenách nemusí rozhodovať 
Zastupiteľstvo PSK. V rámci rokovaní poslanci jednotlivých okresov veľmi korektne 
pristupovali k tejto téme a v niektorých okresoch sú dohodnuté ďalšie stretnutia. Predpokladá, 
že v priebehu apríla - mája bude táto vec uzatvorená tak, aby na júnovom zasadnutí 
zastupiteľstva mohol byť predložený kompletný materiál opatrení v rámci optimalizácie siete 
škôl. V dnešnom predloženom návrhu sú optimalizačné opatrenia týkajúce sa zmien k 1. 9. 
2019. Sú predložené na aprílové zasadnutie zastupiteľstva, aby sa stihli nastavené legislatívne 
termíny. Pri týchto školách má PSK svojím spôsobom garanciu od poslancov PSK a vedenia 
škôl, že so zmenami súhlasili. Prvou zmenou je vyradenie SPŠ drevárskej v Prešove zo siete 
škôl a školských zariadení k 31. 8. 2019. Vyradenie školy ešte neznamená zrušenie odborov. 
Odbory zostávajú v konkrétnom okrese, ale dochádza k fúzii škôl. V rámci racionalizačných 
opatrení to odbor školstva nastavuje tak, aby PSK veľmi citlivo vstupoval do tejto problematiky 
a skôr spájal, ako radikálne rušil. Študijné a učebné odbory SPŠ drevárskej v Prešove budú 
začlenené do zoznamu odborov SOŠ technickej, Volgogradská, Prešov od 1. 9. 2019. Súčasťou 
SPŠ drevárskej je aj Elokované pracovisko, Močidľany, Jarovnice, ktoré bude zaradené do SOŠ 
technickej a tiež Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov. Právnym nástupcom SPŠ drevárskej 
v Prešove a jej súčastí bude od 1. 9. 2019 SOŠ technická, Volgogradská, Prešov. Materiál 
obsahuje počet žiakov za jednotlivé obdobia od roku 2010 do roku 2018, následné prepočítané 
počty pedagogických zamestnancov, celkový počet žiakov, kapacitnú naplnenosť jednotlivých 
budov, nastavenie oblasti financovania a predpokladaný určitý finančný benefit v rámci fúzie. 
Teda SPŠ drevárska v Prešove by sa mala spojiť fúziou so SOŠ technickou v Prešove. Druhým 
návrhom je vyradenie SOŠ technickej vo Svidníku zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 
8. 2019. Učebné a študijné odbory prejdú do zoznamu odborov SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, ktorá sa stane právnym nástupcom SOŠ technickej vo 
Svidníku od 1. 9. 2019. V materiáli je prehľad uvedených skutočností. Tretím návrhom je 
zaradenie Elokovaného pracoviska, Nám. Š. Kluberta, Levoča ako súčasti SOŠ služieb Majstra 
Pavla, Kukučínova, Levoča do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019. Elokované 
pracovisko bude vytvorené v priestoroch ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre jednu 
triedu učebného odboru 3161 F praktická žena v počte 12 žiakov. Vzdelávanie bude určené aj 
odsúdeným ženám. Je to pilotný projekt s možným rozšírením tejto služby v budúcnosti. 
Podporné stanoviská vydali Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči, Rada školy pri 
SOŠ služieb v Levoči a komisia školstva, mládeže, TV a športu. Posledným návrhom je 
vyradenie Školskej jedálne, Medzilaborce ako súčasti SOŠ polytechnickej A. Warhola 
v Medzilaborciach zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2019. Táto školská jedáleň 
fungovala do roku 2001, odvtedy má pozastavenú činnosť a PSK teraz napráva tento reálny 
stav. Stravovanie od tohto roku je zmluvne zabezpečené v Reedukačnom centre sv. Nikolaja 
pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 
 



10 
 

Diskusia: 
Poslanec Damankoš poznamenal, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva začal odbor 
školstva predkladať zmeny v sieti škôl. Dnes odbor školstva a komisia školstva, mládeže, TV 
a športu pokračuje v týchto návrhoch. Minule bol prednostne posunutý okres Svidník z dôvodu 
potrebných legislatívnych termínov pri schválení vytvorenia školy umeleckého priemyslu. Už 
minule vznikali otázky, prečo nie sú predložené aj iné okresy. Vtedy tvrdil, že všetko sa naraz 
nedá technicky zvládnuť. Dnes sú predložené dva okruhy, ktoré je potrebné podporiť. Pokračuje 
sa systematickým spôsobom tak, že v danom okrese je snaha  nezrušiť nijaké odbory, ale ich 
presúvať s možnosťou vzdelávania väčšieho počtu žiakov sústredených v určitom vzdelávacom 
areáli a sústredením väčšieho množstva majetku a finančných prostriedkov. V prípade Prešova 
je to aj trochu emocionálna záležitosť, lebo stredná škola drevárska tu bola desaťročia, ale 
priemysel okresu Prešov sa posunul niekde inde. Napriek rušeniu tejto školy odbory 
prechádzajú do strednej odbornej školy technickej, kde by malo byť v jednom areáli vyše 650 
žiakov. Na Volgogradskej ulici sa nachádza veľmi dobrý areál, kde by chcel PSK v budúcnosti 
sústreďovať aj ďalšie investície. Možno tam vznikne malé študentské mestečko, ktoré bude 
stredoškolákom poskytovať naozaj komfortné veci. Zúčastnil sa Rady školy pri SOŠ drevárskej 
v Prešove. Nebola to ľahká situácia vzhľadom na dlhoročných zamestnancov školy. Verí, že 
odbor školstva sa bude snažiť zabezpečiť pre každého zamestnanca primeranú náhradu, aby 
ľudia neprišli jednoduchým rozhodnutím o prácu. Z pohľadu žiakov by platilo to, čo tvrdil na 
začiatku. Je snahou vytvoriť väčší, zmysluplnejší a perspektívnejší areál, aby sa o 10 – 15 rokov 
nemuselo do toho zásadným spôsobom zasahovať. Podobná situácia je v okrese Svidník, kde 
sú za posledných 20 rokov ťažké rozhodnutia súvisiace s demografiou a štruktúrou priemyslu. 
Kedysi veľká odevná škola je dnes pretransformovaná na umeleckú školu a dúfa, že sa jej bude 
dariť. Z dvoch relatívne malých škôl (150 – 160 žiakov) je snaha urobiť jednu stredne veľkú 
školu s takmer 400 žiakmi. Tým by sa sústredil ľudský aj materiálny potenciál pre vzdelávanie 
žiakov na jednom mieste v odboroch uplatniteľných na trhu práce. Body F a G boli dostatočne 
vysvetlené. V bode G sa vyraďuje jedáleň, ktorá niekoľko rokov nefunguje. Hlavne pre 
poslancov okresov Prešov a Svidník to nie sú ľahké hlasovania, ale možno sa na to treba pozrieť 
optikou rozvoja v priebehu 2 – 3 rokov, aby bolo možné verejnosť informovať, že poslanci PSK 
sú zodpovední politici a vedia urobiť ťažké rozhodnutia. Keď vidia svetlo na konci tunela, sú 
ochotní to podstúpiť. Poďakoval poslancom PSK za pochopenie. Poslanec Dupkala poďakoval 
poslancovi Damankošovi za odborné vysvetlenie predkladaného návrhu. Za seba musí povedať, 
že keď sa pozrie akoukoľvek optikou tohto sveta, nemôže súhlasiť. Čoraz viac sa ako poslanec 
nielen VÚC ale aj mesta Prešov presviedča, že by bolo vhodné zamyslieť sa nad racionalizáciou 
napr. súkromného a cirkevného školstva atď. Podľa slov poslanca Vooka je téma racionalizácie 
školstva veľmi citlivá. V minulosti aj na poslednom zasadnutí Rady PSK sa diskutovalo 
o predložení optimalizácie škôl en bloc. Bolo vysvetlené, že en bloc v rámci celého kraja je 
zrejme nemožné a bude sa to riešiť postupne. Chcel vedieť, či je racionalizácia v rámci 
optimalizácie siete škôl a školských zariadení pripravená na júnové zasadnutie tak, že poslanci 
budú môcť hlasovať aj o iných okresoch, lebo doposiaľ to boli okresy Bardejov, Svidník 
a Prešov. Či je všetko pripravené aj v papierovej forme a či na zasadnutí v júni sa zo zoznamu 
opäť nevytratia ďalšie okresy. Verí, že na základe konzultácie je to pripravené, ale je to veľmi 
citlivá téma. Zdôraznil, že aj riaditelia a učitelia škôl sa pýtajú na počty tried a počty žiakov. 
Zastupiteľstvo odsúhlasí počty tried a žiakov a niektoré cirkevné a súkromné školy predložia 
žiadosť o výnimku ministerstvu školstva a bez problémov dostanú navýšenie počtu žiakov 
alebo vytvorenie nových tried. Treba sa zamyslieť aj nad pokračovaním racionalizácie 
v budúcnosti spôsobom, že iní zriaďovatelia budú žiadať výnimky, dostanú ich a Zastupiteľstvo 
PSK svojím školám výnimky nedá. Predseda PSK Majerský odpovedal, že o takúto výnimku  
a doplnenie počtu žiakov resp. triedy požiadala aj jedna zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Nehľadiac na to, ministerstvo školstva pripravuje na ďalší školský rok nové kritériá, 
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podľa ktorých sa bude upravovať tzv. plán výkonov. Vyhláška bude známa zrejme do konca 
školského roka a potom bude PSK postupovať v zmysle daných kritérií. Poslanec Kmec sa 
zaujímal o zámer PSK so Strednou priemyselnou školou v Bardejove, ktorá má schválený 
veľmi pekný projekt. Podľa informácie VÚC nedal odporúčacie stanovisko k podpore tohto 
projektu. Zaujímal sa o ďalšie smerovanie tejto školy, keď PSK nechce ísť už do schváleného 
projektu. PaedDr. Furman sa s vedúcou odboru financií zúčastnili rokovania v Bardejove 
ohľadom SPŠ, ktorá je vo finančných problémoch, týkajúceho sa samotnej školy, školského 
internátu a školskej kuchyne. Pre túto školu bol schválený projekt z IROP v určitej výške, kde 
sa v rámci určitých technických a stavebných úprav malo nadstavovať nad priestormi súčasnej 
školy. V priestoroch bezprostredne susediacich so SPŠ sú voľné priestory OA a podľa plánu 
pomoci tejto škole by mali patriť od 30. 6. práve pod jej pôsobnosť, kde si SPŠ bude môcť 
zriadiť odborné učebne, kabinety atď. V súčasnom období sa zvažuje zastavenie investície 
týkajúcej sa materiálno-technického zabezpečenia s tým, že od mája budú nové výzvy pre 
stredné školy, do ktorých by bola táto škola prioritne zaradená. Je rád, že poslanci okresu 
Bardejov si spomenuli aj na ďalšiu školu v Bardejove a to SPŠ, lebo doteraz prebiehali diskusie 
len o gymnáziu a strednej spojenej škole ohľadom jej riaditeľa. PSK chce túto školu zachovať 
a dokonca jej navýšiť počet žiakov od budúceho obdobia. Verí, že ministerstvo školstva do 
týchto procesov už zasahovať nebude a že nastavenie PSK pre budúci rok je konečné. Odbor 
školstva plánuje na júnovom zasadnutí predložiť určitú optimalizáciu súvisiacu so Spojenou 
školou J. Henischa v Bardejove. Poslanec Kmec poďakoval za vysvetlenie. Dodal, že finančné 
prostriedky boli investované do vypracovania projektovej dokumentácie a prípravných prác 
a projekt je schválený a podporený, čiže môžu sa čerpať finančné prostriedky z IROP. Je 
nelogické, že je tu hodená šanca čerpania finančných prostriedkov a PSK ich nechce. Pri iných 
projektoch PSK dofinancováva 30 000 - 50 000 eur, dokonca dnes je bodom programu 
dofinancovanie školy v Humennom v sume nejakých 100 000 eur. Poslanec Pilip sa opýtal 
predkladateľa, či podľa dohodnutých vecí na stretnutiach vo Svidníku alebo na Rade PSK bude 
pokračovať optimalizácia školstva aj v ostatných okresoch, alebo zostane len pri Svidníku 
a Bardejove. A či nebude z toho taký cirkus ako pri Bardejove. Na rokovaní vo Svidníku bolo 
dohodnuté, že na hlasovanie pôjdu všetky okresy PSK en bloc a nebude sa okolo toho robiť 
žiaden cirkus, lebo optimalizácia stredného školstva je potrebná. Chcel vedieť, že ak sa už 
zahlasuje za tento postup, či v SOŠ technickej ďalej ostane naplánovaný odborný výcvik 
a vyučovanie niektorých predmetov, lebo z technického hľadiska by to bolo nemožné na SOŠ 
polytechnickej arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. PaedDr. Furman odpovedal, že v tomto 
procese sa bude pokračovať a na júnovom zasadnutí bude predstavený ďalší balík opatrení pre 
ďalšie okresy. Poslanci PSK sa v rôznych rozhovoroch a diskusiách vyjadrili, aby optimalizácia 
školstva bola pripravená po jednotlivých okresoch, lebo ak bude predložená en bloc, tak 
neprejde. V rámci súčasných priestorov SOŠ technickej bude prebiehať odborný výcvik, 
všeobecno-vzdelávacie predmety a celkový manažment bude na SOŠ polytechnickej arm. gen. 
L. Svobodu vo Svidníku. Poslanec Šmilňák sa zúčastnil rokovania k problémom SPŠ 
v Bardejove, ktoré si aj sama vyrobila. Súviseli s prijatím žiakov na iný odbor, než bolo 
potrebné. VÚC veľkoryso chráni túto školu a ide zaplatiť nasledujúce tri roky za žiakov 
prijatých na iný odbor. Ďalším problémom bol internát. Aj tam sa bude VÚC snažiť nájsť také 
riešenie, aby sa internát zachoval, zmodernizoval a zefektívnila jeho prevádzka. OA, 
zrekonštruovaná cez ELENU, je priamou súčasťou SPŠ. Je to komplex budov, ktorý sa 
vyprázdnil s 10 veľkými voľnými miestnosťami, ktoré sú zrekonštruované a pripravené na 
používanie. Dokonca v ďalšom krídle sú pôvodné dielne. Už spomínaný projekt by znamenal 
nadstavbu a budovanie ďalších priestorov s tým, že zrekonštruované priestory by sa vôbec 
nevyužívali. VÚC hľadá vhodné racionálne riešenie, aby sa nebudovali ďalšie školské priestory 
v okrese, kde je prebytok školských priestorov a málo žiakov. Je tu snaha o modernizáciu 
a racionalizáciu. Prísľubom VÚC je, že do tejto školy bude investovať viac, aby bola 
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maximálne modernizovaná. Bude sa prihliadať na počet žiakov a ambíciou VÚC je zlepšiť 
počet prijatých žiakov v budúcnosti. Poďakoval odboru školstva, že tejto škole venuje zvýšenú 
pozornosť. Aj keď nepôjde do tejto IROP, škola bude maximálne zmodernizovaná, už teraz 
vyzerá vynikajúco. Má skvelé učebne a priestory, do tejto školy je hodné investovať a VÚC 
tam spraví dobrú robotu. Poslanec Dupkala spomenul, prečo sa VÚC nepozrie aj na 
racionalizáciu iných zriaďovateľov. Momentálne VÚC potrebuje zracionalizovať 
predovšetkým svoju sieť škôl, aby školy boli čo najkvalitnejšie, ponúkali dobré moderné 
vzdelanie a aby boli ekonomicky udržateľné. 2/3 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si pýta 
každý rok dofinancovanie. Tento stav musí PSK nastaviť a zvrátiť tak, aby dával zmysel 
a stúpala kvalita. Ostatní zriaďovatelia v tomto prípade ťahajú za kratší koniec. V zásade 
rovnakým zriaďovateľom ako PSK je neštátny zriaďovateľ alebo cirkev a PSK má priamy 
dosah na otvorenie triedy v ich škole, čo je na  hrane ústavnosti. Práve preto tieto školy majú 
opravný mechanizmus zakotvený v zákone, aby nezanikli a niektorý VÚC ich nezlikvidoval. 
Nneštátne školy tvoria veľmi malé percento škôl. Vo všeobecnosti navštevujú neštátne školy 
žiaci asi v objeme 5 % celkovej populácie. Tieto školy sú pre VÚC veľmi dôležité a potrebné, 
lebo zabezpečujú súťaž. Existencia škôl iných zriaďovateľov zabezpečuje zlepšovanie 
a skvalitňovanie vzdelávacích programov a fungovanie jednotlivých škôl. Pre SR je životne 
dôležitá existencia škôl iných zriaďovateľov. Napr. v Bardejove je po zmenách momentálne asi 
25 tried na rok 2019. Z toho je 1 trieda cirkevná, 2 malé triedy po 17 žiakov sú pre súkromného 
zriaďovateľa, ešte jedno gymnázium dostalo triedu navyše a 22 - 23 tried je pre školy PSK, 
ktorý je ďaleko majoritným zriaďovateľom v každom okrese. Tento bod sa netýka 
racionalizácie neštátnych zriaďovateľov, ktorí majú svoju pôsobnosť, majetky atď. Neštátni 
zriaďovatelia sú z pohľadu výchovy a vzdelávania našej generácie pre VÚC najlacnejší. 
Nepýtajú si dofinancovanie na každom zastupiteľstve. O chvíľu sa bude rozprávať aj o 
Šarišskej galérii v Prešove. Neštátni zriaďovatelia napriek plneniu štátneho vzdelávacieho 
programu, si toto musia zabezpečiť sami. Poslanec Kmec dodal, že daný projekt má stavebnú 
časť. Ak VÚC do toho projektu nepôjde, v podstate nechce 597 000 eur, dôvod bol uvedený. 
Je tam ešte materiálno-technické vybavenie v sume 279 000 eur. Spýtal sa, či PSK nevie aspoň 
túto časť využiť v rámci IROP, aby žiadal materiálno-technické vybavenie a nežiadal iba 
stavebnú časť vzhľadom na zrekonštruované priestory OA. PSK by sa to mal snažiť nejako 
zachrániť, pretože takáto šanca už nemusí prísť. Projekt sa môže podať, ale nemusí byť úspešný 
a tento už úspešným je. PaedDr. Furman odpovedal, že v rámci IROP sa nedajú takýmto 
spôsobom alokovať financie, aby sa odstrihli od materiálno-technických prostriedkov. Pre 
školstvo je alokované veľké množstvo finančných zdrojov na budúce obdobie. Sám je členom 
komisie, ktorá vlastne mapuje projekty a programy, ktoré pôjdu v rámci školstva. V máji má 
byť vyhlásený ďalší operačný program pre stredné školy a táto škola bude zapojená tam, kde 
bude môcť byť. Určite budú alokované väčšie prostriedky ako 220 000 eur. Poslanec Dupkala 
poďakoval poslancovi Šmilňákovi za určite odborné vysvetlenie. V diskusnom príspevku 
spomenul, že neštátni zriaďovatelia ťahajú mnohokrát za kratší koniec. Bude rád, ak si 
naplánuje cestu do Prešova. Zoberie ho na ul. Ľ. Podjavorinskej na Sekčove a v priamom 
prenose mu ukáže, ako podľa neho ťahá niekto v tomto meste za kratší koniec a nie je to škola, 
ktorej zriaďovateľom je štát alebo PSK. Šarišská galéria v Prešove patrí PSK a poslanec 
Šmilňák je jeho poslancom, nie ako škola, ktorú zastupuje ako štatutár. Keď sa investuje do 
galérie, tak sa investuje do majetku PSK, nie do súkromných alebo cirkevných rúk. Poslanec 
Gašper poznamenal, že viacerí diskutujúci nie sú spokojní s prístupom k školám v pôsobnosti 
PSK a k školám neštátnych zriaďovateľov. Bol tu aj určitý pokus o nadhodenie témy 
konkurencie a podobných vecí, ktoré zastupiteľstvo nevie ovplyvniť. Je to štátny systém. 
Vedúci odboru školstva a komisia školstva by mali zobrať do úvahy, že pri určovaní počtu miest 
na stredných školách by sa malo postupovať proporcionálne, čo sa týka škôl PSK a neštátnych 
škôl. Nie je to len jeho názor, ale aj názor viacerých riaditeľov stredných škôl. Poslanec Benko 
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reagoval na slová poslanca Šmilňáka, že je malé percento neštátnych škôl. Spýtal sa vedúceho 
odboru školstva, aký je k dnešnému dňu momentálny počet štátnych škôl resp. 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a neštátnych škôl. PaedDr. Furman odpovedal, že celkový 
stav je 108 škôl, z toho 75 škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ostatné sú cirkevné 
a súkromné. Momentálne nevie povedať percentuálne vyjadrenie. Predseda PSK Majerský 
povedal, že poslancom PSK túto informáciu pošle mailom odbor školstva. Poslankyňa 
Leščáková sa musí vyjadriť k racionalizácii robenej v určitých krokoch. Na februárovom 
zasadnutí zastupiteľstvo schvaľovalo zriadenie Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku. 
Vtedy poslanci za okres Svidník neupozorňovali na neštandardný postup a vytrhnutie z rámca 
celokrajskej racionalizácie. Z jej pohľadu to vtedy bolo antiracionalizačné opatrenie. 
Zastupiteľstvo schvaľovalo tretiu školu umeleckého priemyslu, zahlasovalo za napriek tomu, 
že poslanci okresu Svidník deklarovali, že je to ich priorita a v ďalších krokoch budú absolútne 
spolupracovať v rámci racionalizácie svidníckych škôl. Preto nerozumie teraz kladeným 
otázkam poslancov okresu Svidník. Nehovorí to útočne, pýta sa, nevie o tom, že by sa niečo od 
posledného zastupiteľstva zmenilo a v podstate sa len robia dohodnuté kroky. Keďže škola 
musela ísť do zriadenia z legislatívnych dôvodov, jednoducho bolo potrebné termínovo zaradiť 
túto školu do siete na ministerstve školstva. Otázky ostatných okresov boli na mieste na 
minulom zastupiteľstve, vtedy sa mali ostatné okresy pýtať, prečo sa rieši len okres Svidník 
a zriaďuje tretia umelecká škola v rámci PSK napriek tomu, že každý ďalší kraj v SR má len 
jednu školu umeleckého priemyslu v zriaďovateľskej pôsobnosti. Proces začal, treba ho robiť, 
poslanci v jednotlivých okresoch deklarovali, že sú za racionalizáciu školstva. Všetci 
v poslaneckých kluboch deklarovali, že sú za racionalizáciu školstva. Dohody sa majú 
dodržiavať a prejsť hladko práve preto, že všetkým záleží na tom, aby školstvo 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK začalo fungovať na úplne inej úrovni ako doteraz. Poslanec 
Vook nepochopil otázku poslankyne Leščákovej. Nemá pocit, že sa od predchádzajúceho 
zastupiteľstva veľa spravilo. Na Rade PSK sa spomínalo a rozprávalo, že do zastupiteľstva 
pôjdu en bloc všetky školy. Tak to bolo aj dohodnuté. Pri niektorých politických dohodách 
nikto nemôže povedať, že poslanci za okres Svidník v tejto oblasti nejako sklamali, lebo sa 
týmto veciam nebránia. Poprosil poslankyňu Leščákovú o návštevu Školy umeleckého 
priemyslu vo Svidníku, aby videla na akej úrovni funguje, koľko má žiakov, ako pracujú a 
potom sa môže rozprávať o školách, ktoré poslanci zatiaľ videli len na papieri vedúceho odboru 
školstva. Podľa slov poslanca Ferenčáka je školstvo veľkou témou a vždy vyvolá emócie 
a vášne. Všetci poslanci sú za racionalizáciu, chcú zmeniť školstvo na lepšie, efektívnejšie, aby 
sa žiaci učili lepšie. Najväčší problém nastal hneď pri prvom okrese, potom sa už 
nepokračovalo, nastala prestávka a teraz sa znova pokračuje. Vtedy aj on osobne vyjadril 
nespokojnosť. Keď sa začalo, malo sa okamžite pokračovať, alebo materiál mal byť obšírnejší 
a týkať sa všetkých, lebo potom je to nespravodlivé voči okresu, kde došlo k zrušeniu školy. 
Nemalo by to vyzerať tak, že niektoré okresy sú cielene vyberané, riešia sa hneď a niektoré 
pôjdu až na konci volebného obdobia. Pri tomto predloženom materiáli sa rovno pýtal, či je 
všeobecný súhlas so všetkými zmenami, nie jednotlivý súhlas. Dozvedel sa, že je všeobecný 
súhlas s týmito zmenami v rámci okresnej komunikácie. Ak je všeobecný súhlas, 
ale nepostupuje sa okres po okrese, nie je to dobrý prístup a má byť predložený kompletný 
materiál. Ak je súhlas, nikto s tým nebude mať problém. Ak súhlas nie je, možno sa budú 
ozývať niektorí poslanci a zriaďovatelia. Keďže bol potvrdený všeobecný súhlas, súhlasil so 
zmenami uvedenými v tomto materiáli. Vyzerá to veľmi hlavne pre poslancov PSK, že 
racionalizujú a znižujú počty, prípadne zefektívňujú školstvo PSK a školy iného zriaďovateľa 
získavajú týchto žiakov a otvárajú si nové triedy. Vyzval predsedu PSK aj odbor školstva na 
rokovanie s ministerstvom, aby sa jasne vysvetlilo, že ak PSK pristupuje k racionalizácii, aby 
ministerstvo neudeľovalo výnimky, lebo to bude na úkor škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Teraz je 70 % škôl v pôsobnosti PSK a 30 % neštátnych škôl. Nebolo by dobré znižovanie 
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percenta počtu škôl v pôsobnosti PSK a zvyšovanie počtu súkromných škôl. Potom snaha PSK 
vyjde nazmar. Nehodnotí teraz efektívnosť. Je možno potrebné spraviť tento krok a zablokovať 
tento proces, aby ministerstvo neudeľovalo svojvoľne výnimky a PSK nemal macošský prístup 
voči svojim školám. Určite by s tým nesúhlasil ako poslanec PSK a člen komisie školstva. Pri 
racionalizácii by sa malo prihliadať aj na podmienky, v ktorých sa žiaci učia aj v terajších 
školách. Nemôže obísť okres Kežmarok a dlhodobé neriešenie tejto havarijnej situácie školstva. 
Hovorí sa o tom skoro 10 rokov a do dnešného dňa nie je výsledok. Stále prebieha diskusia. 
Zámerom PSK je zmeniť plán kasární. O to viac ho mrzí, že prebehlo rokovanie na 
Pamiatkovom úrade SR v Kežmarku bez účasti zástupcu PSK. Poukazoval na to, že ak sa PSK 
rozhodol zmeniť systém a realizovať inde, je dôležitý súhlas pamiatkového úradu. Je sklamaný 
a apeloval na vedenie VÚC, aby nielen racionalizovalo, ale aj pozeralo na priestory, v akých 
terajší žiaci fungujú a zameralo sa na zlepšenie podmienok v školských zariadeniach. Poslanec 
Damankoš poďakoval poslancovi Ferenčákovi za konštruktívny prístup. Uvedomuje si, že toto 
je emočne pomerne náročný bod.  Napriek tomu si myslí, že určité veci je potrebné robiť veľmi 
zodpovedne. Argument č. 1 – verejné a neverejné školy. V SR sú školy štátne, ktoré majú 
niektoré ministerstvá a o týchto sa nikdy nedebatuje, sú mimo systém. Potom sú to verejné 
školy v zriaďovateľskej kompetencii VÚC a cirkevné a súkromné školy. Už pred 6 rokmi sa 
začalo diskutovať o týchto záležitostiach a objavovali sa argumenty, že len aby nedošlo 
k zrušeniu verejnej školy a oproti vznikne súkromná škola. V rokoch 2015 – 2017 organizoval 
s Ing. Lackom okrúhle stoly, so súhlasom vtedajšieho predsedu PSK, so zriaďovateľmi 
cirkevných a súkromných škôl, kde sa vždy dohodlo, že v nasledujúcom roku nebude nikto 
žiadať viac tried ako reálne otvorí. Medzi rokmi 2016 a 2017 v rámci PSK súkromní 
zriaďovatelia dokonca zredukovali svoje požiadavky o 30 %. Nie je pravdou, že niekde 
zanikajú verejné školy a vznikajú súkromné. A ak sa to deje, tak v malých pomeroch, až je to 
v podstate irelevantné. Pravdou však je nešťastný spôsob, akým do rokovaní vstúpilo 
ministerstvo školstva v jeseni roku 2018 resp.  s výsledkom v januári 2019. Po ťažkej diskusii 
v zastupiteľstve došlo k tomu, že niektorým školám verejným aj súkromným ministerstvo 
navýšilo počty, pričom benefit z navýšenia je ďaleko menší ako vznikajúci problém. Pretože 
každá škola, ktorá dostane stopku, odbehne na ministerstvo, kde bude nejakým spôsobom 
rokovať. Rozumie aj poslancovi Dupkalovi, ktorý vidí, čo sa deje na Sekčove, lebo práve to sa 
tam stalo. PSK tam niečo stopol, vzniklo tam niečo súkromné, čo sa potom prelobovalo cez 
ministerstvo školstva. Nie je to správne a je mu ľúto, že to nie je rozhodnutie tohto VÚC. Veľmi 
podobná situácia sa stala v Bardejove, kde prebiehala ťažká diskusia s tamojšími gymnáziami 
a popri tom všetkom vybehlo naspäť súkromné gymnázium. Nemá problém požadovať ťažké 
riešenia, ale toto nebolo férové zo strany ministerstva. V prebiehajúcej diskusii sa poslanci ešte 
dlho môžu baviť o tom, kto za to môže, ale obáva sa, že ten človek nesedí v tejto miestnosti. 
Argument č. 2 – proporcionálny postup. Veľmi ťažko sa dá uplatniť, lebo kto určí tie percentá 
a pomer. Možno je to veľmi dobrá požiadavka, ale mnohokrát nerealizovateľná. V posledných 
rokoch sa pri niektorých projektoch opakovane pýtal, či PSK naozaj chce všetky projekty 
všetkým školám schváliť. Často sa stretol s argumentom, čo rieši, že sú to európske projekty. 
Pravdepodobne bude viac stopnutých projektov, lebo sa ukáže, že boli aj školy, ktoré dostali 
projekty a už vtedy bolo jasné, že sú neperspektívne. Naozaj bola snaha aj predchádzajúceho 
vedenia dať projekt nejakej škole, aby sa rozbehla a chytila nejakých žiakov. Problém bol 
v tom, že nebolo akých žiakov chytiť. Keď je skutočný stav 300 deviatakov, 7 škôl sa neuživí. 
To už nie je politický ale matematický problém. Bol by rád, ak by sa zastupiteľstvo dopracovalo 
k tomu, že tu dnes niekto položí všetko, čo je politicky dohodnuté aj odborne podložené. Obáva 
sa, že je to veľmi optimistický idealizmus. Z komisie školstva odišiel schválený materiál 
predložený odborom školstva. Ak by zastupiteľstvo fungovalo spôsobom, že uznesenie komisie 
školstva je plne akceptované, tak je zmena siete škôl už urobená. Problém nastáva vtedy, keď 
sa ide do regiónov, okresov a zrazu sú predložené argumenty o dobrej a potrebnej redukcii, ale 



15 
 

nech sa nezačína od nás. Dnes nie je predložený len Svidník, ale aj Prešov. Poďakoval 
poslancom okresu Prešov, že pragmaticky a rozumne pristúpili k predloženej zmene, aby PSK 
neživil množstvo ťažko fungujúcich škôl. Poslanec Pilip uviedol, že súhlas troch poslancov 
okresu Svidník na stretnutí s vedúcim odboru školstva bol, ale s podmienkou predloženia en 
bloc optimalizácie všetkých stredných škôl v PSK. Preto k tomu pristupovali veľmi 
zodpovedne, aj keď bolestivo a súhlasili s predloženým návrhom. Ako povedal poslanec Vook, 
dohoda by mala platiť. Boli presvedčení, že bude predložený na hlasovanie kompletne celý 
kraj, nielen vyňatý Prešov a Svidník. Táto škola nemá žiadne finančné problémy, funguje, 
nežiada dofinancovanie, má dosť žiakov, ich počet stúpa. Má duálne vzdelávanie, spolupracuje 
so strojárenskou firmou, najväčším zamestnávateľom v okrese Svidník. Ak by mal ísť len 
samostatne Svidník, má problém zahlasovať za takýto návrh. Keď by bol predložený materiál 
en bloc, ako hovoril poslanec Ferenčák a rozprávalo sa o tom na posledných stretnutiach, nemá 
s tým problém a ani ostatní poslanci okresu Svidník. Požiadal predsedu PSK o vyňatie bodu E 
z návrhu na uznesenie k tomuto bodu rokovania, aby sa o Svidníku rokovalo en bloc ako 
o všetkých školách. Poslanec Damankoš doplnil čísla. Ul. Bardejovská vo Svidníku v roku 
2010 – 295 žiakov, v roku 2018 – 229 žiakov, to nie je rast. Ul. Pionierska vo Svidníku v roku 
2010 – 135 žiakov, v roku 2018 – 165 žiakov, jemný rast. Demografia, vývoj počtu 
obyvateľstva v okresoch, to všetko je v Stratégii rozvoja školstva PSK, ktorú zastupiteľstvo 
schválilo s tým, že všetky tieto čísla berie na vedomie. Nie sú to tajné čísla, ale verejné údaje. 
V počte žiakov tam nie je žiadny progres, v lepšom prípade stagnácia. Čo sa týka duálneho 
vzdelávania áno. Je dobré, že riaditelia do tohto procesu idú a verí, že bude dobre fungovať. 
Určite tam nie je priestor na demografický nárast. Poslankyňa Bednárová nesúhlasí 
s predloženým návrhom poslanca Pilipa, vyňať bod E. Návrh na uznesenie obsahuje aj iné 
mestá napr. aj Prešov, prečo by o nich nemalo zastupiteľstvo hlasovať na tomto zasadnutí. 
Nerozumie argumentom, že sa ide hlasovať len o Svidníku. Podpredseda PSK Bizovský sám 
nevedel, ako má hlasovať. Snahou PSK bolo riešiť optimalizáciu škôl en bloc. Keďže k tomu  
nedošlo, bola daná aspoň podmienka, aby sa vyjadrili poslanci konkrétneho okresu a keď tí 
budú súhlasiť po rokovaniach v okrese, tak ostatní poslanci nebudú mať problém zahlasovať. 
Prečo by išli proti tým, ktorí najlepšie poznajú situáciu vo svojom okrese. Osobne sa chcel 
rozhodnúť určite apoliticky, pokiaľ by títo poslanci s tým súhlasili. Do posledného vystúpenia 
poslanca Pilipa nevedel, ako bude hlasovať. Poslanci za okres Prešov s návrhom súhlasili, ale 
nepochopil, ako budú hlasovať poslanci za okres Svidník, preto im chcel položiť túto otázku. 
Bol predložený návrh na zmenu uznesenia, čiže sa bude musieť o ňom hlasovať. Potom uvidí, 
aký názor majú poslanci iných okresov a zariadi sa podľa toho pri hlasovaní. Na Rade PSK 
poslanci rozprávali o zozname škôl, ktoré chce PSK spájať. Týkal sa 7 – 8 škôl. Počítalo sa 
s tým, že dnes bude známy postup v tejto veci. Rokovania v jednotlivých okresoch, aj v okrese 
Stará Ľubovňa, sa nejak natiahli, nestihlo sa to do konca marca. Tak sa povedalo, že tieto dva 
okresy sa stihli, ďalšie nestihli, pôjde to na budúci rok. Na Rade PSK odznela požiadavka, že 
keď sa už nebude hlasovať en bloc o všetkých školách, tak ak bude súhlas v tých okresoch, aby 
sa to odsúhlasilo, ale aby na júnovom zasadnutí mali poslanci za sebou hlasovanie o ostatných. 
Aby to bolo odsúhlasenie, že tieto školy v ďalšom školskom roku pôjdu en bloc a už sa z toho 
nedostanú. Možno by to bola jeho požiadavka, nie tak ako spomínal vedúci odboru školstva, že 
na júnovom zasadnutí budú odsúhlasené ďalšie školy, ale aby sa to zmenilo, že na júnovom 
zasadnutí odsúhlasí zastupiteľstvo všetky školy, ktoré PSK plánuje zlúčiť v nasledujúcom 
školskom roku, aby boli súčasťou hlasovania. Poslanec Šmilňák pripomenul veľmi ťažké 
hlasovanie na zasadnutí komisie školstva, kde hlasoval proti poslankyni Leščákovej o škole 
umeleckého priemyslu. Nebola vôľa schváliť Školu umeleckého priemyslu vo Svidníku, lebo 
už sú dve v PSK. Je to neskutočná výnimka v SR. Vyšlo sa v ústrety Svidníčanom, lebo to 
požadovali a povedali, že v ostatných veciach nebudú robiť žiadne problémy. Teraz sa môže 
stať, že jeden okres zablokuje všetko. Keď sa nedohodne Svidník, môže sa stáť na mieste ešte 
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dva roky. Prebehla Rada PSK aj rokovanie predsedov poslaneckých klubov s prijatím 
kompromisu, že dnes prejdú predložené zmeny a v júni všetky ostatné. S tým viac-menej 
súhlasili všetci. Teraz sa mu zdá táto situácia ako úplne nová, dohody neplatia a Svidník si 
vydupe vždy to, čo chce. Dnes mala byť pôvodne prerokovaná aj škola umeleckého priemyslu, 
ale bolo potrebné dodržať marec. Podľa slov poslanca Bieľaka nestačí len konštatovať, že 
ministerstvo školstva robí v tomto smere možno nadprácu a vstupuje do rozhodnutí na úrovni 
kraja. Určite bude potrebné zo strany predsedu PSK aj všetkých samosprávnych krajov SK8 
vyvolať rokovanie s ministerstvom a pokiaľ má takú kompetenciu, tak dosť zásadne zvážiť, či 
môže takým spôsobom vstupovať do racionalizácie, lebo potom budú všetky rozhodnutia 
Zastupiteľstva PSK neefektívne. PSK obmedzí počet škôl, tried a počet žiakov v triedach, 
v daných odboroch a ktosi na ministerstve iným spôsobom pustí iným školám dané odbory 
alebo triedy. Nielenže to nie je férové, ale nesystémové. Ak sa majú poslanci PSK správať 
systémovo, nemôže štát s ministerstvom školstva mediálne vyzývať k racionalizácii a hovoriť, 
ako to nie sú schopní urobiť a keď k tomu pristúpia, ministerstvo urobí presný opak. Treba 
zvážiť zásadný krok, lebo potom sú všetky dnešné diskusie zbytočné. Nech si potom štát sám 
rozhoduje, ktoré školy ponechá alebo nie a ktoré odbory budú alebo nebudú v jednotlivých 
krajoch SR. Na Rade PSK bolo dohodnuté, že sa tento materiál podporí s tým, že na júnové 
zasadnutie budú predložené všetky ostatné okresy s návrhom na racionalizáciu, aby sa k tejto 
téme zastupiteľstvo minimálne na nejaký čas nevracalo. Navrhol doplniť predložené uznesenie 
ďalším bodom, že Zastupiteľstvo PSK ukladá odboru školstva a žiada predsedu PSK, aby 
v podstate predložil kompletný materiál na júnové zasadnutie zastupiteľstva, okrem okresov 
predložených na schválenie dnes, kde by racionalizácia mala nastať od 1. 9. V školách 
predložených na júnové zasadnutie bude racionalizácia až o rok, ale musí byť jasné, s kým sa 
počíta a s kým nie. Predseda PSK Majerský potvrdil takúto dohodu z rokovania Rady PSK 
dňa 1. 4. 2019. Poslanec Damankoš to chce veľmi silno podporiť, lebo asi každý to chce mať 
vyriešené. Netreba ísť smerom ministerstvo atď., lebo poslanci PSK sú tu a tu je ich 
zodpovednosť. Skúsenosť s ministerstvom školstva za posledných 30 rokov je taká, že vždy sa 
to zmení, čo je pre školákov najväčší problém. V školách je potrebný zmysluplný počet žiakov, 
aby sa dalo zmysluplne investovať. Ak bol niekto riaditeľom školy, vie, že 100 – 150 žiakov 
v jednej škole je naozaj veľmi malý počet. Zastupiteľstvo PSK by malo schváliť doplnenie 
uznesenia, aby na júnové zasadnutie bol predložený kompletný materiál racionalizácie škôl. 
Netreba to už rozoberať na drobné, lebo už sám má problém s tým, že pred dvomi mesiacmi 
obhajoval zaradenie Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku. Bral to ako jasnú vec. Poslanec 
Ferenčák poznamenal, aby sa nezabrzdil proces, čo by bolo veľmi zlé. Svidníčania tvrdia, že 
konsenzus nebol. Aby uznesenie bolo priechodné, dáva na zváženie alternatívu na júnovom 
zasadnutí ako kompletný materiál, aby prebehla hlbšia diskusia. Nezúčastnil sa rokovaní, nevie 
to posúdiť. Ak je súhlas, nemá sa o čom diskutovať. Predseda PSK Majerský má informáciu, 
že konsenzus určite bol, ináč by to nebolo predložené zastupiteľstvu. Keď je niekde konsenzus 
a chlap si stojí za slovom, tak si bude za tým slovom stáť aj o týždeň, o dva, aj o mesiac. 
Nemôže meniť názor. Chlapi názory len tak nemenia. Poslanec Vook ubezpečil prítomných, 
že poslanci za okres Svidník nemenia názory, keď sa dohodli. Stále niekomu vŕta v hlave škola 
umeleckého priemyslu. Táto škola má za sebou úspechy a má dosť žiakov na ekonomické 
fungovanie. Spomínalo sa, či tri školy umeleckého priemyslu nie sú pre PSK veľkým číslom. 
V PSK je 33 súkromných a cirkevných gymnázií. Je potrebný takýto počet súkromných 
a cirkevných gymnázií? 75 škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Koľko škôl zostane po 
fúzii, 60 alebo menej? On drží slovo a verí, že aj ostatní poslanci okresu Svidník. Na 
stretnutiach vo Svidníku bolo jasne prezentované, že do najbližšieho zastupiteľstva pôjdu aj iné 
okresy a ide len Svidník a Prešov jedna škola. Preto poslanci za okres Svidník poukazujú na to, 
prečo opäť ide len 1,5 okresu, keď bolo jasne garantované, že do budúceho zastupiteľstva 
predloží vedúci odboru školstva optimalizáciu tak, aby poslanci hlasovali o všetkom. Na Rade 
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PSK boli rôzne iné názory, ale dôvodom nebola zmena názoru poslancov za okres Svidník.  
Tiež počúva v poslaneckom klube zo strany poslancov okresu Vranov nad Topľou, že k zhode 
nedošlo. Tu sa hovorí, že v okresoch sa dohodli. Potom treba povedať, v ktorých okresoch došlo 
k dohode a pôjdu na ďalšie zastupiteľstvo. V úvode vedúci odboru školstva povedal, že v júni 
sa bude pokračovať. Koľkokrát sa bude pokračovať? Na Rade PSK bolo povedané, že v júni 
budú predložené všetky okresy, či už sa školy budú zlučovať alebo rušiť. Pokračovanie 
znamená ešte jedno pokračovanie, alebo v júni sa to rozhodne en bloc a tak to má chápať. 
Poslanec Pilip si tiež stojí za svojím slovom. Keď dal chlapské slovo, tak ho aj dodrží. Poslanci 
za okres Svidník povedali aj to ale, to znamená, že pôjde všetko en bloc. Poslanec Vook to už 
dnes povedal dvakrát. Teraz hovorí aj on, že s tým nemá problém a verejne povie, že to podporí 
a podporí aj ostatné okresy, ale na základe zhody, tak ako bolo dohodnuté. Na jednej strane 
chce predseda PSK, aby poslanci za okres Svidník dodržiavali slovo a na druhej strane niektoré 
dohody neplatia. Tiež sa zúčastnil jedného stretnutia, keď sa dalo slovo primátorovi mesta 
Bardejov, ktorý nakoniec dostal písomnú odpoveď, že peniaze nie sú. Poslanec Gašper dodal, 
že by asi bolo rozumné o tomto bode dnes nehlasovať. Ale vzhľadom na schválenie programu 
rokovania by sa malo hlasovanie uskutočniť. Požiadal poslancov, aby pri hlasovaní vybrali 
hlasovacie karty, alebo sa zdržali hlasovania, čím sa prenesie toto hlasovanie a umožní sa Úradu 
PSK predložiť na júnové zasadnutie kompletný materiál tak, ako bolo sľúbené.   
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Pilipom: 
- vyňať z návrhu uznesenia bod E/ vyradenie Strednej odbornej školy technickej, Pionierska 
361/14, Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2019.  
Hlasovanie:      za: 19   proti: 20           zdržalo sa: 15 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský pripomenul, že návrh poslanca Bieľaka je o doplnení ostatných škôl, 
ako bolo dohodnuté na Rade PSK dňa 1. 4. 2019.  
Doplňovací návrh predložený poslancom Bieľakom: 
Zastupiteľstvo PSK  u k l a d á  odboru školstva Úradu PSK predložiť na schválenie 
Zastupiteľstvu PSK v mesiaci jún 2019 definitívny návrh (materiál) racionalizácie stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za všetky okresy PSK a  ž i a d a  predsedu PSK 
predložiť na zasadnutie Zastupiteľstva PSK v mesiaci  jún  2019  návrh racionalizácie 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za všetky okresy PSK. 
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 15 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
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 
A/ schvaľuje  
a) vyradenie Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 08. 2019 
b) vyradenie Školskej jedálne, Bardejovská 24, Prešov ako súčasti Strednej priemyselnej školy 
drevárskej, Bardejovská 4, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2019  
c) vyradenie Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej 
priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR 
k 31. 08. 2019 
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d) zaradenie Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej odbornej 
školy technickej, Volgogradská 1, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 
2019 
e) vyradenie Strednej odbornej školy technickej, Pionierska 361/14, Svidník zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 08. 2019 
f) zaradenie Elokovaného pracoviska, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasti 
Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča do siete škôl a školských 
zariadení SR od 01. 09. 2019 
g) vyradenie Školskej jedálne, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 08. 2019 
B/ u k l a d á 
odboru školstva Úradu PSK predložiť na schválenie Zastupiteľstvu PSK v mesiaci jún 2019 
definitívny návrh (materiál) racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za 
všetky okresy PSK 
Termín: 17. jún 2019                                                     Zodpovedný: vedúci odboru školstva 
C/ ž i a d a 
predsedu PSK predložiť na zasadnutie Zastupiteľstva PSK v mesiaci  jún  2019  návrh 
racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za všetky okresy PSK. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 14 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018: Ing. Galajda, 
poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, predkladá tento materiál na základe zmluvy 
o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018 podpísanej s dopravcami PSK. Celková 
suma pevnej časti EON aj pohyblivej časti EON bola zaokrúhlená na celé eurá. Odbor dopravy 
vykonal vyúčtovanie podľa zaslaných výkazov od zmluvných dopravcov PSK. SAD Prešov 
mal 36 097 eur preplatok, SAD Humenné 2 483 eur nedoplatok, SAD Poprad 24 607 eur 
nedoplatok, BUS Karpaty 3 629 eur nedoplatok, PSK spolu – 5 378 eur preplatok. Za rok 2018 
došlo k preplatku, teda príspevok zo strany PSK pre dopravcov bol vyšší ako preukázaná strata. 
Diskusia: 
Poslankyňa Pleštinská dodala, že materiál schválila komisia dopravy a poďakovala odboru 
dopravy za promptné riešenie mnohých situácií v oblasti verejnej dopravy. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 
za rok 2018. 
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov 
nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými 
destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach 
najmenej rozvinutých okresov na území PSK: RNDr. Bauer, PhD., vedúci 
odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, uviedol, že táto stratégia bola financovaná 
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z regionálneho príspevku, ktorý dostal okres Vranov nad Topľou ako najmenej rozvinutý okres. 
Využila sa možnosť, ktorú ponúka zákon o verejnom obstarávaní a Prešovskej univerzite bolo 
predložené priame zadanie vzhľadom na podporu zmluvy PSK s PU a budovanie a prehĺbenie 
vzájomnej spolupráce s PU. Dokument bol spracovaný koncom roka 2018 ôsmimi autormi 
a prezentovaný na MsÚ vo Vranove nad Topľou vo februári 2019 za účasti primátorov miest 
tohto okresu, starostov dotknutých obcí, poslancov okresu Vranov nad Topľou a ďalších 
socioekonomických partnerov ako MAS, KOCR, pracovníkov Úradu PSK. Stratégia má 
dvojúrovňovú štruktúru. Hlavným strategickým cieľom je zvýšenie výkonnosti odvetvia 
cestovného ruchu v tomto okrese, hlavne v rezorte Domaša. Materiál je veľmi dobre 
spracovaný. Prerokovala ho komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu dňa 18. 3. 2019, 
ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženú stratégiu. 
Diskusia: 
Poslanec Makatúra poďakoval autorom stratégie v mene Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, konkrétne kolektívu z Katedry turizmu a hotelového 
manažmentu fakulty manažmentu Prešovskej univerzity a odboru regionálneho rozvoja Úradu 
PSK. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu navrhla, aby sa táto katedra stala 
členom OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorá zastupuje okres Vranov nad Topľou 
a jednotlivé okresy v okolí (Snina, Stropkov, Humenné, Medzilaborce). V rámci jednotlivých 
vízií stratégie a pokračovania náplne tohto dokumentu sa chce poďakovať PSK, ktorý cestou 
KOCR finančne prispel na podporu OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš. V stratégii je 
navrhnutý vznik novej organizácie, ale v súčasnom období to úplne zastreší táto OOCR. 
Návrh na uznesenie:                                                           
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e   Stratégiu  rozvoja  
cestovného  ruchu  v  okrese  Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi 
prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej 
rozvinutých okresov na území PSK. 
Hlasovanie:      za: 39   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet 
zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru zdravotníctva Úradu PSK, informovala prítomných 
o odpovedi partnera PSK v Prešovskom zdravotníctve, a. s.,  spoločnosti Sveta zdravia, a. s., 
k žiadosti PSK o znovuotvorení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. 
gen. L. Svobodu Svidník. Rozhodnutie majoritného akcionára Prešovského zdravotníctva, a. s. 
a jediného akcionára Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník je nemenné. PSK nemá dosah 
na rozhodovanie predstavenstva ani valného zhromaždenia tejto nemocnice, keďže nemá 
obchodný podiel priamo v tejto nemocnici. Stanovy Prešovského zdravotníctva, a. s., ktoré 
prenajíma majetok PSK vložený ako nepeňažný vklad, neustanovujú žiadnu podmienku 
týkajúcu sa rozhodovania partnera PSK o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
v nemocniciach. Táto odpoveď korešponduje s týmto aktuálnym stavom. Na podnet žiadosti 
Zastupiteľstva PSK požiadal odbor zdravotníctva Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou o pomoc pri riešení tohto problému. Doručená odpoveď je, že ak by došlo 
k sťažnosti konkrétnej osoby o neposkytnutí zdravotnej starostlivosti riadne a včas z dôvodu 
zatvorenia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku, tak by to tento úrad riešil. Ako 
všeobecné podanie PSK nemá dôvod túto žiadosť riešiť. 
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Diskusia: 
Poslanec Vook sa spýtal, či má Svet zdravia, a. s., vysporiadané finančné záväzky voči PSK. 
JUDr. Budziňáková, MBA, nemá vedomosť o záväzkoch Sveta zdravia, a. s., voči PSK. 
Poslanec Vook nevie, akým spôsobom sa bude riešiť táto vzniknutá situácia a aké budú ďalšie  
kroky, keďže nad zmluvami visí viacero otáznikov. Nemôže to byť definitívne rozhodnutie, 
lebo zdravotná starostlivosť je v každom okrese prvoradá. Zaujala ho deklarácia v liste od Sveta 
zdravia, a. s.: „V dôsledku zmeny právnej formy nedošlo k obmedzeniu rozsahu činností 
nemocnice.“ Ak nedošlo k obmedzeniu, tak určite došlo k zrušeniu oddelenia. Aj keď nie je 
právnik, je to porušenie zmluvy zo strany Sveta zdravia, a. s. a Prešovského zdravotníctva, a. s. 
Možno by bolo dobré sa k tejto veci opätovne vrátiť, lebo to nie je jednoduchá záležitosť pre 
okres Svidník. O pol roka to môže byť okres Vranov nad Topľou alebo Humenné. Ak nevie 
PSK zistiť v rámci zmlúv, či má pravdu Svet zdravia, a. s., Prešovské zdravotníctvo, a. s. alebo 
PSK, bolo by dobré adresovať podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, aby sa touto záležitosťou 
zaoberal. Aj na stretnutí s majiteľom bolo z jeho strany deklarované, že ak Svet zdravia, a. s., 
pochybil, bude sa snažiť všetko napraviť. Ak nepochybil, PSK má smolu. Podľa jeho názoru 
došlo pravdepodobne k pochybeniu, keď sa udialo obmedzenie zdravotnej starostlivosti. 
Predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK podáva podnet na Najvyšší kontrolný 
úrad SR na začatie konania vo veci preskúmania zmluvných vzťahov medzi PSK a súkromnými 
subjektmi, ktorým bol odovzdaný hnuteľný a nehnuteľný majetok zdravotníckych zariadení ako 
aj prevod zdravotníckych činností, ktoré majú prevádzkovať a vykonávať vo verejnom záujme, 
z dôvodu podozrenia na porušenie zmluvných vzťahov. Podľa slov poslanca Hrabčáka je 
smutné, že bývalé vedenie PSK takýmto zlým spôsobom pustilo svoj súkromný kapitál 
a nechalo väčšinový podiel v súkromných rukách. Je smutné pozerať sa na poslancov okresu 
Svidník, ako sa snažia bojovať s veternými mlynmi a ťahajú za kratší koniec, tak ako aj občania 
v okrese Svidník a Stropkov. Treba si dať pozor na takéto precedensy, aby sa neopakovali a aby 
PSK mal vo svojich organizáciách väčšinový podiel a neťahal za kratší koniec. Nedá sa 
v takejto situácii očakávať nejaká sebareflexia od väčšinového akcionára, že stanovisko 
nejakým spôsobom zmení. Odporúča poslancovi Vookovi dať podnet na NKÚ, nech to prešetrí. 
Je členom dozornej rady, treba na to ísť represívne. 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Vookom: 
Zastupiteľstvo PSK A) podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR na začatie konania vo veci 
preskúmania zmluvných vzťahov medzi PSK a súkromnými subjektmi, ktorým bol odovzdaný 
hnuteľný a nehnuteľný majetok zdravotníckych zariadení ako aj prevod zdravotníckych 
činností, ktoré majú prevádzkovať a vykonávať vo verejnom záujme, z dôvodu podozrenia na 
porušenie zmluvných vzťahov. B/ berie na vedomie, vzhľadom na skutočnosti, že 
pravdepodobne došlo k porušeniu zmluvných vzťahov medzi PSK a súkromnou spoločnosťou 
Svet zdravia, a. s., prevádzkujúcou zdravotnícke zariadenia v PSK, a to Nemocnicu arm. gen. 
L. Svobodu Svidník, a. s., Nemocnicu A. Leňa Humenné, a. s., Vranovskú nemocnicu, a. s., tým: 
1) že došlo k ukončeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v odboroch gynekológia 
a pôrodníctvo a v odbore neonatológia k 17. 12. 2018 a zároveň k porušeniu bodu č. 3 
uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 520/2013, že v dôsledku zmeny subjektov poskytujúcich 
zdravotnú starostlivosť nedôjde k obmedzeniu rozsahu ani dostupnosti poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti 2) že bez súhlasu Zastupiteľstva PSK došlo k vytvoreniu právnej formy „malá 
akciová spoločnosť – 22. 7. 2014“, kde jediným 100 %-ným akcionárom nemocnice vo Svidníku 
sa stala spoločnosť Svet zdravia, a. s., s tým, či neboli vtedajší poslanci PSK uvedení do omylu.  
Hlasovanie:      za: 20   proti: 0           zdržali sa: 4 
Prítomní: 59 poslancov, nehlasovalo: 35 poslancov. 
Návrh na uznesenie nebol schválený.  
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona 
NR SR č. 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 stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 6 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK: Predseda PSK 
Majerský , s prihliadnutím na výsledky výberového konania, navrhuje Zastupiteľstvu PSK 
menovať do funkcie riaditeľa SÚC PSK Ing. M. Horvátha dňom 15. 4. 2019. 
Diskusia: 
Poslankyňa Pleštinská zablahoželala Ing. Horváthovi k veľmi excelentnému absolvovaniu 
výberového konania, najmä jeho písomnej časti. Zároveň mu popriala pevné zdravie, veľa síl 
a úspechov v zodpovednej funkcii riaditeľa SÚC PSK. Verí, že bude pokračovať v takej 
intenzívnej spolupráci s komisiou dopravy a odborom dopravy Úradu PSK ako doteraz, aby 
spoločne dokázali uspokojiť predstaviteľov samospráv a občanov PSK v tak dôležitej 
a náročnej oblasti cestného hospodárstva PSK. Poďakovala aj cestárom za ich nasadenie pri 
údržbe ciest v kraji cez tohtoročnú zimnú sezónu. Poďakovala aj bývalému riaditeľovi SÚC 
PSK Ing. P. Kočiškovi za jeho prínos vo funkcii riaditeľa, hlavne prípravy a realizácie 
cezhraničných projektov v oblasti ciest PSK, kde sa podarilo pripraviť a zrealizovať veľké 
cezhraničné projekty, výsledkom ktorých sú kilometre nových ciest v PSK. Predseda PSK 
Majerský podotkol, že nový riaditeľ ešte nebol schválený týmto zastupiteľstvom. Tento akt 
nastane až po ukončení diskusie. Poslanec Hrabčák doplnil, že sa blahoželá až po zvolení, ale 
poslankyňa Pleštinská vie, prečo to povedala. Osobne vôbec nepozná Ing. Horvátha, preto by 
sa mohol aspoň v krátkosti predstaviť, minimálne tak excelentne ako na výberovom konaní,  
lebo po jeho zvolení budú všetci prítomní odsúdení na vzájomnú spoluprácu a určite sa budú 
stretávať aj v teréne. Poslanec Gašper verí, že SÚC PSK bude pokračovať ešte v lepšom 
režime než doteraz. Musí spomenúť, že viacerí občania ho oslovili a aj samotní poslanci to 
vidia, že okolo ciest v správe SÚC PSK nie je celkom poriadok, aký by mal byť. Neporiadok 
by mal byť odstránený. Má aj korešpondenciu ľudí, ktorí oslovili konkrétne riaditeľa SÚC PSK, 
oblasť Poprad. Podľa jeho slov jednoducho nemá peniaze na brigádnikov. SÚC by sa mala 
zaoberať aj riešením tohto problému. Ing. Horváth stručne predstavil činnosť SÚC PSK, ktorá  
spravuje a udržuje hnuteľný a nehnuteľný majetok PSK. Hlavnou časťou sú cesty II. a III. 
triedy. Stav týchto ciest priamo závisí od technického riešenia ich budovania. Ešte v 70-tych 
a 80-tych rokoch sa cesty III. triedy budovali spôsobom, že na vtedajšiu dobu vyhovovali 
požadovanej intenzite a zaťaženiu. Dnes, možno po 10-násobnom zvýšení intenzity, si 
vyžadujú inú konštrukciu. SÚC PSK musí investovať tak, aby sa bežné výdavky znižovali 
správnou údržbou a efektívne využívali tak, aby v budúcnosti nemusela toľko investovať. 
Pohybuje sa v troch základných činnostiach: 1) správa a údržba toho, čo bolo postavené, 
zvolenie správnych technológií udržiavania a spôsobov letnej a zimnej údržby; 2) oprava 
konštrukcie, majetku, cesty, tzv. rehabilitácia, sú to rôzne formy; 3) rekonštrukcia investičnej 
povahy, niečo sa vylepšuje, dopĺňa, príp. sa mení kategória cesty. Zastupiteľstvo schvaľuje 
investičné prostriedky pre SÚC PSK, ktorá ich investuje do opráv ciest, okrem čerpania 
z fondov a Interreg-u s predpokladom určitých zmien nasmerovaných k TEN-T koridorom 
alebo k zmene kategórie ciest, lebo všetky nemajú potrebné konštrukčné vrstvy. Pracuje 25 
rokov v oblasti stavebníctva dopravnej infraštruktúry. Začínal ako majster na stavbe a končil 
ako projektový manažér pri výstavbe diaľnic, konkrétne aj tunela Branisko. Dva roky už pôsobí 
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na SÚC PSK, najprv vo funkcii investično-prevádzkového námestníka a v súčasnosti ako 
investičný námestník.  
Návrh na uznesenie:                                                                             
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     m e n u j e    do funkcie riaditeľa 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Ing. Marcela Horvátha dňom 
15. apríla 2019.  
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada 
zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ 
na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného 
prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45: Ing. Grešš, 
vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, informoval prítomných, že tím energetickej 
agentúry a oddelenia investícií Úradu PSK zadefinoval v tomto prípade veľmi zlý stav, 
existujúcim zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo a vyhlásená výzvy OPKZP umožnila túto 
investíciu financovať. PSK sa uchádza o dotáciu v sume 84 000 eur. Súčasťou tohto projektu 
je aj snaha vybudovať moderný spôsob obnoviteľných zdrojov. Plánuje sa inštalácia troch 
tepelných čerpadiel, ktoré spolu s elektronickým kotlom majú vytvoriť celok. Ambíciou 
energetickej agentúry je inteligentný zber informácií do centrálneho velína. Projekt v DSS 
Brezovička bude pilotným projektom PSK. S poslancom Kanuščákom prebieha hlbšia diskusia 
o spôsobe vytvorenia pracovného tímu ešte komplexnejšie. Ponúka poslancom PSK spoluúčasť 
na diskusiách pri tvorbe technickej a finančnej štruktúry projektov tohto typu. Predkladá 
zastupiteľstvu na schválenie: a) predloženie žiadosti o NFP v sume 84 000 eur; b) realizáciu 
projektu po schválení žiadosti o NFP; c) výšku maximálnej spoluúčasti spolufinancovania PSK 
v sume 4 200 eur; d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 84 000 eur z rozpočtu 
PSK; e) financovanie neoprávnených výdavkov vo výške 66 000 eur z rozpočtu PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Dupkala vyjadril podporu tejto myšlienke. Stále tvrdí, že slabým treba pomáhať, ale 
bez pomoci silných to nepôjde. Silnými sú práve teraz všetci prítomní v tejto miestnosti nielen 
vo vzťahu k DSS Brezovička, ale k všetkým kultúrnym organizáciám, školám a ďalším 
inštitúciám a zariadeniam v správe PSK. Pomáhať treba ale s rozumom, na základe 
ekonomických ukazovateľov a faktov. Vyjadril nádej, že v prvom rade sa PSK bude naozaj 
starať o svoje zariadenia. 
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 „Náhrada 

zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán 
Operačného programu  Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-
SC141-2018-45 v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 84 000 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 4 200 eur 

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 84 000 eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 
2019 - 2020 
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e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 66 000 eur z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ 
technická, Humenné“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá návrh na dofinancovanie nákladov súvisiacich s projektom financovaného z výzvy 
cez operačný program kvalita životného prostredia. Schválený projekt má hodnotu 1 019 000 
eur a nachádza sa v realizačnej fáze. Po odovzdaní stavby bolo zmluvne dohodnuté, že veľmi 
dôsledne sa preverí celý objekt a porovná sa skutkový stav projektu rozpočtu s reálnym stavom 
stavby. Predložený návrh je výsledkom, ktorý definuje rozdiel oproti dva roky starému rozpočtu 
resp. projektu a oproti tomu, že tento projekt nebolo možné tak dôsledne vypracovať, ako sa 
teraz previedla kontrola na tvári miesta. Tím, ktorý vznikol, má nový štýl práce. Teda 
zastupiteľstvo sa dozvie o pravde na konci projektu už na začiatku jeho realizácie. Materiál je 
graficky veľmi kvalitne spracovaný, ale technicky horšie to bolo s obrazovou dokumentáciou. 
V budúcnosti bude v materiáloch zabezpečená obrazová dokumentácia aj samotné rozpočty 
vhodným spôsobom.   
Diskusia: 
Poslanec Múdry doplnil, že SOŠ technická v Humennom je jednou z mála stredných škôl 
v PSK so stabilizovaným počtom žiakom v PSK a s rastúcim trendom. Reaguje aj na 
celoslovenskú hospodársku situáciu v SR, keďže má otvorené odbory automobilového 
a elektrotechnického priemyslu a informačných technológií. Investícia do tejto školy je 
zmysluplná. Podľa slov poslanca Hrabčáka je to ďalšia ukážka nekvalitne spracovaného 
projektu. Chcel vedieť, či zo zmluvy o dielo vyplýva nejaký postih voči projektantovi 
projektovej dokumentácie, ktorý ju nespracoval v kvalitnom prevedení tak, ako si vyžaduje 
realizačná časť projektovej dokumentácie. Či zmluvy, ktoré sa podpisujú priebežne pri ďalších 
projektoch, sú už ošetrené voči takýmto vznikajúcim anomáliám, ktoré zastupiteľstvo rieši 
z predchádzajúceho volebného obdobia. Je na zváženie, akú má hodnotu stanovisko 
projektanta, ktorý si sám hodnotí nerozpočtované alebo nenaprojektované časti zistené počas 
realizácie diela. V dôvodovej správe je uvedený bleskozvod, ktorý keby aj bol zrealizovaný 
podľa projektovej dokumentácie, aj tak by nevyhovoval. Ako bol teda naprojektovaný tento 
bleskozvod, ktorý treba dofinancovať v sume takmer 11 000 eur a aký je to projektant, ktorý 
naprojektuje bleskozvod, na ktorý nie je možné vystaviť revíziu podľa aktuálne platných 
technických noriem? V materiáli sú uvedené APU lišty ako nevyhnutná súčasť zatepľovacieho 
systému. APU lišty nie sú nevyhnutnou súčasťou zatepľovacieho systému a sú  jeho vhodným 
doplnkom v exteriérovej aj exinteriérovej časti okrem ich profilov. Zarážajúce je to, že počas 
realizácie bolo zistené, že okolo obvodu celej stavby je okapový chodník, ktorý treba 
demontovať, vyviezť sutinu a potom nanovo vystavať tento chodník. Ako projektant spracoval 
projektovú dokumentáciu tohto objektu, v ktorej neuvažoval s tým, že okolo celého obvodu 
tejto stavby je okapový chodník? Je potrebné nejaké odvodnenie spodnej stavby - základov 
objektu, kde sa uvažuje s nejakou hydroizoláciou, ale neuvažuje sa o vytvorení nejakého 
trativodu z flexodrenážnych trúbok. Je to v položkách naviac. Chýba mu však samotný odvod 
tejto vody. Bude ďalší dodatok? Následne predložil pozmeňovací návrh, ktorým žiada 
poslancov PSK, aby zastupiteľstvo neschválilo dofinancovanie autorského dozoru vo výške 
4 800 eur za projekt, ktorý nebol kvalitne spracovaný. Predsa logika veci hovorí o tom, že keď 
projektant vypracuje projektovú dokumentáciu, ktorá nie je v súlade s reálnym stavom a PSK 
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ako objednávateľ týchto prác je nútený priebežne ich dofinancovávať z rozpočtu PSK, nemá 
právo na dofinancovanie dopracovania projektovej dokumentácie. Je to jeho psia povinnosť 
a projektovú dokumentáciu musí dokončiť v zmysle základnej ceny za projektovú 
dokumentáciu a potom participovať svojím autorským dozorom pri výkone kontroly počas 
realizácie. Nie je vhodné, aby časť projektovej dokumentácie, ktorá je doplnkom pôvodnej, 
mala byť doplatená vo výške 4 800 eur podľa predloženého materiálu. Povinnosťou každého 
projektanta je vypracovať takú projektovú dokumentáciu, aby PSK - objednávateľ nemusel 
doplácať ako napr. v nasledujúcom bode 14 pri Šarišskej galérii v Prešove, kde bolo už veľa 
doplatkov PSK. Teda jeho návrhom je vyňať z predloženého materiálu bod č. 9 – zmluvu 
o výkone činnosti autorského dozoru vo výške 4 800 eur a žiadať projektanta dopracovať 
projektovú dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom bezodplatne v súlade so zákonnou 
zmluvou o dielo, ktorú podpísal v dobe možno pred 3 rokmi. Odôvodnenie, že projektovú 
dokumentáciu nebolo možné kvalitne spracovať, nie je odôvodnením ale konštatovaním. Nevie 
si predstaviť, aby v súkromnej praxi bola spracovaná projektová dokumentácia nekvalitne. 
Poslanec Gašper sa plne stotožňuje s názorom predrečníka, ktorý už viackrát upozorňoval 
zastupiteľstvo na takmer nezmyselné a bezhlavo schvaľované doplatky za veci, ktoré mali byť 
kvalitne naprojektované a vyhotovené na prvýkrát. Predseda PSK v minulosti sľúbil, že dôjde 
k náprave tohto stavu a systém obstarávania a projektovania sa zmení a zlepší, ale nič sa nedeje. 
Pýta sa, či je to zámer takýmto spôsobom pumpovať peniaze VÚC alebo neschopnosť. 
Predseda PSK Majerský predpokladá, že to bola rečnícka otázka. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
- vyňať bod č. 9 – Zmluvu o výkone činnosti autorského dozoru v sume 4 800 eur s DPH 
z predloženého materiálu k bodu 13. 
Hlasovanie:      za: 24   proti: 1           zdržalo sa: 19 
Pozmeňovací návrh bol schválený.                                                 
 
Návrh na uznesenie:                                                                             
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A. s c h v a ľ u j e 
A.1 vyňatie bodu č. 9 – Zmluvy o výkone činnosti autorského dozoru v sume 4 800  eur  
s  DPH  z   dôvodovej   správy  k  nadlimitným   nepredvídaným výdavkom a z prevedenia 
ďalších prác naviac v rámci projektu – stavby „Zníženie  energetickej  náročnosti objektu  SOŠ 
technická,  Humenné“  
A.2 dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu - stavby „Zníženie        
energetickej  náročnosti  objektu SOŠ technická, Humenné“ v celkovom objeme 95 201 
eur s DPH. 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výt varného sveta 
v Šarišskej galérii“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
informoval prítomných o návrhu navýšenia rozpočtu tejto investičnej akcie v sume 35 000 eur 
vrátane DPH. Monitoring stavu situácie ukončovacích prác prebieha 2 – 3krát týždenne. Na 
dvore bola objavená pivnica, ktorú museli skontrolovať pamiatkari so zadefinovaním 
pracovného postupu. Ten si vyžaduje nové stavebné úpravy, ktoré bolo potrebné vyžiadať ako 
doplnkové dopracovanie projektu od existujúce projektanta. Na základe tejto skutočnosti 
predkladá zastupiteľstvu uvedený rozpočet. Súčasne s dokončovaním dvora je snaha o 
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kolaudáciu existujúcich rozostavaných stavieb, kde bolo zistené, že na hornom dvojposchodí 
nie sú  k dispozícii dostatočne veľké prívody požiarnej vody, čo musel riešiť projektant. Teda 
druhou podobjednávkou v rámci dodávky projektovej dokumentácie bol spôsob a suma vedenia 
požiarnej vody na horné poschodia. Aktuálne už prebiehajú práce, kde formou dohody 
o zámene prác bola s realizátorom zabezpečená plynulosť prác a schválenie týchto zdrojov 
bude následne použité na dokončovacie práce parkoviska. Vzhľadom na skutočnú kombináciu 
legislatívy a operatívy na prevádzke a snahy zabezpečenia kolaudovania bez vytvárania ďalších 
časových prieťahov požiadal zastupiteľstvo o pochopenie  a dôveru, aby vďaka tejto sume 
mohla byť skolaudovaná rozostavaná stavba Šarišskej galérie v Prešove. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák požiadal vedúceho odboru majetku a investícií o doručenie prehľadu 
všetkých investícií realizovaných a dofinancovaných v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia 
a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ poslancom PSK. Má pocit, že tento materiál 
v rôznych obmenách sa pravidelne predkladá zastupiteľstvu minimálne dvakrát do roka. Aj 
v minulom roku zastupiteľstvo schvaľovalo nejaké práce naviac, ktoré vznikli na základe 
nejakého nového skutkového stavu. Rozumie tomu, že je to možno nejaká stavba s historickou 
hodnotou a vznikajú tam stále nové veci, ale poslanci schvaľujúci dofinancovanie investičných 
akcií by mali mať prehľad o tom, čo bol základný projekt a jeho suma a potom všetky ďalšie 
práce súvisiace s dofinancovaním základného projektu aj s odôvodnením výšky dofinancovania 
jednotlivých častí, ktoré si vyžiadal skutkový stav. Poslanec Dupkala sa poďakoval všetkým, 
ktorí za posledných 7 – 8 mesiacov vyvinuli naozaj enormnú snahu a maximálne úsilie, aby sa 
skončil tento nekonečný príbeh. V piatok boli ukončené práce na hydrantoch s prevedením 
tlakových skúšok. Zajtra má dohodnuté stretnutie s vedúcim mestského stavebného úradu, kde 
hneď od zajtra bude žiadať o zvolanie kolaudačného konania. Naozaj už verí a dúfa, že veciam 
vo vzťahu k rekonštrukcii galérie bude koniec. Nevie, či je vhodné vnášať do diskusie 
zastupiteľstva osobné subjektívne názory predkladateľa o tom, že poslednýkrát žiada poslancov 
o niečo. Možno ho sklame, ale nie je to poslednýkrát. Súčasťou Šarišskej galérie a majetku PSK 
sú ďalšie 3 budovy v dvorovej časti. Pýtal sa bývalého vedenia PSK, súčasného vedenia PSK, 
vtedajšej vedúcej odboru kultúry aj súčasnej vedúcej odboru kultúry a názor spred troch rokov 
je úplne iný ako terajší. Vtedy rešpektoval názor vtedajšieho predsedu PSK, dnes musí a chce 
rešpektovať názor súčasného predsedu PSK. Ten názor by sa dal povedať v prenesenom 
význame tak, že správny gazda domov donesie, nie z domu vynesie. Je veľmi rád, že takýto 
postoj k tomu zaujal riaditeľ úradu PhDr. Mgr. Cvoliga aj vedúca odboru kultúry. Je to presný 
opak názoru spred 3 – 4 rokov, keď svojím spôsobom dostal príkaz, aby tieto majetky vyhlásil 
za prebytočné a predal. Na základe komunikácie s predsedom PSK spracúva materiál o využití 
týchto budov v budúcnosti, ktorý dostanú aj poslanci PSK. Ak do nich má PSK zainvestovať 
peniaze, tak naozaj účelovým spôsobom, aby mali svoj význam a stavební aj kultúrni odborníci 
vedeli, že peniaze idú na dobrú vec a do majetku PSK. Ak zastupiteľstvo a vedenie PSK 
rozhodne, že nie, nezostáva mu nič iné len rešpektovať túto vôľu väčšiny. Ako politológ tvrdí, 
že mať väčšinu, neznamená vždy mať pravdu. Poslanec Janiga poukázal na dôvodovú správu, 
kde je uvedená ešte nejaká pena vo výške zhruba 5 000 eur s DPH na nepredvídané práce. Ak 
je naozaj stavba ukončená a žiada sa kolaudačné povolenie, materiál mohol obsahovať už 
presnú sumu. Chce vyjadriť presvedčenie, že v zastupiteľstve už nebudú predkladané ďalšie 
materiály o nadlimitných výdavkoch Šarišskej galérie v Prešove, alebo nech je spracovaný 
nový kompletný kvalitný materiál predložený zastupiteľstvu len raz. Poslanec Hrabčák 
pripomenul informácie z diskusie, že tieto práce by mali viesť k začatiu aj úspešnému 
ukončeniu kolaudačného procesu a vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Otázkou zostáva, či 
veci, ktoré neboli predmetom stavebného povolenia, môžu byť predmetom kolaudačného 
konania. Podľa jeho názoru veci, ktoré teraz rieši zastupiteľstvo a neboli súčasťou základnej 
projektovej dokumentácie s vystaveným stavebným povolením, asi nebudú predmetom 
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kolaudácie. Kolauduje sa len to povolené v rámci stavebného povolenia, jedine, že by bolo 
vydané nejaké ďalšie dodatočné stavebné povolenie v zmysle zmeny stavby pred dokončením. 
Podľa slov poslankyne Pleštinskej je to povolenie v zmysle zmeny stavby pred dokončením.  
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 35 000 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci majetku a investícií 
Úradu PSK, predkladá návrh zámeny prebytočného nehnuteľného majetku PSK  – pozemkov 
v katastrálnom území Prešov na ul. Dilongovej medzi PSK a spoločnosťou Atrium, n. o., 
Prešov, ktorá vlastní budovu v tesnej blízkosti a vstup sa nachádza na pozemku PSK. Táto 
spoločnosť žiada pozemok o výmere 22 m2 a plánuje rekonštrukciu objektu v danom areáli. 
Celá zámena by mala byť zrealizovaná bez vzájomného finančného vysporiadania. Zároveň 
Atrium, n. o., Prešov súhlasí so zriadením bezodplatného vecného bremena, čím sa zabezpečí 
bezproblémový prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 ods. 1. tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 
            36, 080 01  Prešov, IČO: 37870475, uvedeného v bode B.2 ods. 1. tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

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

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi 
Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 
475 a Atrium, n. o., Horárska 61, 080 01 Prešov, IČO: 45745692, bez vzájomného 
finančného vyrovnania nasledovne: 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Atrium, n. o., nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Prešov, a to: 
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4573/11, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/9, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2, geometrickým plánom č. 163/2017 
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zo dňa 18. 12. 2017 vyhotovenom GEOKART Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 
01 Prešov, IČO: 45332746, úradne overeným Okresným úradom Prešov – 
katastrálny odbor dňa 29. 12. 2017 pod číslom G1-2341/17. 

2. Atrium, n. o., odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Strednej zdravotníckej školy, 
Sládkovičova 36, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, nehnuteľný majetok v k. ú. 
Prešov, a to: 
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4573/12, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/10, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2, geometrickým plánom č. 163/2017 
zo dňa 18. 12. 2017 vyhotovenom GEOKART Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 
01 Prešov, IČO: 45332746, úradne overeným Okresným úradom Prešov – 
katastrálny odbor dňa 29. 12. 2017 pod číslom G1-2341/17. 

B.3 zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku registra CKN, parcelné číslo 
4576/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 m2, spočívajúceho v 
práve vstupu, prechodu peši a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými a 
nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami v prospech každého vlastníka 
budovy so súpisným číslom 13479 postavenej na pozemku registra CKN, parcelné číslo 
4573/9, k. ú. Prešov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Strednej zdravotníckej školy v Prešove. 
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 15B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci majetku a investícií 
Úradu PSK, predstavil návrh prevodu novovytvoreného pozemku o výmere 80 m2 
v katastrálnom území Bardejov do výlučného vlastníctva kupujúceho P. Kmeca, ktorý je 
vlastníkom pozemkov v tesnej blízkosti, za výšku znaleckého posudku v sume 870 eur. 
Pozemok sa nachádza v súbehu s cestnou komunikáciou za jestvujúcim chodníkom 
a predstavuje priľahlú plochu, ktorá tvorí celok s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Na 
predmetných pozemkoch plánuje žiadateľ vybudovať novostavbu cukrárenskej výroby 
a pozemok potrebuje pre vybudovanie parkovacích miest pre svojich zamestnancov. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
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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 zapísaného 
na LV č. 14505, a to: 

 novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4264/4, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 80 m2, 

 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4264, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 28148 m2, geometrickým plánom č. 34513396-84/2018 vyhotoveným 
Jaroslavom Trudičom GEOT T, 085 01 Bardejov, úradne overeným Okresným úradom 
Bardejov – katastrálny odbor dňa 17. 12. 2018 pod číslom G1-798/2018, 

 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Peter Kmec, 085 01 Bardejov, za kúpnu cenu 870,00 €. 
 Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 014/2019 zo dňa 17. 01. 2019 

vyhotovenom Ing. Vincentom Hricekom, 086 12 Kurima, znalcom v odbore stavebníctvo, 
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 870 €. 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 Pozemok sa nachádza v súbehu s cestnou komunikáciou II/545 mimo cestné teleso za 

jestvujúcim chodníkom. Pozemok predstavuje priľahlú plochu, ktorá tvorí celok s pozemkom 
KN C 4294/2 vo vlastníctve žiadateľa. 

Hlasovanie:      za: 47   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 15C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci majetku a investícií 
Úradu PSK, predkladá  prevod nehnuteľného majetku PSK – pozemku v katastrálnom území 
Svidník na ul. Hrabovej o výmere 311 m2 do vlastníctva kupujúceho J. Zalesinského, vlastníka 
susedného rodinného domu. Kúpna cena je 2 323,17 eur, čo predstavuje hodnotu znaleckého 
posudku. Je to pozostatok pozemkov, ktoré zhodou okolností neboli prevedené na Svet zdravia, 
a. s. V minulom roku boli identifikované a prevedené priamo do vlastníctva PSK dokladovaním 
nástupníctva. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
            v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 



29 
 

celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 
zapísaného na LV č. 2295, k. ú. Svidník, a to: 

pozemok:  registra E KN parcelné číslo 642/2, ostatná plocha o výmere  311 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,  

do vlastníctva kupujúceho – Jozef Zalisinski, 089 01 Svidník, za kúpnu cenu  2.323,17 
€. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 31/2019 
zo dňa 16.02.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Kostíkom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, predstavuje 2.323,17 € pri jednotkovej cene pozemkov 7,47 €/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Táto parcela je priľahlou parcelou k pozemku žiadateľa. Jej odkúpením sa 
majetkovoprávne vysporiada prístup, ktorý je  možný len z parcely žiadateľa.  

Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci majetku a investícií Úradu PSK, predstavil  
nájom nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov 3. – 9. podlažia výškovej časti 
budovy školy v katastrálnom území Ľubotice v správe SPŠ drevárskej v Prešove nájomcovi PU 
v Prešove za účelom zriadenia a prevádzkovania vysokoškolského internátu cca pre 300 
študentov. Výška nájomného predstavuje 1 euro ročne na dobu určitú 50 rokov. Zmluva bude 
obsahovať ustanovenia, že ak nájomca v primeranom čase a rozsahu nenaplní svoj zámer, PSK 
bude môcť zmluvu ukončiť a majetok prevziať do svojej správy. 
Diskusia:  
Podľa slov poslanca Benka je to príklad toho, že pri spájaní škôl nezostane objekt prázdny. 
Našlo sa riešenie, že objekt SPŠ drevárskej v Prešove pôjde do nájmu PU v Prešove. To 
znamená, že majetok PSK nebude prázdny a nebude chátrať. Poslanec Paľa je pracovníkom 
PU a podieľal sa na tomto projekte. PU je jedinou verejnou vysokou školou v PSK a v počte 
prihlášok je na 3. mieste v SR. Pre PU sú veľmi potrebné ubytovacie kapacity, ale zároveň nie 
sú pre PU ziskovými ale stratovými. Preto je doba nájmu taká, aby investície vedeli byť 
návratné počas tejto doby. V prípade realizácie európskych projektov je potrebné mať 
k dispozícii takýto dlhodobý vzťah. Následne predložil pozmeňovací návrh, aby bol z doby 
nájmu vypustený text „najskôr od 1. 9. 2019“, čiže doba nájmu zostane v znení „doba určitá 
50 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy“. Vysvetlil, že po podpise zmluvy PU 
okamžite potrebuje tieto priestory na prevedenie rekonštrukcie, aby už v polovici septembra 
mohla ubytovať prvých študentov na 7. a 8. poschodí. Ostatné poschodia budú predmetom 
ďalších plánov rekonštrukcie ďalších projektov. Predseda PSK Majerský to pochopil pri 
predložení pozmeňovacieho návrhu a je to logické. Poslanec Hrabčák súhlasí s tým, že je to 
logické. Otázkou zostáva príprava objektu na odovzdanie oddelením správy majetku po podpise 
zmluvy, lebo sa nebude odovzdávať v súčasnom stave vybavenia. Určite sa v ňom nachádzajú 
veci, ktoré je potrebné zlikvidovať, premiestniť a pod. Nemá problém zahlasovať za tento 
poslanecký návrh, ale či je možné odovzdať objekt podľa predstáv PSK do užívania novému 
nájomcovi. Podľa slov predsedu PSK Majerského je táto otázka vybavená. Poslanec Mihaľ 
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podporuje tento návrh, hoci komisia správy majetku schválila v tomto materiáli termín 1. 9. 
2019. Pripája sa k podpore tohto návrhu. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Paľom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v bode B vypustiť znenie „najskôr od 1. 9. 2019“.  
Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Pozmeňovací návrh bol schválený.  
 
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. k o n š t a t u j e ,    
 že prenajímaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
v správe správcu Stredná priemyselná škola drevárska so sídlom Bardejovská 24, 080 06 Prešov, 
IČO: 42082404, a to: 
- nebytové priestory o podlahovej ploche 4361 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 

1226, k. ú. Ľubotice, ako prevádzková budova bez súpisného čísla postavená na pozemku 
registra KN C parcelné číslo 2838 

do nájmu nájomcu – Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 
17070775, za nižšie uvedených podmienok:  
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom (aj za začatú časť roka):   

1,00 €/ rok  
- účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia vysokoškolského internátu 

Prešovskej univerzity v Prešove 
      -      doba nájmu: doba určitá 50 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca na vlastné náklady, bez možnosti kompenzácie, zrekonštruuje priestory. Uvedie ich 
do prevádzkyschopného stavu a bude znášať všetky náklady súvisiace s prenajatým majetkom 
vrátane poistenia majetku a dane z nehnuteľností. Majetok bude využitý na verejnoprospešné 
účely. 

Hlasovanie:      za: 53   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
         
 

K bodu 17 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného 
majetku v katastrálnom území Hudcovce z vlastníctva predávajúceho obce Hudcovce do 
vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zveruje do správy SÚC PSK. Ide o odkúpenie 
pozemkov pod cestou za cenu 1 euro. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
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vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Hudcovce, Hudcovce 2, 
067 45 Topoľovka, IČO: 00323012, zapísaného na LV 250, k. ú. Hudcovce, a to: 
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 330/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1110 m2, odčlenený od pôvodného pozemku registra C KN, parcelné číslo 330/1, o celkovej výmere 
1922 m2, zapísaného na LV č. 250, k. ú. Hudcovce, 

- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 331/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3008 m2, odčlenený od pôvodného pozemku C KN, parcelné číslo 331/1, o celkovej 
výmere 6101 m2, zapísaného na LV č. 250, k. ú. Hudcovce, 

geometrickým plánom č. 14296985-82/2017 vyhotoveným Jánom Mašlejom GEOS GM, 066 01 
Humenné, IČO 142 969 85, úradne overeným Okresným úradom Humenné -  katastrálny odbor dňa 
24.01.2018 pod číslom G1-369/17, 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel 1/1 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, 
IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
1,00 €. 
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 18 – Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom: Ing. Grešš, vedúci majetku                                                                                                                            
a investícií Úradu PSK, predstavil predkladaný návrh, ktorým je súhlas s nakladaním 
nepeňažného vkladu PSK vloženým do spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., a to súhlas 
s odpredajom prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné do výlučného vlastníctva kupujúceho ORL Humenné, 
s. r. o. Táto spoločnosť v súčasnosti uskutočňuje prístavbu kliniky a získaná plocha má slúžiť 
na rozšírenie parkoviska a oddychovej zóny pre pacientov kliniky. Predmetný pozemok sa 
nachádza v areáli Nemocnice A. Leňa v Humennom.  
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák chcel vedieť, či spoločnosť ORL Humenné, s. r. o., stavia na pozemku PSK. 
Ing. Grešš odpovedal, že nie. Poslanec Hrabčák pokračoval, že teda ide o zlegalizovanie 
stavby a prístup k nej nie je zabezpečený cez pozemky PSK. Ing. Grešš upresnil, že kolaudácia 
všetko ukáže. V konečnom dôsledku, keď chce klient rozšíriť parkovacie plochy v tejto časti, 
bude mať problém pri kolaudácii. Poslanec Hrabčák dodal, že to malo byť súčasťou 
stavebného povolenia. Stavba bude stále kolaudovaná za povolených podmienok. To mu 
nedáva zmysel, ale nebude to ďalej rozoberať. Zaujímal sa o to, za akých podmienok bude 
predaný pozemok, ak dá PSK mandát spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. Ing. Grešš 
odpovedal, že podľa návrhu uznesenia musí byť predaný minimálne za výšku znaleckého 
posudku. Klient v aktívnej spolupráci s PSK predložil znalecký posudok s hodnotou 48 eur za 
m2. S takým mandátom pôjde predseda PSK na rokovanie valnej hromady. Poslanec Vook 
chcel vedieť pravdepodobnosť úspešnosti PSK, lebo predseda PSK má jeden hlas a druhá strana 
dva hlasy. V materiáli sa nedočítal, kam budú smerovať finančné prostriedky z odpredaja, či 
opäť do nemocnice. Teda kam vlastne bude nasmerovaný tok peňazí, keď sa parcela zlegalizuje, 
predá a stavba bude slúžiť ľuďom. Ing. Grešš odpovedal, že výnosy budú použité pre potreby 
Prešovského zdravotníctva, a. s., podľa doterajších schválených uznesení zastupiteľstva. Vec 
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použitia závisí od dohody dozornej rady a nastavenia kontrolných systémov. Podľa skúseností 
je treba o tejto veci dôsledne rokovať a vybudovať jasnejšie pravidlá. Ambíciou je dať 
predsedovi PSK vôbec priestor na vstup do principiálnych postojov aktívnych partnerov 
zdravotníckych služieb pre občanov PSK. PSK bol oslovený týmto konateľom a nevidí dôvod, 
aby mu nepomohol. Ale je pravdou, že niektoré veci sa pri tomto hlasovaní nevyriešia. Je to 
skôr o vzájomnej spolupráci a diskusii v ďalších krokoch  PSK verzus Prešovské zdravotníctvo, 
a. s. Poslanec Babin bol v Humennom spolu s podpredsedom Jakubovom a predsedom komisie 
správy majetku poslancom Mihaľom. Vyjednávanie o predaji pozemkov bude veľmi ťažké, 
lebo Svet zdravia, a. s., nechce vpustiť konkurenciu v rámci nemocnice v Humennom. Neštátne 
zdravotnícke zariadenie ORL Humenné, s. r. o., je jedným z najlepších neštátnych 
zdravotníckych zariadení v SR. Bolo by vhodné, aby si priľahlé plochy mohli kúpiť. Poslanec 
Mihaľ potvrdil otvorenie veľkého problému nielen dnešného rokovania zastupiteľstva a to 
témy Prešovského zdravotníctva, a. s. a kontrolných  mechanizmov, nastavenia 
procesov, spôsobov fungovania, možností kontroly atď. Zúčastnil sa obhliadky za účasti 
dozornej rady, zamestnancov odboru zdravotníctva a oddelenia správy majetku, kde sa riešil 
tento problém. Podľa jeho názoru má ORL Humenné, s. r. o., legitímnu požiadavku ku 
kolaudácii a to snahu odkúpiť uvedenú parcelu o výmere niečo cez 400 m2, na ktorú je 
spracovaný znalecký posudok. Podľa vyjadrenia komisie správy majetku a Rady PSK je aj cena 
optimálna. Otázne je, či bude táto spoločnosť úspešná. Zastupiteľstvo PSK by malo odobriť 
akcionárovi spôsob hlasovania. Táto požiadavka je legitímna a navrhol zastupiteľstvu schváliť 
predložené uznesenie.   
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2  písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení    s ú h l a s í    s predajom nehnuteľnosti vo výlučnom 
vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, Humenné, IČO: 46 
758 054, zapísanej na LV č. 2033, k. ú. Humenné, a to:  
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 3634/56, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2,  
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3634/1, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 12540 m2, k. ú. Humenné, geometrickým plánom č. 7/2019 vyhotovenom 
Ing. Jozefom Nazadom, 067 31 Udavské, úradne overenom Okresným úradom Humenné – 
katastrálny odbor, 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – ORL HUMENNÉ, s. r. o., Gaštanová 2883/69, 
Humenné 066 01, IČO: 36 514 969, za kúpnu cenu minimálne vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom. 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – 
Krajské autistické centrum Prešov, n. o.: Po politických dohodách 
s jednotlivými poslaneckými klubmi predkladá predseda PSK Majerský návrh zmien 
v orgánoch danej spoločnosti. Požiadal prítomných o doplnenie poslanca Benka v časti II. 
v bode B a C návrhu uznesenia.   
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie:   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a s prihliadnutím na Štatút neziskovej 
organizácie Krajské autistické centrum Prešov, n. o., 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

     ukončenie funkčného obdobia člena Správnej rady neziskovej organizácie Krajské autistické  
     centrum  Prešov, n. o., k 23. 4. 2019 
     JUDr. Anny Aftanasovej 
B/ s c h v a ľ u j e 

     zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady neziskovej organizácie  
     Krajské autistické centrum Prešov, n. o., s účinnosťou od 24. 4. 2019 
     prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD. 
C/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

     uplynutie funkčného obdobia členov Dozornej rady neziskovej organizácie Krajské  
     autistické centrum Prešov, n. o.: 
     MUDr. Jozefa Haleckého 
     Ing. Andrey Turčanovej 
D/ s c h v a ľ u j e 

     zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady neziskovej  
     organizácie Krajské autistické centrum Prešov, n. o.: 

Annu Schlosserovú  
    PaedDr. Miroslava Benka, MBA 
E/ n a v r h u j e  

     správnej rade zvoliť za členov Dozornej rady neziskovej organizácie Krajské autistické 
     centrum Prešov, n. o., zástupcov Prešovského samosprávneho kraja: 

Annu Schlosserovú  
     PaedDr. Miroslava Benka, MBA. 
Hlasovanie:      za: 51   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Rôzne: 
A/ Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod 
Tatrami, Batizovce: Predseda PSK Majerský informoval prítomných o odchode 
riaditeľky Ing. D. Ďuricovej do starobného dôchodku ku dňu 30. 4. 2019. Na uvedené miesto 
bude vypísané výberové konanie v zmysle zákona. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov     b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod Tatrami, 
Batizovce Ing. Danice Ďuricovej k 30. 4. 2019.  
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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B/ Návrh na schválenie zapojenia sa PSK do projektu LIFE-IP SK AQ 
Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych 
a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia: RNDr. 
Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, uviedol, že ministerstvo 
životného prostredia oslovilo všetky VÚC s ponukou zapojenia sa do projektu LIFE. Témou je 
ochrana ovzdušia a súvisí s prípravou novely zákona o ovzduší, ktorej jednou dôležitou časťou 
je presun časti právomocí na regionálnu úroveň. Ministerstvo takýmto spôsobom vychádza 
v ústrety VÚC a podáva im pomocnú ruku pri financovaní povinností. Projekt obsahuje návrh 
na vytvorenie pozície ekomanažéra alebo manažéra pre ochranu životného prostredia. Projekt 
vytvorí celkom 14 takýchto pozícií, 6 na VÚC a 8 v Slovenskej agentúre životného prostredia. 
Projekt je plánovaný na pomerne dlhé obdobie 8 rokov, bol už podaný, zatiaľ nie je ešte 
vyhodnotený. Pre PSK znamená kofinancovanie nákladov počas 8 rokov vo výške 10 % 
v objeme 43 200 eur, na jeden rok 5 400 eur. Je to pre PSK výhodná ponuka. Ak by projekt 
neprešiel, musel by to aj tak financovať PSK a nemal by zdroje pre túto pozíciu. Novela zákona 
posunie ďalšie právomoci na miestnu úroveň. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie 
predloženého návrhu.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. 
h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov    s c h v a ľ u j e 
a) účasť PSK v projekte „LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a 
kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality 
ovzdušia“  

b) spolufinancovanie projektu „LIFE-IP-SK AQ Improveme nt – Zlepšenie 
implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením 
kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v 
oblasti kvality ovzdušia“ z rozpočtu PSK v sume do výšky 43 200 eur na obdobie 8 
rokov. 

Hlasovanie:      za: 46   proti: 0           zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
C/ Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV, KV rezerva) na 
vykrytie aktivít majetkovoprávneho vysporiadania schválených projektov 
IROP plánovaných na realizáciu v roku 2019: Ing. Horváth, poverený vedením 
SÚC PSK, pripomenul, že PSK bol úspešný pri poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov na projekty v rámci IROP v roku 2016.  Ide o projekty: 1) Modernizácia cesty 
II/534 Poprad – Starý Smokovec, 2) Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, 
3) Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, 4) Modernizácia cesty II/545 v úseku 
Janovce – Kľušov, 5) Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá 
Poľana – Medzilaborce. V súčasnosti sú tieto projekty vo finálnej fáze kontroly na ministerstve 
a Úrade pre verejné obstarávanie. Každú chvíľu sa očakáva kladné stanovisko, aby sa mohli 
podpísať zmluvy na realizáciu stavieb. V zmysle podmienok príslušného stavebného úradu 
a stanoviska Slovenského pozemného fondu je potrebné mať vysporiadané pozemky do času 
kolaudácie stavby. SÚC PSK potrebuje dofinancovať nadlimitné výdavky na znalecké posudky, 
geometrické plány a samotný výkup pozemkov pod cestami. 
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Diskusia: 
Poslanec Benko poukázal na dôvodovú správu, kde je uvedených 5 projektových žiadostí 
a návrh na uznesenie obsahuje len 4. Chcel vedieť dôvod, prečo v uznesení chýba eliminácia 
bezpečnostných rizík na mostoch na ceste v úseku Malá Poľana – Medzilaborce. Ing. Horváth  
odpovedal, že tento projekt rieši mosty v danom úseku, kde nie je s pozemkami problém a preto 
SÚC PSK nemá žiadne požiadavky. Projekty uvedené v návrhu uznesenia riešia hlavne úseky 
ciest. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci schválených projektov IROP v objeme: 
1) Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec: 11 000 eur  
     (z toho 7 000 eur BV, 4 000 eur KV rezerva) 
2) Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov: 
    46 000 eur (z toho 36 000 eur BV, 10 000 eur KV rezerva) 
3) Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov: 
     33 000 eur (z toho 21 000 eur BV, 12 000 eur KV rezerva) 
4) Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov: 10 000 eur  
     (z toho 6 000 eur BV, 4 000 eur KV rezerva) 
Spolu: 100 000 eur vrátane DPH (z toho 70 000 eur BV, 30 000 eur KV rezerva). 
Hlasovanie:      za: 50   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Gašper požiadal SÚC PSK o informácie, kedy a aké úrady práce, mestské a obecné 
úrady boli kontaktované ohľadom získania podpory a vhodných osôb na vytvorenie nových 
pracovných miest využitých na čistenie okolia ciest, likvidáciu krovín a pod. Zároveň požiadal 
SÚC PSK o vytvorenie minimálne dvoch sezónnych pracovných miest v každom okrese 
s podporou ÚPSVaR alebo inou podporou, prípadne aby žiadala PSK o prídel prostriedkov na 
takéto pracovné miesta a využila ich na opravu a úpravu okolia ciest. 
Poslanec Dupkala požiadal podpredsedu PSK PhDr. Lukáča, delegovaného predsedom PSK 
v súvislosti s riešením bazéna v Prešove, o kompletnú správu a stanovisko kompetentných 
k situácii na SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove, z akých dôvodov sa udiali veci vo vzťahu 
k bazénu, bývalému fitnescentru, terajšej telocvični, v termíne na najbližšie zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK. 
Poslanec Hrabčák požiadal oddelenie právne o odpoveď na otázku, akým spôsobom má PSK 
ošetrené zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré by nejakým 
spôsobom prenášali zodpovednosť projektanta za nekvalitne spracovanú projektovú 
dokumentáciu. Aký mechanizmus je zapracovaný už v nových zmluvách, aby takéto anomálie 
v projektových dokumentáciách nevznikali, lebo za projekty riešené v rámci tohto volebného 
obdobia má zodpovednosť súčasné Zastupiteľstvo PSK. 
Poslanec Vook požiadal riaditeľa SÚC PSK o odpoveď na otázku, či už bola nejakým 
spôsobom vypracovaná analýza PSK v rámci opodstatnenosti vytvorenia značných úspor pri 
opravách ciest II. a III. triedy v súvislosti so vznikom pracovnej čaty na opravu komunikácií 
PSK. 
Predseda PSK Majerský dodal, že poslanci dostanú na všetky interpelácie písomné odpovede 
v stanovenom termíne. 
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K bodu 22 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 12. zasadnutie 
Zastupiteľstva  PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu.  
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Zapisovateľka: 
                                                                                                        v. r.                                                                         
Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                                                                                        v. r.                                                                
PaedDr. Miroslav Benko, MBA        .............................................................. 
 
 
                                                                                                         v. r. 
 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.   .............................................................. 
 
 
     
 
 
    
 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga                                                             v. r.                                                    
     riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                    v. r.                                    
           predseda PSK     .............................................................
      
 
 
                                                                                                           


