Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 12 / 2019

z 13. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 13. mája 2019 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2018.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018.
3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.
4. Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.
5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka
zníženie energetickej náročnosti budovy“.
8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“.
9. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SPŠ Poprad“.
10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.
12. Rôzne.
13. Interpelácie poslancov.
14. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 13.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 55 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyňa Sirková a poslanci
Ceľuch, Damankoš, Fedor, Gašper, Sýkora, Wzoš.
Predseda PSK Majerský predstavil program 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto
z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu
rokovania.
Program 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2018.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018.
3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.
4. Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.
5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka
zníženie energetickej náročnosti budovy“.
8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“.
9. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SPŠ Poprad“.
10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.
12. Rôzne.
13. Interpelácie poslancov.
14. Záver.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
Program 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Bujňákovú a poslancov
Ferenčáka, Hačka, Hirčka, Janigu.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kičuru a Paľu.

K bodu 2A – Záverečný účet PSK za rok 2018: Ing. Olekšáková, vedúca
odboru financií Úradu PSK, predstavila plnenie rozpočtu PSK za rok 2018. K 31. 12. 2018
dosiahli príjmy PSK objem 218 820 722 eur a výdavky 197 197 246 eur. Rozdiel medzi
bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami bol spolu 21 623 476
eur. Po započítaní finančných operácií vo výške 17 847 672 eur bol výsledok hospodárenia
39 471 148 eur. Najväčší objem príjmov až 87 % tvorili bežné príjmy, ďalej príjmy
z finančných operácií a kapitálové príjmy tvorili len 3,47 %. Bežné výdavky tvorili najväčšiu
časť až 84 %, nasledovali kapitálové výdavky vo výške necelých 13 % a výdavky z finančných
operácií 2,48 %. Najväčší objem príjmov tvorili daňové príjmy vo výške 127 628 000 eur, čo
bol nárast oproti upravenému rozpočtu o necelých 7 %. Ďalej to boli granty a transfery
s plnením vo výške 80 541 365 eur, čo predstavovalo nárast skoro o 8 %. Daňové príjmy tvorili
až 58 % príjmov, značnú časť príjmov necelých 30 % tvorili granty a transfery a zvyšok
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necelých 5 % tvorili nedaňové príjmy. Celkový objem výdavkov bol 171 mil. eur, čo znamenalo
plnenie oproti upravenému rozpočtu na 94 %. Najväčší objem financovania smeroval pre oblasť
vzdelávania, nasledovali oblasti dopravy, sociálneho zabezpečenia, Úradu PSK, projektov.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo realizované len na 50 % vo výške 26 118 000 eur.
Rozpočet PSK bol upravený a navýšený rozpočtovými opatreniami na 52 282 000 eur. Toto
čerpanie kapitálových výdavkov bolo nedostatočné. Hlavným dôvodom je verejné obstarávanie
trvajúce značnú časť roka, čím sa následne oneskoruje realizácia predovšetkým stavebných
investícií. V štruktúre čerpania výdavkov podľa jednotlivých oblastí financovania sa bežné
výdavky vynakladali najviac na oblasť vzdelávania, potom na oblasti dopravy 23 %, sociálneho
zabezpečenia 17 %, kultúrnych služieb necelých 7 %. V oblasti kapitálových výdavkov sa
najväčší objem preinvestoval v oblasti dopravy, nasledovala oblasť projektov, vzdelávania,
sociálneho zabezpečenia a kultúry. Celkový výsledok hospodárenia za rok 2018: prebytok
rozpočtu vo výške 21 623 475 eur sa musel upraviť o účelové prostriedky štátneho rozpočtu,
EÚ a samostatné rozpočtové prostriedky; čistý prebytok rozpočtu bol vo výške 20 040 208 eur;
po započítaní finančných operácií sa previedlo do rezervného fondu 34 212 832 eur. Hodnota
dlhodobého majetku v roku 2018 vzrástla v PSK a jeho organizáciách o 10 438 000 eur.
Celkový dlh PSK k 31. 12. 2018 bol 63 621 972 eur, čo predstavovalo 32,83 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. PSK spláca 2 tranže úverov z EIB.
Zostatok 1. tranže bol 32 mil. eur a 2. tranže v objeme 30 mil. eur. Do dlhu sa ešte započítava
PPP projekt za SÚC PSK v objeme zostatku 1 608 680 eur. Vo finančnom vyjadrení
v posledných 2 – 3 rokoch síce stúpal dlh PSK, v percentuálnom vyjadrení však klesal, pretože
objem príjmov hlavne čerpanie podielových daní sa zvyšovalo a z tohto dôvodu vznikala takáto
anomália. V správe audítora audítorská spoločnosť vyjadrila svoj názor, že priložená účtovná
závierka poskytovala pravdivý a verný obraz finančnej situácie PSK k 31. 12. 2018.

K bodu

2B

–

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK
k Záverečnému účtu PSK za rok 2018: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,
predkladá stanovisko v zmysle § 19e ods.1 písm. c) zákona o samospráve vyšších územných
celkov. Je rozdelené do 9 častí. Sústreďuje sa hlavne na zákonnosť, či je záverečný účet
vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, či je dodržaná informačná povinnosť, predložená
správa audítora atď. Konštatoval, že všetky zákonné podmienky na prijatie stanoviska
k záverečnému účtu boli zo strany PSK splnené. Tešia ho skutočnosti, že vzhľadom na rast
priemernej mzdy v hospodárstve rastú aj príjmy PSK. Keďže je nízka nezamestnanosť, rastú aj
príjmy z podielových daní, ktoré môže PSK viac investovať. Hodnota majetku, teda kde PSK
peniaze vložil a nejakým spôsobom obhospodaroval, vzrástla o 10 mil. eur a pri stavbách
dokonca o 17 mil. eur. Menšie výhrady má k čerpaniu kapitálových výdavkov, lebo čerpanie
na menej ako 50 % by sa malo zlepšiť. Najväčším dôvodom je verejné obstarávanie, ktoré
niekedy trvá aj rok. Možno by bolo vhodné uzatvoriť v zmluve pri verejnom obstarávaní, že
zmluva bude podpísaná po schválení prostriedkov, čo by prinieslo zrýchlenie o 2 – 4 mesiace.
Úverová zadlženosť je zhruba na rovnakej úrovni ako v predošlom roku. Drží sa na prijateľných
číslach okolo 32 %. Tak ako v podnikateľskej sfére aj vo verejnej správe je potrebné čerpať
úverové prostriedky, aby ich mohol PSK lepšie zhodnocovať a pomôcť tomuto kraju. V závere
konštatoval, že celá legislatíva pri zostavovaní Záverečného účtu PSK za rok 2018 bola
dodržaná. Jeho súčasťou je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. Záverečný účet bol
zverejnený 15 dní pred rokovaním na webovej stránke PSK. Účtovná závierka bola overená
audítorom. Odbor financií poskytol záverečný účet na vypracovanie stanoviska v dostatočnej
časovej lehote. Na základe týchto skutočností odporúča Zastupiteľstvu PSK, aby uzatvorilo
prerokovanie návrhu záverečného účtu výrokom: „Celoročné hospodárenie PSK za rok 2018
sa schvaľuje bez výhrad“.
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Diskusia k bodom 2A, 2B:
Poslanec Benko poukázal na skutočnosť, že PSK dal prostredníctvom opatrení v roku 2018 na
Úrad PSK cez 8 mil. eur a minul len cez 2 mil. eur, teda s plnením na 35 %. Buď sa nesplnili
nejaké projekty, alebo peniaze neboli prefinancované spôsobom, akým mali byť. Bral by ich
plánovanie v rozpočte na rok 2018, ale v roku 2018 sa pripravila nejaká úprava rozpočtu
a neminulo sa ani 50 %. Už pri schvaľovaní nejakej úpravy rozpočtu musia poslanci PSK vedieť
účel použitia peňazí a či je niečo pripravené. Podľa slov Ing. Olekšákovej je to spôsobené tým,
že sa PSK chce skutočne pustiť aj do nejakých reálnych investičných akcií a to chcenie je
niekedy väčšie ako realizácia. V roku 2019 by sa chcel PSK takýmto situáciám vyhnúť
a skutočne naplánované veci zrealizovať alebo vyčerpať čo najviac týchto určených
prostriedkov.
Návrh na uznesenie (časť A):
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 nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu PSK za rok 2018.
A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie (časť B):
B.
schvaľuje
B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Príjmy
218 820 721,99 €
Výdavky
197 197 246,47 €
Prebytok rozpočtu
21 623 475,52 €
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
- 1 583 266,55 €
Prebytok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. 20 040 208,97 €
Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií
17 560 938,75 €
Zostatok finančných prostriedkov
37 601 147,72 €
Prevod do rezervného fondu:
Vylúčenie FP v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z.
nepoužité úverové zdroje
- 3 388 314,87 €
Prevod zostatku finančných prostriedkov na účet rezervného fondu
34 212 832,85 €
B. 2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 bez výhrad.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu 3 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií
Úradu PSK, predkladá tretiu zmenu rozpočtu PSK v roku 2019 s nasledovnými úpravami.
V časti bežného rozpočtu je navrhované navýšenie príjmov a výdavkov spolu o 662 500 eur.
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V tejto sume je navýšenie dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK – Výzvy predsedu PSK o 100 000 eur. Ďalej sú to bežné výdavky
Úradu PSK súvisiace s implementáciou strategických dokumentov, iniciatívou Catching-up
Regions, pre oblasť IT, na propagáciu vo výške 500 000 eur. V cestnej doprave je to príprava
ďalšej tranže IROP na výdavky súvisiace s investičnými akciami vo výške 62 500 eur. V oblasti
sociálneho zabezpečenia v bežných výdavkoch je navrhovaný presun sumy 294 000 eur
z nerozpísanej rezervy na dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Dôležitým číslom v kapitálovom rozpočte je nárast kapitálových výdavkov o 13 780 636 eur
a to jednotlivo na Úrad PSK o 70 700 eur, projekty o 5 mil. eur, dopravu o 6 561 305 eur,
kultúrne služby o 307 090 eur, vzdelávanie o 1 588 640 eur, sociálne zabezpečenie o 252 900
eur. Najväčšiu časť kapitálových výdavkov tvoria výdavky pre oblasť dopravy s rozpísaním
jednotlivých ciest a oblastí určenia týchto finančných prostriedkov, ktoré sú obsahom
materiálu. Poslanci PSK za okres Humenné dodatočne požiadali o opravu rozpočtu cesty
Humenné – Porúbka vo výške 285 000 eur s rozdelením na Humenné – Porúbka 15 000 eur,
Gruzovce – Slovenská Volová 200 000 eur, Nižná Sitnica – Vyšná Sitnica 70 000 eur. Táto
zmena je v právomoci predsedu PSK. Upozornila na investíciu pre SÚC PSK, ktorá ešte nebola
v PSK realizovaná a to výdavky na finišer a celé zariadenie, ktorým bude realizovať opravy
a údržbu ciest na území PSK. Táto úprava obsahuje výdavky na kúpu 25 automobilov, z toho
23 bude nahrádzať staré autá, len 2 sú nové a to pre Hotelovú akadémiu v Prešove a Múzeum
A. Warhola v Medzilaborciach. Súčasťou úpravy je nákup zbierkových predmetov odsúhlasený
špeciálnymi odbornými komisiami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
a komisiou kultúry a národnostných menšín. Všetky kapitálové výdavky budú kryté čerpaním
práve schváleného rezervného fondu v celej výške 13 780 636 eur.
Diskusia:
Poslanec Jánošík sa prikláňa k navýšeniu finančných prostriedkov o 100 000 eur na Výzvu
predsedu PSK v ďalšom bode rokovania. Podľa množstva podnetov v priebehu týždňa, kedy už
boli materiály odoslané poslancom, sú viacerí starostovia obcí povďační aj za sumu + 100 000
eur, ktorú bude zastupiteľstvo riešiť, pretože za relatívne málo peňazí, môžu veľa urobiť.
Navrhol možnosť navýšenia finančných prostriedkov aj pre poslancov PSK o 434 000 eur, čo
znamená na jedného poslanca o 7 000 eur. Môže sa to považovať za rozdávanie peňazí, ale je
to vec názoru, kde všade by PSK mohol tieto finančné prostriedky dať. Podľa informácií sa
o tom rokovalo na zasadnutí komisie finančnej. Pomoc obciam by bola dosť ocenená z hľadiska
občanov a obcí PSK. Navrhol predložiť pozmeňovací návrh s navýšením o 434 000 eur pre
Výzvu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 aj pre poslancov PSK.
Poslankyňa Bednárová potvrdila diskusiu k tejto veci na zasadnutí komisie finančnej, ale
uznesenie neobsahuje žiadne schválené navýšenie finančných prostriedkov. Keďže ešte nie je
ani polrok, treba byť trochu zdržanlivejší pri rozpisoch v podstate na neurčité veci, lebo peniaze
by boli určené na výzvu. Aj z praktického hľadiska by bolo potrebné zodpovedať otázky, kedy
by išla výzva, kedy by boli schválené podané žiadosti a kedy by sa dalo pristúpiť k realizácii,
teda ako by to procesne bežalo. Ing. Olekšáková dodala, že sa treba pozrieť na históriu
objemov navyšovania finančných čiastok v jednotlivých rokoch. V roku 2019 bolo navýšenie
najväčšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Bežná čiastka, ktorú tvorili spolu dotácie
malých výziev PSK, bola 300 000 – 400 000 eur. V roku 2018 narástla čiastka na sumu 670 000
eur. Teraz je 1 milión eur. Nevie, či môže ísť PSK na sumu 2 – 3 mil. eur. Pri stúpaní príjmov
PSK z podielových daní, stúpajú príjmy z podielových daní aj obciam a mestám. PSK by mal
byť opatrn a strážiť si tieto finančné prostriedky. V tomto roku bolo zatiaľ podpísaných okolo
600 žiadostí prijímateľov dotácií. Finančné prostriedky by sa mali ustáliť na nejakej hladine,
lebo žiadosti budú vždy. Poslanec Jánošík nechce vôbec porovnávať jednotlivé roky. Je to vec
názoru. Záber je širší vzhľadom na celý PSK. Súhlasí s tým, že pri zvyšovaní finančných
prostriedkov výzvy, budú prichádzať ďalšie a ďalšie žiadosti. Z podnetov verejnosti cítil
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potrebu predložiť takýto návrh. Pri porovnávaní by sa poslanci PSK dostali do veľmi zložitej
situácie. Predseda PSK Majerský nevie, ako dopadne hlasovanie o predloženom poslaneckom
návrhu, o ktorom sa dozvedel tesne pred zasadnutím zastupiteľstva. Žiadostí prišlo veľa.
K dnešnému dňu je na Výzvu predsedu PSK o 5,3 násobok viac žiadostí oproti možnostiam
a stále prichádzajú ďalšie. Pre poslancov to bol 1,8 násobok. Niektorých žiadateľov sa pýtal,
prečo žiadajú dotáciu z Výzvy predsedu PSK. Najčastejšia odpoveď bola, že poslanci im
minulý rok nedali, tak teraz dali žiadosť na predsedu. So žiadosťami sa naozaj roztrhlo vrece.
Treba povedať rovno, že čím viac PSK dá, tým viac žiadostí bude chodiť. Suma 100 000 eur
bola určená hlavne preto, lebo niektorí starostovia alebo občianske združenia by nevedeli
realizovať projekt so sumou napr. 1 000 eur. Keď dostanú 2 000 – 3 000 eur dokážu zrealizovať
celú výzvu. Poslanecká výzva je už uzavretá. Výzva predsedu PSK je otvorená do konca
augusta, čiže môže uspokojiť aspoň sčasti ďalších žiadateľov. Poslanci by ešte mali zvážiť
predložený pozmeňovací návrh. Dúfa, že nebude predmetom nejakých svárov v prípade jeho
neschválenia. Podľa informácie zo zasadnutia komisie finančnej by sa mohla časť financií
doplniť do Výzvy pre región, kde sa nachádza časť, v ktorej žiadatelia určite nebudú
uspokojení. Podľa slov poslanca Benka je logické, že žiadostí je stále viac a peňazí stále málo.
Podporuje navýšenie sumy o 100 000 eur pre predsedu PSK. Dnes sa tu poslanci zišli kvôli
Záverečnému účtu PSK za rok 2018, teda aby vedeli, na čom sú. Vedúca odboru financií
pripomenula gradáciu finančných prostriedkov na výzvu pre poslancov v jednotlivých rokoch,
len škoda, že gradácia nie je aj pri rezerve PSK. Ak poslanci niečo chcú, znamená to, že PSK
dobre hospodári a malým obciam treba pomôcť. Predseda PSK spomenul, že aj starosta obce
je spokojný, keď má 2 000 eur. V jednotlivých okresoch si pomôžu so sumou 2 000 – 3 000 eur
a budú spokojní. Hospodárenie PSK je dobré. Po predložení záverečného účtu už poslanci
vedia, na čom sú a nie je problém schváliť pre predsedu PSK 100 000 eur. Ani poslanci nebudú
mať problém so schválením sumy 434 000 eur, teda na hlavu poslanca 7 000 eur. Pomôže sa
celému regiónu a každý bude rád, že poslanci Zastupiteľstva PSK pomohli spätnou väzbou
vzhľadom na dobré hospodárenie PSK. Pripomenul poslankyni Bednárovej, že sú opatrní.
Nechce rozvádzať, kam všade idú peniaze. Nech si pomôžu všetky oblasti financovania, ale
treba pomôcť aj obciam a teraz je šanca. Suma nie je až taká veľká, aby sa z nej robila veda.
Každý poslanec ukáže svojím hlasovaním, či chce pomôcť obciam a regiónom PSK. Poslanec
Vook povedal, že každý z poslancov chce dávať čo najviac peňazí do regiónov. Na mieste je
otázka, načo sa potom stretávajú predsedovia poslaneckých klubov s predsedom PSK.
Predsedovia klubov sa stretli, jasne boli zadefinované veci a dohody. Predseda PSK vysvetlil
vyššiu sumu z dôvodu oveľa väčšieho počtu žiadostí ako v minulosti a ako dostávajú poslanci.
Predsedovia klubov sa dohodli, že predseda dostane dvojnásobnú sumu, ak návrh schváli
zastupiteľstvo. Aj poslanci budú v budúcom roku schvaľovať na Výzvu PSK vyšší budžet na
poslanca ako doteraz, približne okolo 30 000 eur na jedného poslanca. S predsedom PSK
rozprával, že to možno bude trochu menej, ale dotácia poslanca je zadefinovaná pre budúci
kalendárny rok. Dohodlo sa to na predsedníctve. Zbytočne sa potom budú konať rokovania
predsedov poslaneckých klubov, keď tesne pred zasadnutím zastupiteľstva budú predložené
takéto návrhy. Ako predseda poslaneckého klubu požiadal o prestávku. Podpredseda PSK
Jakubov by tiež pridelil čo najviac dotácií do svojho okresu, na ktoré čakajú obce a žiadatelia.
Treba si uvedomiť, že aj pracovníci úradu majú so žiadosťami obrovský časový a pracovný
problém. Nie je jednoduché všetko spracovať, vyfiltrovať, schváliť. Súhlasí s poslancom
Vookom, aby poslanci diskutovali o navýšení dotácie na budúci rok a podľa hospodárskeho
výsledku, ktorý má pred sebou, si vie predstaviť pre jednotlivé okresy väčšie množstvo dotácií.
Poslanec Benko má taký pocit, že všetci chcú dať, ale niektorí nie sú spokojní s tým, kto prišiel
s návrhom ako prvý. Je to dobré riešenie a peniaze sú. Nech poslanci ukážu, či chcú alebo nie.
Keď PSK dobre hospodári, treba dať financie obciam. Predseda PSK Majerský sa spýtal
vedúcej odboru financií a hlavného kontrolóra PSK, či by v prípade schválenia predloženého
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poslaneckého návrhu musela byť vyhlásená nová výzva a VZN by muselo byť predložené na
júnovom zasadnutí zastupiteľstva, lebo výzva už bola ukončená. Ing. Olekšáková odpovedala,
že hlavnou časťou týchto výdavkov sú bežné výdavky, ktoré treba vyčerpať do konca roka
2019. Do 30. 11. sa musí odúčtovať dotácia. Keby bola výzva vyhlásená na júnovom zasadnutí
zastupiteľstva, 2 – 3 mesiace by boli na čerpanie pre mestá a obce. Podľa slov poslanca
Šmilňáka je potrebné vysvetliť zopár vecí. Navýšenie čiastky pre predsedu PSK prišlo preto,
lebo poslanci PSK rozdelili zhruba 900 000 eur, predseda PSK má rozdeliť 100 000 eur. Kým
poslanci uspokojili viac ako každú druhú žiadosť, predseda PSK neuspokojí ani každú piatu.
Teda poslanci budú za dobrých a predseda PSK bude musieť veľa žiadostí odmietnuť. Bude
tým zlým, lebo odmietne zhruba 80 % žiadostí. Predsedovia poslaneckých klubov mali
stretnutie, následne bolo rokovanie Rady PSK, všetky dôležité veci prerokovali aj príslušné
komisie a predložený poslanecký návrh všetko obchádza. Nie je dobré povedať, že tí, ktorí chcú
pomôcť obciam, zahlasujú a ktorí nechcú pomôcť, nezahlasujú. Je veľká snaha poslancov
pomôcť regiónom a zastupiteľstvo aj predseda PSK robia pre to maximum. Výzva poslancov
je už uzavretá a celé VZN by sa muselo robiť nanovo. Výzva je síce uzavretá, ale ešte nie je
čerpaná a skontrolovaná, čiže pracovníkov úradu čaká veľa roboty. Týmto návrhom by sa im
robota zdvojnásobila. Dnes tento návrh nemôže prejsť, lebo nie je pripravené VZN. Kým
predsedova výzva je ešte otvorená a peniaze sa tam môžu normálne zákonne doplniť, do výzvy
poslancov sa momentálne nemôžu zákonne dodať peniaze v takejto podobe. Poslanci sa môžu
teoreticky baviť o príprave nového VZN, ale dnes nemôžu túto sumu schváliť do výzvy, ktorej
podmienky sú dané VZN, lebo nie je pripravené. V budúcnosti treba predložiť takýto návrh
pred Radou PSK. Stretnú sa predsedovia poslaneckých klubov, prerokujú ho komisie, určite
vôľa je, hlavne keď sú peniaze. Výzva pre poslancov sa nedá doplniť, dá sa doplniť Výzva pre
predsedu PSK. Poslanci mohli prísť s návrhom dať predsedovi PSK 300 000 eur, nech uspokojí
viac projektov a to by sa dalo teoreticky legislatívne spraviť. Predložený poslanecký návrh je
momentálne nerealizovateľný. Predseda PSK Majerský poznamenal, že treba skúsiť
racionálne rozmýšľať. Výzvu poslancov a Výzvu predsedu PSK niektorí nazývajú aj
kotlíkovými akciami, ale je to častokrát o financiách zostávajúcich v obciach, občianskych
združeniach, niektorí si vyriešia športoviská, kultúrne strediská, historické pamiatky atď.
Navrhol, aby v prípade neschválenia tohto návrhu išla približne takáto suma do Výzvy pre
región na júnovom zastupiteľstve, kde zostávajú neposkytnuté finančné prostriedky pre
športoviská, futbalové štadióny v malých obciach, ktoré potrebujú rekonštrukciu. PSK chcel ísť
do väčších vecí, ale môže uspokojiť aj tých menších žiadateľov. Bolo by to omnoho menej
komplikované a peniaze by určite zostali v obciach pri starostoch, ktorí potrebujú tieto veci.
Poslanec Benko reagoval na slová poslanca Šmilňáka. Nie je problém dnes schváliť finančné
krytie 434 000 eur a výzva bude zverejnená v júni. Je to normálna vec a môže ísť aj Výzva pre
región, keď chcú byť poslanci dobrí. Suma nebola prerokovaná v komisiách, ale tie sú len
poradné orgány. Nevidí v tom problém, na to sú zastupiteľstvá. Keď poslanci schvália túto
sumu a chcú pomôcť starostom a obciam, tak nech úradníci majú viac práce. Nevie, či poslanec
Šmilňák chce, aby úradníci nerobili vôbec nič. Aj pre úradníkov bolo zlé, keď každý rozdelil
po 1 000 eur. Chcel by 5 000 eur, aby mal menej roboty. Je to prirodzené. Poslanci sú tu pre
ľudí a obce, úradníci pre poslancov. Treba to povedať nahlas a netreba byť teraz pekný pre
úrad. Nech poslanci budú tiež dobrí pre obce a pomôžu im. Poslanec Jánošík nevedel, že taká
maličkosť vyvolá až také emócie. Speje to celkom k dobrému návrhu tak, ako navrhol predseda
PSK. Nech poslanci schvália navýšenie a následne sa dohodnú, či podporia VZN alebo Výzvu
pre región. Teraz je témou navýšenie – úprava rozpočtu. Je potrebné navýšiť a dohodnúť sa.
Buď to legislatívne vyjde alebo nevyjde. Návrh predsedu PSK Majerského bol ten, že
v prípade neschválenia poslaneckého návrhu by na júnovom zastupiteľstve bola táto suma
určená na Výzvu pre región. Je to jeho slovo. Poslanec Hopta podporuje návrh poslanca
Jánošíka s navýšením na 434 000 eur, ale nie na Výzvu pre región. Tá nebude mať príliš veľký
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dosah na pomoc poslancov jednotlivým obciam, spoločenským organizáciám alebo
občianskym združeniam. Komisie sú len poradným orgánom. Aj keby nebolo vôbec nič
prerokované v komisii ani na rokovaní predsedov poslaneckých klubov, každý poslanec má
právo vyjsť s návrhom a zastupiteľstvo musí o ňom hlasovať. Oceňuje nové vedenie PSK
v tom, že púšťa viac finančných prostriedkov do týchto výziev a poslanci ich schvaľujú. Pri
porovnaní s minulosťou netreba porovnávať len čiastku na jedného poslanca, ale aj čiastku pre
predsedu. Bývalý predseda PSK Chudík mohol rozdeliť 30 000 eur a nový predseda PSK
200 000 eur, je to 7-krát viac. Poslanci v porovnaní s minulosťou nemajú 7-krát viac. Súhlasí
so sumou 200 000 eur pre predsedu PSK, ale netreba zabúdať na poslancov zvolených za
región, daný okres, volebný obvod, kde poznajú situáciu v oblasti športu, kultúry, sociálnych
vecí a bolo by vhodné, aby do toho mohli viacej hovoriť. Jeho odporúčacím návrhom je schváliť
434 000 eur ako finančné krytie s tým, že na júnovom zastupiteľstve bude prijatá výzva na
rozdelenie týchto finančných prostriedkov. Nie sú obrovské, preto bude dostatok času pre
žiadateľov, aby ich nejakým spôsobom zužitkovali. Vystúpil s týmto návrhom aj na Rade PSK,
ale ešte sa o ňom bude rozprávať v budúcnosti. Ak PSK vykazuje rezervu 34 mil. eur, je to
obrovské množstvo finančných prostriedkov a suma 434 000 eur je trošku viac ako 1 %.
Finančné prostriedky pôjdu pre obce PSK a nie sú obrovské. Pri rozdeľovaní vo svojom regióne
mal tiež problém, lebo neboli uspokojené všetky projekty. Aj poslanci sú pod tlakom pri
rozhodnutí o rozdelení dotácií, nielen predseda PSK. Predseda PSK Majerský dodal, že
všetko sa uvidí pri hlasovaní zastupiteľstva. Len aby sa nestala taká vec, že zmena rozpočtu
prejde, ale druhé hlasovanie s 3/5 väčšinou o VZN v júni neprejde. Zastupiteľstvo bude v slepej
uličke. Poslanec Šmilňák reagoval na slová poslanca Hoptu. Každý poslanec má výsostné
právo predložiť poslanecký návrh, ale keď komisie sú len poradným orgánom, tak potom nie
sú až tak potrebné. Keď ide o zmenu rozpočtu v takom objeme, je vždy dôležité veci
pripraviť a dohodnúť sa, lebo to legislatívne nesedí. Tie prostriedky nebudú môcť poslanci
využiť, keď nebude pripravené VZN. Jeho fyzická príprava trvá nejaký čas, potom vyvesenie
na úradnej tabuli 15 dní, pripomienkové konanie atď. Za mesiac sa VZN nestihne pripraviť
s dodržaním všetkých legislatívnych termínov. Nie je celkom férové povedať, že vy chcete dať
obciam a my nie. Poslanec Dupkala dal do pozornosti jednu úžasnú vec, ktorá môže naozaj
fungovať asi len v demokracii. Ochota pomáhať iným dnes rozdeľuje poslancov PSK. Všetci
chcú pomáhať, všetci chcú dať a nakoniec asi nenájdu spoločnú vôľu. Starostom obcí
a občianskym združeniam v celom PSK je úplne jedno, kto príde s návrhom, či ľavica, pravica,
závislí, nezávislí. V prvom rade budú radi za poskytnutú pomoc. Súhlasí s poslancom Hoptom,
že ak je tu možnosť, sú peniaze, treba využiť šancu a netreba sa vyhovárať na opatrnosť pri
kvázi rozhadzovaní kvázi iných peňazí, ako povedala vedúca odboru financií. Pozrel si materiál
s komickým názvom 65 úspechov jedného pána. Tam je za úspech považované aj to, že z počtu
7 zamestnancov má 23. Treba byť opatrný, ale všade. Poslanec Benko dodal, že poslanec Hopta
vlastne v diskusii povedal to, čo aj on. Spomenul finančné krytie, že komisia je len poradný
orgán a poslanec môže predložiť návrh na zastupiteľstve. Predsedom poslaneckého klubu je
predložený návrh navýšiť dotáciu o 434 000 eur, ktorá sa dá pripraviť na júnové zasadnutie.
Navrhol hlasovať o predloženom návrhu. Poslankyňa Bednárová požiadala vedúcu odboru
financií o vyčíslenie výšky rezervného fondu pred zmenou rozpočtu a po nej, pretože výška
spomenutá poslancom Hoptom bola ku koncu roka 2018, nie aktuálna pred touto zmenou
rozpočtu. Ing. Olekšáková odpovedala, že zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2018, teda ešte
pred záverečným účtom, bol 23 678 000 eur. K nemu bolo teraz pridaných 34 212 000 eur.
Spolu je to 57 891 000 eur, ale na základe úprav rozpočtu č. 1, 2, 3 už bolo rozpísaných
33 609 000 eur. Takže po tejto zmene, ak bude schválená, ostáva nerozpísaný rezervný fond vo
výške 24 281 000 eur. Podpredseda PSK Jakubov poukázal na úpravu rozpočtu, konkrétne
pre odbor dopravy, kde sú prevádzkové stavebné investície spolu. Je tam nová položka
asfaltérska čata a finišer. Poďakoval poslancovi Vookovi, ktorý svojou pozitívnou
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tvrdohlavosťou predkladal tento návrh od roku 2015. Je vďačný vedeniu PSK, vedeniu SÚC
PSK a komisii dopravnej, že tento návrh bol zapracovaný do rozpočtu a prispeje k urýchleniu
a skvalitneniu opráv ciest II. a III. triedy PSK. Tento návrh nebude od začiatku úplne ideálny
a stopercentný, ale časom sa bude na ňom pracovať tak, aby slúžil v prospech občanov PSK
a prispieval ku kvalite ciest PSK. Poslanec Janiga rozumie predsedovi PSK a dokonca
podporuje jeho navýšenie, lebo žiadostí je veľa a treba ich nejakým spôsobom naplniť. Súhlasí
aj s poslancom Benkom. Má skôr iný principiálny problém, či v rámci platného VZN je vôbec
možné upraviť výzvu. VZN hovorí o tom, ako má všeobecne vyzerať výzva. Obsahuje len jednu
možnosť, že vyhlásenú výzvu je možné zrušiť len predsedom PSK na základe odporúčania.
VZN neobsahuje ustanovenie o jej zmene a dnes má zastupiteľstvo meniť výzvu. Spomínal to
aj na zasadnutí komisie finančnej. Ak je raz daná výzva v zmysle platného VZN, asi by mala
byť predložená nová výzva. Podľa slov poslanca Hrabčáka, vzhľadom na názorovú
nejednotnosť danej prerokovanej veci a možných nových faktov, by bola vhodná krátka
prestávka na spracovanie návrhu, ktorý bude podporený teraz pri zmene rozpočtu a neskôr pri
prerokovaní VZN. Poslanec Ledecký poznamenal, že na veci už raz schválené asi netreba
siahať. Túto polemiku a diskusiu vlastne vyvolalo navýšenie Výzvy predsedu PSK. Niečo bolo
schválené, treba to dodržať a na budúci rok je na to čas. V prípade, že sa to má meniť, tak aj na
strane poslancov, aj na strane predsedu PSK. Potom je to prirodzené a správne. Podľa slov
poslanca Ferenčáka z tejto diskusie vyplynulo, že naozaj nie je možné navýšiť podľa VZN
Výzvu predsedu PSK, lebo má byť dokonané tak, ako bolo spečatené. Navýšenie prostriedkov
je v poriadku, lebo môže byť vyhlásená nová výzva na uspokojenie ďalších žiadateľov. Presne
taký istý spôsob má byť aj pre poslancov. To znamená, ukončiť čo je ukončené a ukončiť aj
Výzvu predsedu PSK a navýšenie potom alokovať v ďalšej novej výzve. Predseda PSK
Majerský sa spýtal hlavného kontrolóra PSK a vedúcej odboru financií, či je možnosť navýšiť
Výzvu predsedu PSK o 100 000 eur, teda o akúkoľvek čiastku. Ing. Hudák si musí pozrieť
presnú formuláciu vo VZN. Ing. Olekšáková odpovedala, že vo VZN nie je uvedený spôsob
zmeny. Keď je to otvorené, má za to, že tak ako poslanci schvaľujú výzvu, môžu schváliť aj
prípadné zmeny. Predseda PSK Majerský dodal, že v prípade poslancov je výzva uzavretá a
musela by byť vyhlásená nová výzva. Ing. Olekšáková vysvetlila, že nie je zakázané, alebo nie
je tam uvedené, že s výzvou sa nemôže nič robiť. Poslanec Hopta poznamenal, že výzvy pre
budúci kalendárny rok treba pripraviť s ukončením naraz. Podľa jeho názoru by výzvy pre
poslancov aj predsedu PSK mali začať a skončiť v jednom termíne. Poslanec Vook spomenul,
že aj na rokovaní predsedov poslaneckých klubov bolo povedané, že predsedovi PSK končí
výzva v auguste. Poslanci by mali mať v budúcom roku zvýšený poslanecký fond pre jednotlivé
okresy PSK. Bolo dohodnuté, že ak zastupiteľstvo bude zvyšovať dotáciu predsedovi PSK,
zvýši sa aj poslancom. Je pravda, že poslanci môžu zvyšovať, kedy chcú, môžu predkladať
návrhy a hlasovať o nich. Následne predseda PSK Majerský vyhlásil 5-minútovú prestávku
na rokovanie predsedov poslaneckých klubov. Po prestávke sa predseda PSK Majerský spýtal
poslanca Jánošíka, či predložený poslanecký návrh stiahne a suma zadefinovaných 434 000 eur
bude daná do Výzvy pre región na júnovom zastupiteľstve. Poslanec Jánošík trval na svojom
poslaneckom návrhu s určením tejto sumy pre novú výzvu. Podľa slov poslanca Benka je
potrebné dať vážnosť tomuto zastupiteľstvu. Keďže na Zastupiteľstve PSK bol predložený
návrh poslanca Jánošíka, s ktorým sa stotožnil, je treba dať o ňom hlasovať.
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Jánošíkom:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje navýšenie alokovanej sumy o + 434 000 eur vo Výzve PSK na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.
Hlasovanie:
za: 18
proti: 2
zdržalo sa: 28
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2019 nasledovne:
A.1

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

662 500 €

na

215 560 834 €

Bežné výdavky

o

662 500 €

na

195 364 525 €

v tom:
A.1.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

662 500 €

01 Všeobecné verejné služby – Úrad PSK (zdroj 41)
v tom:
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom
znení – Výzva Predsedu PSK

100 000 €

Bežné výdavky Úradu PSK (aktivity súvisiace s implementáciou
strategických dokumentov, súvisiace s iniciatívou „Catching up
Regions – II. etapa“, pre oblasť IT, na propagáciu a i.)

500 000 €

04.5 Cestná doprava (zdroj 41)
Príprava projektov v rámci IROP

62 500 €

A.1.2 Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie
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0€

Sociálne zabezpečenie
-

Nerozpísaná rezerva

A.2

Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľom
opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005
Z. z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010
Kapitálový rozpočet

294 000 €
294 000 €

Kapitálové príjmy

o

0€

na

619 737 €

Kapitálové výdavky

o

+ 13 780 636 €

na

62 388 745 €

v tom:
oblasť financovania: Úrad PSK
oblasť financovania: Projekty

5 000 001 €

oblasť financovania: Doprava

6 561 305 €

oblasť financovania: Kultúrne služby
oblasť financovania: Vzdelávanie
oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie
A.3

70 700 €

307 090 €
1 588 640 €
252 900 €

Rozpočet finančných operácií
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A.4

Príjmové finančné operácie upraviť

o

13 780 636 €

na

43 930 119 €

Výdavkové finančné operácie upraviť

o

0€

na

2 357 420 €

Rozpis kapitálových výdavkov
Podľa príloh tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Prílohy tohto uznesenia:
Príloha č. 1: Rozpis kapitálových výdavkov
Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

Príprava projektov IROP:
Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov
(Lesík delostrelcov) - PD
Cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina PD
II/533 Levoča - Spišská Nová Ves
II/545 Kapušany - Fulianka
II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa
III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul.
Solivarská)

70 700 €

04.5.

RF

- 10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.
04.5.
04.5.

RF
RF
RF

24 000 €
17 200 €
19 500 €

04.5.

RF

10 000 €

Oblasť financovania: Projekty
nerozpísaná rezerva
nerozpísaná rezerva

5 000 001 €
04.1.2

41
RF

Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

Zavedenie mzdového programu Magma
II/545 Demjata - Raslavice - PD
III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów)
Stavebné investície (cesty, mosty, zosuvy...)
Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec
za obcou Sveržov
Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002
Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša vrátane
PD
II/546 Prešov - Klenov - odvodnenie cestného telesa
II/545 Jánovce - Kľušov - odvodnenie cestného telesa
II/545 Kapušany - Fulianka
II/575 Malá Poľana - Medzilaborce
II/534 Poprad - Starý Smokovec
Stabilizácia zosuvov III/3431 Záhradné, II. etapa
Rekonštrukcia cesty III/3493 Jánovce - križ. ciest III/3493 a
3491
III/3552 Belejovce - otočisko vozidiel ZÚ
III/3537 Vápeník - otočisko vozidiel ZÚ

Suma

1€
5 000 000 €
6 561 305 €

04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF

37 105 €
44 200 €
40 000 €

04.5

RF

300 000 €

04.5

RF

300 000 €

04.5

RF

300 000 €

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF
RF

210 000 €
75 000 €
100 000 €
65 000 €
50 000 €
250 000 €

04.5

RF

255 000 €

04.5
04.5

RF
RF

20 000 €
25 000 €
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SÚC PSK

Odstránenie nevyhovujúcich stavov na cestách III. triedy
v rámci PSK
III/3533 Giraltovce - Brezov
III/3517 Bardejovská Nová Ves - Andrejová
III/3491 Hertník - križovatka
III/3499 Kríže - Kružlov
III/3497 Richvald - obec
III/3502 Marhaň - Koprivnica
III/3832 Humenné - Porúbka
III/3077 Tatranská Kotlina - Slovenská Ves
III/3210 Priepust na ceste III/3210 Lúčka
III/3242 hr. okr. SNV - križ. s cestou III/3208
III/3066 križovatka I/18 - Gánovce
III/2343 stav.-bezp. opatrenia Lučivná
III/3446 Styková križovatka cesty III/3446 s MK Záborské
vrátane PD
III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179 s MK - pod
hradom vrátane PD
III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-KSK
III/3462 Ľubovec - Klenov
III/3464 Bajerov - Kvačany
III/3325 Šarišské Bohdanovce
III/3445 Drienov - Lemešany
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3446 a III/3443 v obci
Záborské vrátane PD
III/3174 Bodovce - Ratvaj
III/3193 Brezovica - prieťah obce
III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce
III/3193 Lipany - Tichý Potok
III/3887 Hostovice - Osadné
III/3890 Parihuzovce - spojka
III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová
III/3733 križovatka s cestou II/554 Nižný Hrušov - okr. hr. MI
III/3614 Čaklov - Zámutov
III/3626 Sečovská Polianka - Cabov
II/554 Poša
III/3617 križ. I/18 - III/3617 železničné priecestie
Stavebné investície spolu (cesty, mosty, zosuvy...) :
Prevádzkové stavebné investície (areály, budovy, skládky...)
Soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Humenné
Soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Svidník
Soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Vranov
nad Topľou
Soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Stará Ľubovňa
Skládka chemického posypového materiálu - cestmajsterstvo
Tatranská Štrba
Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie
systémových porúch na objektoch, rekonštrukcia kotolne a
rozvodov ÚK- cestmajsterstvo Vranov nad Topľou
Sklad emulzie na cestmajsterstve Poprad
Vodovod a kanalizácia Lipany
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

185 000 €
180 000 €
80 000 €
115 000 €
10 000 €
25 000 €
285 000 €
60 000 €
5 000 €
125 000 €
72 000 €
48 000 €

04.5

RF

5 000 €

04.5

RF

5 000 €

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF

60 000 €
100 000 €
30 000 €
25 000 €
135 000 €

04.5

RF

5 000 €

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

65 000 €
100 000 €
100 000 €
15 000 €
120 000 €
90 000 €
70 000 €
145 000 €
150 000 €
30 000 €
10 000 €
50 000 €
4 450 000 €

04.5
04.5

RF
RF

25 000 €
25 000 €

04.5

RF

25 000 €

04.5

RF

25 000 €

04.5

RF

15 000 €

04.5

RF

53 000 €

04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF

75 000 €
50 000 €
10 000 €
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SÚC PSK

Vzduchotechnika a rekonštrukcia soc. hyg. zariadení v AB
riaditeľstva SÚC PSK
Prevádzkové stavebné investície spolu (areály, budovy,
skládky...)
Strojné investície ( Doprava a mechanizácia...)
Teleskopické nakladače – 2 ks
Referentské vozidlá – 10 ks
Rotačná kosačka
Nadstavba TURBO
Signalizačný vozík - 7 ks
Vozík s deformačným zariadením
Technická výbava pre technológiu zálievok – 7 ks
Kanálový zdvihák
Asfaltérska čata
Finišér
Valec – 2 ks
Fréza
Podvalník – 2ks
Sklápač 16 t – 2 ks
Nadstavba na asf. postrek
Valník 8-miestny
Strojné investície spolu:
Zásobník projektových dokumentácií
pre elimináciu
bezpečnostných rizík v cestnej premávke na cestách II. a III.
triedy PSK a rozvoj cestnej infraštruktúry PSK
Technická štúdia a dokumentácia na územné rozhodnutie
stavby „III/3622 Severozápadný obchvat Vranova
s napojením na cestu I/18
Stavebno-bezpečnostné opatrenia na cestách II. a III. triedy bezpečné priechody pre chodcov
Križovatky ciest III/3491 a III/3493 a MK v obci Hertník
Rekonštrukcia cesty III/3523 Smilno - Šarišské Čierne
Rekonštrukcia cesty III/ 3452 Gregorovce

04.5

RF

453 000 €
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

240 000 €
135 000 €
7 000 €
75 000 €
105 000 €
35 000 €
35 000 €
15 000 €

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

200 000 €
180 000 €
180 000 €
60 000 €
180 000 €
70 000 €
20 000 €
1 537 000 €

04.5.

41

-100 000 €

04.5.

41

60 000 €

04.5.

41

10 000 €

04.5.
04.5.
04.5.

41
41
41

15 000 €
10 000 €
5 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby
Šarišské
múzeum
Bardejov
PUĽS
Hvezdáreň
a
planetárium Prešov
Podduklianske
osvetové stredisko
vo Svidníku
Okresná
knižnica
Dávida Gutgesela
v Bardejove
Múzeum moderného
umenia
Andyho
Warhola
v Medzilaborciach

150 000 €

307 090 €

Traktor s príslušenstvom do skanzenu

08.

RF

35 000 €

Cimbal Bohák

08.

RF

2 000 €

Zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny

08.

RF

11 000 €

Nákup motorového vozidla (pick up)

08.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

08.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

08.

RF

30 000 €

08.

RF

194 090 €

Nákup zbierkových predmetov - (rozpis v prílohe č. 2 k uzneseniu)
Oblasť financovania: Vzdelávanie

1 588 640 €
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Hlavná budova - zateplenie obvodového a strešného plášťa,
SOŠ
Kežmarok,
odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na
Garbiarska 1
objekte - dofinancovanie
SOŠ lesnícka Prešov Rekonštrukcia elektroinštalácie

09.

RF

288 183 €

09.

RF

177 005 €

09.

RF

163 565 €

Univerzálny traktor na odborný výcvik

09.

RF

36 000 €

Záhradná traktorová kosačka

09.

RF

3 500 €

Učebne A - zateplenie obvodového plášťa - dofinancovanie

09.

RF

3 508 €

Vybavenie multifunkčného ihriska

09.

RF

9 900 €

Technológia pre pekárenskú prevádzku

09.

RF

80 000 €

Vybavenie školských dielní CNC strojmi

09.

RF

150 000 €

Projektová dokumentácia na fotovoltické panely

09.

RF

1 980 €

Odkúpenie 2. časti športovej haly
Odkúpenie priľahlých pozemkov k stavbe v kat. území Valkov
SPŠ stavebná
(pozemky okolo chaty)
SOŠ podnikania a Odkúpenie pozemkov v areáli garáží a dielní SOŠ na Štúrovej
služieb, Lipany
ulici
SOŠ
elektrotechnická,
Nákup motorového vozidla (combi)
Poprad - Matejovce
SOŠ polytechnická
Andyho
Warhola, Nákup motorového vozidla (pick up)
Medzilaborce
SOŠ remesiel a
Nákup motorového vozidla (9-miestne)
služieb Poprad
SOŠ technická Stará
Nákup motorového vozidla (combi )
Ľubovňa
SOŠ polytechnická
Nákup motorového vozidla (combi )
Humenné
SOŠ gastronómie a
Nákup motorového vozidla (9-miestne)
služieb, Prešov
Stredná
umelecká
Nákup motorového vozidla (combi )
škola Kežmarok

09.

RF

330 000 €

09.

RF

2 000 €

09.

41

-1 €

09.

RF

16 000 €

09.

RF

19 000 €

09.

RF

30 000 €

09.

RF

16 000 €

09.

RF

16 000 €

09.

RF

30 000 €

09.

RF

16 000 €

SOŠ Stará Ľubovňa

Nákup motorového vozidla (combi )

09.

RF

16 000 €

SOŠ
agropotravinárska a Nákup motorového vozidla (combi )
technická Kežmarok

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi )

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (combi )

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

SPŠ Snina
Spojená
škola
Bijacovce
Gymnázium
arm.
gen. L. Svobodu
Humenné
Gymnázium
arm.
gen. L. Svobodu
Humenné
SOŠ
pedagogická
Levoča
SOŠ gastronómie a
služieb Prešov
SPŠ
strojnícka
Prešov
Gymnázium Cyrila
Daxnera Vranov/T.

Zateplenie strešného plášťa
fotovoltických panelov na SPŠ

na

Hotelová akadémia

SOŠ
Drevárska
Vranov nad Topľou
Spojená
škola,
Bijacovce
SOŠ obchodu a
služieb Humenné
SOŠ Snina

objekte,

inštalácia
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SOŠ
dopravná
Nákup motorového vozidla (9-miestne)
Prešov
SOŠ Vranov n. T.
Nákup motorového vozidla (combi )
Hotelová akadémia
Nákup motorového vozidla (9-miestne)
Prešov

09.

RF

30 000 €

09.

RF

16 000 €

09.

RF

30 000 €

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie
DSS Giraltovce

Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových
porúch na objektoch- ELENA- II. etapa

252 900 €
10.

RF

130 000 €

Konvektomat
Vytvorenie miestnosti pre výkon sociálnej rehabilitácie
a miestnosti pre personál
Rekonštrukcia a renovácia izieb 7 ubytovacích buniek dofinancovanie

10.

RF

13 500 €

10.

RF

9 000 €

10.

RF

1 400 €

Nákup motorového vozidla (combi)

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi; 4x4)

10.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

10.

RF

16 000 €

DSS sv. Jána z Boha, Nákup motorového vozidla (combi)
Sp. Podhradie

10.

RF

16 000 €

DSS Sabinov
ZSS
Dotyk
Medzilaborce
ZSS
Dotyk
Medzilaborce
ZSS Jasoň, Spišská
Stará Ves
DSS v Sabinove
CSS Dúhový sen
Kalinov
Domov v Poloninách
Nová Sedlica
CSS Dúbrava

Príloha č. 2: Nákup zbierkových predmetov 2019
Organizácia / zbierkový predmet
Krajské múzeum v Prešove - zdroj RF
Paraván z obdobia Biedermeieru z 19. stor.
Sedacia rokoková garnitúra, cca 1790 (18. stor.)
Stredoslovenský maliar (Anton Schmidt ?) Sv. Katarína Alexandrijská, olej, plátno, 3. štvrtina
18. stor.
Anjel z barokovej oltárnej architektúry
Mikuláš Jordán: Zjavenie Márii Magdaléne (Noli me tangere)
Michal Čabala: Krajina s riekou Topľou
František Veselý: Človek a stĺp
Dušan Pončák: Portrét Jána Lazoríka
Kolekcia 70 pohľadníc a fotografií z predvojnového a medzivojnového obdobia a publikácia
Kornél Divald
Súbor keramiky z 19. - 20. stor.
Svietnik (32 x 13,5 cm) neogotický
Kadidelnica (16 x 17 cm) renesančná s erbom rodiny Pete
Klavír, V. J. Kavalier & Co Prag 1879
Kalvária (40 x 19 cm) ľudová plastika z 19. stor.
Wit Nanke: Ježiš s ranou v boku s epitafom v poľštine, 60. roky 19. stor.
Plátno krížovej cesty 2x
Korpus (55 x 40 cm), polychrómované drevo, polovica 18. stor.
Korpus (60 x 55 cm), začiatok 18. stor.

Suma
47 490 €
1 080 €
6 000 €
3 500 €
4 700 €
1 990 €
850 €
1 200 €
750 €
820 €
300 €
300 €
800 €
350 €
300 €
250 €
500 €
2 400 €
2 400 €
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Sv. Ján Nepomucký, 18. stor.
Historický nábytok, solitér. Bielizník v štýle historizmu vyrobený okolo roku 1880
Historická knižnica 130 kníh od 17. po 20. stor. a židovská tóra
Historický nábytok, solitér. Odpočívadlo z obdobia Louis Philipe, okolo roku 1850
Historický nábytok, solitér. Komoda v štýle klasicizmu, okolo roku 1800
Umučenie, vyrezávaná plastika Krista
Odkladací stolík, 19. stor.
Súbor 100 kresieb akademického maliara Michala Čabalu

3 000 €
900 €
5 500 €
2 500 €
4 000 €
700 €
900 €
1 500 €

Vihorlatské múzeum v Humennom - zdroj 41

20 000 €

ZOOLÓGIA - dermoplastické preparáty
Užovka obyčajná (Natrix natrix)
Vretenica severná(Vipera berus)

150 €
150 €

Krkavec čierny (Corvus corax)

90 €

NOVŠIE DEJINY
Vojenský poľný ďalekohľad GOETZ Bratislava, 6 x 30 cm z I. svetovej vojny
Rádio Tesla 512, 33 x 22 x 50 cm, 1. polovica 20. storočia

310 €
110 €

Rádio Telefunken Grand Koncert, 32 x 25 x 50 cm, 1. polovica 20. storočia

120 €

STARŠIE DEJINY
Stolík vykladaný perleťou s vyklápacou vrchnou doskou, 19. storočie

2 600 €

Elektrická lampa na dámsky nočný stolík Herend, 19. storočie
Porcelánový barokový kalamár (porcelánka vo Francúzsku)
Stolík BIEDERMAEIR so zrkadlom, 70 x 45 cm
Nebarokové zrkadlo s rozšíreným ovalom v hornej časti, s bohatou rezbou a pôvodnou fazetou
zrkadloviny
GALERIJNÉ ODDELENIE
Stanislav Stankoci - "V čiernej skrinke 1974 OB," kombinovaný akryl na plátne, 100 x 110 cm,
2002 - 2003

200 €
900 €
1 600 €
700 €

2 200 €

Zufar Gimajev - "Stará Snina," olej na plátne, 60 x 70 cm s rámom, 50 x 60 cm bez rámu, 2000
Andrej Gaj - "Zátišie so slnečnicami," olej kartón, 45 x 60 cm s rámom, 40 x 50 cm bez rámu,
2004
Vasil Gangur - "Prales v Poloninách," akvarel pod sklom," 90 x 70 cm s rámom, 60 x 50 cm bez
rámu, 1996
Vasil Gangur - "Pri Sninských rybníkoch," akvarel pod sklom, 75 x 85 cm s rámom, 50 x 65 cm
bez rámu

2 100 €

Andrej Smolák - "Pod horou Gazdoraň," olej na plátne, 60 x 80 cm, 2015
Signatúra - "Maritova 2016," "Vodárenská nádrž Starina" (azbukou), olej na plátne, 60 x 80 cm,
2016
Zbierkové predmety pre expozíciu NÁRODOPIS

1 400 €

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - zdroj RF

650 €
1 700 €
1 600 €

775 €
2 645 €
97 000 €

Andy Warhol - "Space Fruit," Still lifes, 76,2 x 101,6 cm, 1979

20 000 €

Andy Warhol - "Shoe and Leg," 63,5 x 48,3 cm, 1955

21 000 €

Andy Warhol - "Committee 2000," 76,2 x 50,8 cm, 2000
Andy Warhol - "Jimmy Carter," 99,7 x 74,9 cm, 1977
Šarišská galéria Prešov - zdroj RF

9 000 €
47 000 €
19 650 €

akad. mal. Slavomír Brezina - Portrét 3., pastel, kombinovaná technika, papier, 50 x 65 cm,
značené vpravo dole ceruzou, nerámované, 2010

500 €

prof. Ing. arch. Martin Brezina - interiérové návrhy - Fontána zimnej záhrady, tempera, papier,
41 x 56,5 cm, značené vpravo dole čiernym tušom, text v obrázku dole ceruzou, nerámované,
1932 Bratislava

550 €
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prof. Ing. arch. Martin Brezina - interiérové návrhy - Interiér banky, akvarel, papier, 41,5 x 57
cm, značené vpravo dole čiernym tušom, nerámované, 1933
Mgr. art. Slávka Brezinová - Bez názvu, papier, kombinovaná technika, 32,7 x 44,7 cm, značené
vpravo dole ceruzou SB, nerámované, 1999 - 2000
Mgr. art. Slávka Brezinová - Bez názvu, papier, kombinovaná technika, 32,7 x 44,7 cm, značené
vpravo dole ceruzou SB, nerámované, 1999 - 2000
akad. mal. Anna Hausová - Hra 1., asambláž, 135 x 135 cm, 1998 - 2006
akad. mal. Anna Gregorová - Vertikála 2, vaječná tempera, plátno na sololite, 100 x 70 cm,
nesignované, rámované, 2017
Eugen Krón - Krompašská vzbura, suchá ihla (?), 45,5 (31,5) x 54 (41,5) cm, signované vpravo
dole ceruzou, 1921
prof. akad. mal. Ivan Šafranko - Objekt I., asambláž, drevo, kov, smalt, 40,2 x 30 x 7,3 cm,
signované vpravo hore hnedou, 1965
prof. akad. mal. Ivan Šafranko - Objekt II., asambláž, drevo, kov, smalt, 40,1 x 30 x 5,5 cm,
signované vpravo hore červenou, 1965
prof. akad. mal. Ivan Šafranko - Objekt III., asambláž, drevo, kov, sklo, 39,8 x 30 x 10,5 cm,
signované vpravo hore hnedou, 1965

700 €
500 €
500 €
1 800 €
800 €
800 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €

prof. akad. mal. Ivan Šafranko - Hlas, olej, kartón, 65,7 x 46,6 cm, signované vľavo dole
červenou, rámované, 1970

2 500 €

prof. akad. mal. Ivan Šafranko - Blízke stretnutie, olej, lepenka, 49,8 x 69,5 cm, signované vľavo
dole červenou, rámované, 1970

3 500 €

Tatranská galéria v Poprade - zdroj RF

9 950 €

František Kudláč - Žiaľ, olej na preglejke, 70 x 120 cm, 1950 - 1960

5 800 €

Jozef Fabíni - Akt ženy, pastel na papieri, 31 x 22,5 cm, cca 1950
Hubert Čepiššák - Náboženský motív, olej na preglejke, 63 x 51 cm, cca 1970
Ferdinand Katona - Letná krajina, olej na plátne, 36 x 49 cm, 1920 - 1930
Jozef Olexa - Panoráma Tatier, litografická tlač, 22,5 x 45 cm, cca 1950
Mária Kovaľová - Kolekcia umeleckých šperkov (5 ks), kov, meď, smalt, priemer 4,5 cm, 1990
- 1995

250 €
250 €
2 700 €
450 €

Spolu

500 €
194 090 €

K bodu 4 – Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019:
Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, predstavila samotné znenie Výzvy
predsedu PSK. Nemenia sa podmienky výzvy, ostáva aj minimálna a maximálna výška dotácie.
Mení sa len celková suma alokácie Výzvy predsedu PSK zo 101 000 na 201 000 eur. Ide
o nárast vo výške 100 000 eur, ako to bolo uvedené v úprave rozpočtu č. 3/PSK/2019.
Diskusia:
Poslanec Hopta vyjadril poľutovanie nad tým, že v prechádzajúcom bode nebola schválená tá
výzva. Z technického hľadiska sa pýta, či zastupiteľstvo ide zmeniť výzvu pre predsedu PSK
s navýšením čiastky. Osobne s tým nemá problém, aj keď mu je ľúto nenavýšenej čiastky pre
zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo bude meniť de facto výzvu, teda už nie je potrebná lehota 15 dní?
Podľa jeho názoru ide pri zmene čiastky de facto o novú výzvu, ktorá by mala byť zverejnená
15 dní pred zastupiteľstvom, lebo je to zmena VZN. Predseda PSK Majerský upresnil, že
jedno je VZN a druhé výzva. Poslanec Hopta sa ospravedlnil. Vyjadril poľutovanie nad tým,
že na jednej strane zastupiteľstvo vychádza v ústrety predsedovi PSK a na druhej strane
poslanci, ktorí podporujú toto vedenie, by mali vedieť zahlasovať za podporu navýšenia čiastky
pre obce PSK. Hľadá sa cesta, ako sa to nedá, namiesto hľadania cesty, ako sa to dá.
17

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 Predsedu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019
schvaľuje
zmenu Výzvy Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2019 nasledovne:
Článok III. Podmienky výzvy - úvodné ustanovenie znie:
III. Podmienky výzvy
Predseda Prešovského samosprávneho
Vyhlasovateľ výzvy
kraja
Celková suma alokácie pre výzvu spolu
201 000 €
1. 1. 2019 – 31. 10. 2019
Termín realizácie podporenej činnosti
priebežne, najneskôr do 31. 8. 2019
Termín na predloženie žiadosti
800 €
Min. výška dotácie na jednu žiadosť*
5 000 €
Max. výška dotácie na jednu žiadosť*
min. 20 % zo schválenej dotácie
Spolufinancovanie podporenej činnosti
systém refundácie
Spôsob financovania
priebežne, najneskôr do 30. 9. 2019
Termín schválenia dotácie
*Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdavkov

Hlasovanie:
za: 52
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, predkladá prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území
Humenné v správe Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pozemok sa nachádza mimo
areálu školy v tesnom susedstve cesty. Mesto Humenné požiadalo PSK o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku z dôvodu rozšírenia cesty výstavbou odbočovacieho pruhu a vzniku
novej parcely o výmere 364 m2. Výstavbou odbočovacieho pruhu sa zlepší a zefektívni
dopravná situácia v meste Humenné na križovatke ulíc Komenského - Mierová.
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.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4,
066 01 Humenné, IČO: 00160954, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
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. Humenné zapísaného
na LV č. 8360, a to:

B.2
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novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 3362/50, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 364 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3362/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24031 m2, geometrickým plánom č. 32389833-33/2014 vyhotoveným Ing.
Miroslav Mihalík - Geomm, 066 01 Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným Okresným
úradom Humenné – katastrálny odbor dňa 25. 04. 2014 pod číslom G1-104/2014,
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné,
IČO: 00323021, za kúpnu cenu 1,00 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku z dôvodu výstavby odbočovacieho pruhu, ktorého
investorom je mesto Humenné a ktorého výstavbou sa zlepší dopravná situácia v meste.

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

K bodu 6 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného
majetku a to obstaranie spoluvlastníckeho podielu stavby, pozemkov a príslušenstva k stavbe
v katastrálnom území Prešov, ktorého aktuálnym vlastníkom je Tatran Prešov, s. r. o., do
vlastníctva PSK. Tento majetok zverí do správy Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov. Po
viacnásobných požiadavkách tejto školy o rozšírenie existujúceho užívania športovej haly aj
o príslušenstvo o výmere 571 m2, ktoré tvorí prízemie a prirodzenú súčasť športovej haly,
komisia správy majetku aj komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúčajú zastupiteľstvu
schváliť predmetnú kúpu. Predmetom kúpy bude 571 podielov z častí 1032 na dvoch parcelách
v rozmere asi 1 000 m2, teda nebytový priestor č. 12 – 1 a súčasne tento primeraný podiel na
oplotení a parkovacích plochách. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená
znaleckým posudkom predstavuje 427 780 eur. Po rokovaní s vlastníkom sa dospelo k hodnote
330 000 eur.
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
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
1.

prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – TATRAN Prešov, spol. s r. o.,
Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 807, zapísaného na:
LV 11721, k. ú. Prešov, a to:
- pozemok registra CKN parcelné číslo 262/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2 ,
- pozemok registra CKN parcelné číslo 262/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 687 m2 ,
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 571/1032
LV 16579, k. ú. Prešov, a to:
- nebytový priestor č. 12 - 1, vchod 1 na prízemí sociálno-prevádzkovej budovy, súpisné číslo
13910, postavenej na parcele číslo 262/8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 571/1032,
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 571/1032
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a stavebné úpravy – plot z východnej strany, plot zo severovýchodnej strany, spevnené plochy
s povrchom dláždeným betónovým, spevnené plochy s povrchom z keramickej dlažby, spevnené
plochy s povrchom asfaltovým,
spoluvlastnícky podiel: 571/1032,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Hotelová akadémia, Baštová 32, 080
01 Prešov, IČO: 00162191, za kúpnu cenu 330.000,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 166/2016 zo dňa
12.10.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Antonom Lukáčom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 427.780,00 € (bez pozemku
parcelné číslo 262/2). S pozemkom parcelné číslo 262/2 predstavuje všeobecná hodnota majetku
456.000,00 €.
2. zriadenie bezodplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného
z vecného bremena - TATRAN Prešov, spol. s r. o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36
475 807, zapísanom na LV 11721, k. ú. Prešov, a to na
pozemku registra CKN parcelné číslo 262/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2 ,
ťarchy: bez zápisu,
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu
k pozemku CKN parcelné číslo 262/6 v prospech oprávneného z vecného bremena - Prešovský
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka
zníženie energetickej náročnosti budovy“: Ing. Grešš, vedúci odboru
majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že body 7 – 11 sa budú týkať úpravy rozpočtov
investícií a to nenávratných finančných prostriedkov financovaných z výzvy OPKŽP alebo
IROP. Na odbore majetku a investícií reálne prebieha silné vnútorné budovanie pracovných aj
odborných kapacít, toku informácií a spôsobu nakladania informácií od investorov. Kus roboty
sa podarilo urobiť v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Spolu s poslancom Hrabčákom, aj
keď navonok vyzerá spolupráca konfrontačne, sa vytvára mozaika a jej výsledok budú môcť
poslanci vidieť už na budúcom zasadnutí zastupiteľstva. Komplexný návrh organizačnej
štruktúry, pracovných tokov, kompetencií a očakávaných efektov zabezpečí kvalitné
okomentovanie dofinancovania nadlimitných výdavkov s minimalizáciou ich výšky. V tomto
bode rokovania PSK znižuje energetickú náročnosť budovy SOŠ lesníckej v Prešove na základe
výzvy OPKŽP so získaním 350 000 eur nenávratného príspevku. Strecha navrhnutá na
zateplenie musí byť riešená iným spôsobom, čo vyvolalo náklady naviac vo výške 60 000 eur
a s tým súvisiacich stavebných prác, úkonov stavebného dozoru a mierneho navýšenia
dopracovania projektovej dokumentácie. To sa zistilo až po prevzatí diela a hlbokej sondáži,
ktorá bola urobená samotným dodávateľom stavby po prevzatí staveniska. Pod tlakom
zastupiteľstva sa snaží odbor preniesť zodpovednosť na stavebný dozor a dodávateľa stavby.
K uvedeným prácam naviac bol zvolaný poslanecký kontrolný deň za prítomnosti poslancov za
príslušný volebný obvod, ktorí boli oboznámení s vyššie uvedenou problematikou. Odporúča
zastupiteľstvu schváliť predmetné dofinancovanie nadlimitných výdavkov. Tým sa zabezpečí
realizovateľnosť celého projektu a strecha, ktorá musí byť sčasti zbúraná, bude nanovo
dobudovaná inou štruktúrou.
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Diskusia:
Poslanec Hrabčák dodal, že je to jeden z ďalších typických príkladov zle pripraveného
projektu, projektového zámeru a projektovej dokumentácie pre zhodnocovanie majetku PSK.
V tomto prípade SOŠ lesnícka získala nenávratný finančný príspevok na podporu projektu vo
výške 332 000 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených obstarávacích nákladov
a podiel PSK bol 16 000 eur, teda 5 %. Pokiaľ zastupiteľstvo schváli dofinancovanie 62 000
eur na zmenu skladby strechy a asi nemá na výber, tak navýši podiel PSK takmer o 400 %.
Rozprával s Ing. Greššom niekoľkokrát o tejto téme a naozaj sú to niekedy búrlivé diskusie, čo
ho mrzí, lebo tieto veci vznikli za minulého vedenia. Záver je stále ten istý, že chyba je na strane
prípravy projektovej dokumentácie a vypracovania príslušného rozpočtu, ktorý väčšinou
nezodpovedá skutkovému stavu. V tomto materiáli je opäť potreba dofinancovania projektovej
dokumentácie a doplatenie projektantovi za dopracovanie projektovej dokumentácie. Na
poslednom zasadnutí zastupiteľstva požadoval informáciu od právneho oddelenia, ako je
právne krytý resp. chránený zmluvami PSK v prípade, keď projektant, ktorý vypracuje
projektovú dokumentáciu, spôsobí závažné chyby narúšajúce nastavený rozpočet PSK, ktorý
oberá občanov PSK o výšky nenávratných finančných príspevkov. Odpoveď dostal z oddelenia
správy majetku a nie z oddelenia právneho. Rád by vedel, prečo mu odpovedalo oddelenie
správy majetku, keď sa pýtal právneho oddelenia. Aj v predchádzajúcom bode pri riešení VZN
sa predseda PSK pýtal vedúcej odboru financií a hlavného kontrolóra PSK, čo má logiku, ale
prečo sa neobrátil na právne oddelenie, ktoré mohlo poskytnúť právny výklad VZN. V prípade
návrhu dofinancovania mu chýba stanovisko neexistujúcej stavebnej komisie, ktorá by posúdila
relevantnosť a oprávnenosť požiadaviek zo strany zhotoviteľa a dala výstup pre komisiu
finančnú, ktorá schvaľuje finančné krytie a stanovisko právneho oddelenia, ktoré by povedalo
napríklad, že projektant má právo na doplatenie dopracovania projektovej dokumentácie, lebo
PSK nemá páky v rámci zmluvy o dielo, ktoré by ho chránili. Odbor majetku a investícií mu
poslal odpoveď na interpeláciu zo dňa 8. 4. 2019, kde je uvedené, že všetky doteraz uzatvorené
zmluvy budú preverené právnym oddelením PSK. Spýtal sa, či doteraz tieto zmluvy neboli
preverované právnym oddelením a či sa to robilo v zmysle, že zhotoviteľ vyhrá zákazku a dá
návrh zmluvy o dielo, ktorá sa automaticky podpíše. Tento proces kontroly musel prebiehať aj
doteraz. Podľa odpovede aj doteraz podpísané zmluvy budú kontrolované. Chce vidieť, ako sa
bude vstupovať už do podpísaných zmlúv, keď sú tam dve zmluvné strany a zmluva je stále
dohoda dvoch zmluvných strán. To znamená, že keď niekto chce upravovať zmluvné
podmienky, ktoré nebudú v tomto prípade jednoznačne výhodné pre zhotoviteľa, tak asi ťažko
dôjde ku konsenzu a druhá zmluvná strana to asi ťažko podpíše. Pýta sa teda Ing. Grešša, či má
nejaké stanovisko právneho oddelenia k právnemu nároku zhotoviteľa projektovej
dokumentácie na zaplatenie tých 700 eur, ktoré žiada na dopracovanie projektovej
dokumentácie. Osobne tvrdí, že projektant, ktorý spracoval projektovú dokumentáciu, bol
povinný ísť na objekt, urobiť sondáž strechy, preveriť existujúcu skladbu a nie vychádzať na
základe domnienok. Keď to vie urobiť zhotoviteľ pred realizáciou, čo musí, tak projektant
počas prípravy projektovej dokumentácie je povinný urobiť dôslednú obhliadku objektu,
vychádzať z pôvodnej projektovej dokumentácie a v prípade nejasností a podozrenia vybehnúť
na daný objekt a previesť potrebné analýzy, v tomto prípade aj sondy strechy, aby dokázal
takéto nepredvídané veci úplne eliminovať a nevychádzať z nejakých predpokladov. Podľa
slov Ing. Grešša je odpoveď relatívne jednoduchá. Objednaná projektová dokumentácia bola
pre stavebné povolenie. Realizačná projektová dokumentácia nie je k dispozícii. Je nahrádzaná
obhliadkou na mieste po prevzatí staveniska. Podľa prevzatej dokumentácie bolo získané
stavebné povolenie a tým pádom sa s projektantom nemôže rozprávať v tom zmysle, že niečo
nesplnil ako mal. Ak si poslanec Hrabčák myslí, že tento odborný výklad je nedostatočný, tak
mu ponúka možnosť konzultácie v užšom pracovnom tíme po ukončení zasadnutia a veľmi rád
mu ukáže, že analýza bola spravená v rámci možností a vyhodnotená tak, že 700 eur je PSK
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povinný zaplatiť kvôli tomu, že dodávka bola podľa objednaného kontraktu a sú to skutočne
položky naviac. Poslankyňa Pleštinká poznamenala, že poslanec Hrabčák má pravdu, ale je
to dôsledok zle vyhlásených výziev na čerpanie štrukturálnych fondov. Je lepšie zapojenie sa
PSK do týchto výziev, ako keby sa teraz riešili odpovede občanom, prečo PSK nepodal žiadny
projekt do výzvy. Ako starostka obce vie, o čom hovorí, pretože robí a rieši projekty cez
štrukturálne fondy a napríklad malé obce dlho čakajú na refundáciu finančných prostriedkov
cez platobnú agentúru. Tu treba dať podnet, aby štrukturálne fondy a výzvy boli nastavené tak,
aby projektanti a všetci, ktorí sa zapoja, mali čas pripraviť projekty na úrovni, tak ako majú
byť. Poslankyňa Bednárová reagovala na slová poslanca Hrabčáka o predbežnom vykonaní
sondáže a zisťovaní stavu. Otázkou je, či v čase vyhlásenia výzvy, kedy sa pracovalo na
projekte, bol vôbec čas vykonávať takéto podrobné veci. Je to ideálna situácia, takto by to malo
byť. Každý, kto sa púšťa sám do nejakej investície, by to takto spravil. Len či na to reálne
z objektívnych príčin bol čas. V tomto prípade ide o sondu na streche, ale môžu byť ďalšie iné
prípady premeriavania, zisťovania skladieb materiálov a pod. Takže asi aj tam by sa bolo treba
zamyslieť a dať si odpoveď. Poslanec Hrabčák povedal, že krátkosť času neospravedlňuje zle
pripravenú projektovú dokumentáciu. Nehovorí o zlom nastavení výziev, ale o zle
spracovaných projektových dokumentáciách. Pokiaľ sa nevie pripraviť kvalitná projektová
dokumentácia na stavebné povolenie ako prvý stupeň projektovej dokumentácie, tak je
nevyhnutné potom pristúpiť k vypracovaniu vyššieho stupňa projektovej dokumentácie tzv.
realizačnej projektovej dokumentácie. Radšej zaplatiť dvakrát projektovú dokumentáciu
a dopracovanie kvalitnejšej projektovej dokumentácie, ako potom dofinancovávať stovky tisíc
eur. Od začiatku tohto volebného obdobia už PSK zaplatil možno aj 2 mil. eur na
dofinancovanie zle spracovaných projektových dokumentácií. Predseda PSK Majerský dodal,
že treba povedať aj koľko PSK získal, nielen koľko doplatil. To je ďalší fakt. 2 milióny so 17
miliónmi sú neporovnateľné, ale nebude to rozoberať.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc hvaľuj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej
náročnosti budovy“ – stavebné práce, stavebný dozor a dopracovanie projektovej
dokumentácie v celkovom objeme 62 390,66 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, pripomenul celkovú výšku
získaného príspevku v sume 1 074 000 eur. Výška požadovaného dofinancovania je 94 250 eur,
čo tvorí 9,4 %-né navýšenie podielu PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc hvaľuj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu –
SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“ – stavebné práce, materiál, stavebný dozor
a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 94 250,94 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 9 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SPŠ Poprad“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, uviedol, že celková výška investície je 1 100 000 eur, podiel NFP
zaokrúhlene 1 040 000 eur a celkové požadované navýšenie 38 000 eur, čo je 3,8 %.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu – stavby „Zníženie energetickej náročnosti
budovy SPŠ Poprad“ v celkovom objeme 38 563,55 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“: Ing.
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, poukázal na celkové požadované
navýšenie vo výške 3 792 eur, čo je 0,5 %.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc hvaľuj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy
v Poprade na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme
3 792,23 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom
vyučovaní“: Podľa slov Ing. Grešša, vedúceho odboru majetku a investícií Úradu
PSK, je v tomto prípade potrebné zefektívnenie prepojenia elektrických rozvodov schválených
v tejto výzve v rámci tried s novými rozvodnými skriňami a trojžilovým vedením. Podľa
názoru odborníkov a stavebného dozoru by sa stavba nemohla skolaudovať. Požadované
navýšenie je 22 820,88 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc hvaľuj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej
školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, materiál, stavebný dozor
a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 22 820,88 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 12 – Rôzne:
Poslanec Vook požiadal vedenie PSK, aby spravilo všetko pre zvýšenie miezd pracovníkov
sociálnej oblasti v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa vlastného
vypracovaného systému a legislatívy PSK, keďže týchto pracovníkov stále ubúda. Predseda
PSK Majerský odpovedal, že táto téma už bola viackrát proklamovaná. V roku 2018 vyšiel
PSK s agendou 600 a od septembra zvýšil platy zamestnancom sociálnych zariadení
v pôsobnosti PSK o celkom slušné peniaze. Bolo to najvyššie navýšenie mzdy celkovo, dostali
ho v rámci odmien. Tohto roku chce PSK pokračovať ďalej v tomto trende. Je naplánovaná tzv.
agenda 700. V agende 600 neklesol žiaden zamestnanec, ktorý je v priamom kontakte
s klientom, vo svojej mzde pod 600 eur. Keď PSK dokáže naplniť svoje plány a ciele, bude
pokračovať v agende 700 a pripraví ďalšie kroky v tejto oblasti. Nie je to ešte uzavreté.
Poslanec Hrabčák poukázal na 5 bodov dnešného rokovania týkajúcich sa dofinancovania
nadlimitných výdavkov alebo nerozpočtovaných výdavkov v rámci chýb projektových
dokumentácií. Ako technický projektový manažér v praxi má takýchto projektov za sebou
zrealizovaných viac ako 20. Aktuálne chystá 10 projektov. Je v súkromnom sektore, ale napriek
tomu využije tento priestor, aby ukázal prítomným niečo z technickej praxe v súkromnom
sektore, pretože počul, že tieto projekty nie sú porovnateľné s tými, ktoré rieši PSK. Následne
prezentoval bytový dom v Sabinove s 80 bytovými jednotkami. Prebehol komplexnou
rekonštrukciou v roku 2016. Referenčná cena bola 981 000 eur. Po vysúťažení táto cena spadla
na úroveň 724 000 eur a bola dodržaná na cent. Celý projekt prebehol počas 2 rokov a cena
nebola navýšená ani o 1 cent. Bol to projekt s 20 stavebnými objektmi s 80 bytovými
jednotkami a 80 investormi, ktorí v procese prípravy a realizácie projektovej dokumentácie
a realizácie diela neustále vstupovali do procesu. Takýto projekt je ťažko zvládnuť, ale spôsob
financovania nie je totožný s projektmi PSK, lebo ide o kombinované financovanie cez Štátny
fond rozvoja bývania, vlastné zdroje a komerčné úvery. Tým chce povedať, že súkromná prax
má takéto projekty, ale navýšenia, ktoré preberá zastupiteľstvo neustále po predchodcoch, sú
niečím, čo by projektového manažéra v súkromnej praxi zabilo. Bol by to prvý a posledný
projekt, ktorý by skončil navýšením o desiatky alebo stovky tisíc eur. Predmetný projekt má
5 700 m2 zateplenej plochy, 483 okien, 48 lodžií, 917 m2 pôdorysu strechy. Kedysi preberal
s Ing. Greššom na komisii finančnej dofinancovanie okenných profilov alebo líšt na okenné
profily, ktorý bolo 1,5 km. Prezentovaný bytový dom má týchto okenných líšt takmer 2 km.
Zopakoval, že bolo vysúťažených 724 000 eur a po realizácii 724 000 eur bez ďalšieho
navýšenia. V procese prípravy, od začiatku až po úplný koniec, bola jedna jediná osoba a to
Marek Hrabčák, nikto iný, kompletná kontrola nad celým projektom. Vyslovil požiadavku na
predsedu PSK, aby sa vedenie venovalo zháňaniu ľudí, ktorí vedia kontrolovať rozpočty,
pretože je to alfa a omega realizácie celého projektu. Má za sebou desiatky projektov a 10
projektov chystá, ale keď sa PSK nepustí do kontroly a prepočítavania rozpočtov, tak sa ďalej
nepohne. Dostal usmernenie pre organizácie v pôsobnosti PSK, je to fajn a teší ho, že v tejto
veci má Ing. Grešš aj samotné vedenie PSK dynamiku a zlepšenie, ale stále tam nevidí
odbornosť na úrovni rozpočtov, teda rozpočtárov kontroly rozpočtov, ktoré idú do súťaže. To
by sa asi malo zlepšiť. Poslanec Meričko dodal, že keď tu prezentuje svoju prácu jeden
poslanec, môžu potom všetci. Je starosta a sú tu ďalší poslanci – starostovia. Spýtal sa poslanca
Hrabčáka, aký dlhý čas mal na prípravu, či 1 – 2 týždne, keď na niektoré projekty je čas
maximálne mesiac. Nemá to nič spoločné s fungovaním PSK.
Poslanec Dupkala oslovil podpredsedu PSK Lukáča ako človeka, ktorému dal svoju plnú
dôveru vo vzťahu k nevyužívaným priestorom bývalého kúpaliska, bývalej plavárne, teda
budovy, ktorá spadá pod školu v pôsobnosti PSK na Sekčove a už dva týždne nesie nový
honosný názov na fasáde Elpark. Ľudia sa ho pýtajú, kto s tým na Zastupiteľstve PSK súhlasil,
kto s tým súhlasil na MsZ v Prešove. Nevie im dať odpoveď. Verí, že ako človek, ktorý je pri
tom od začiatku a chráni v prvom rade záujmy Úradu PSK a jeho majetku, nie rôznych
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súkromných škôl, môže poskytnúť vážnu odpoveď pre občanov a médiá, nie jemu, lebo je len
hovorcom pýtajúcich sa. Niektorí Prešovčania majú pocit, že z niečoho čo stálo a chátralo, sa
veľmi rýchlo za 2 - 3 týždne dala urobiť kongresová sála s telocvičňou. Nemá nič proti zámeru,
určite ten priestor využitý bude. Proti tomu nemá absolútne nič, ale trochu mu chýba ten proces.
Môže byť, že nebol prítomný na prerokovaní takého bodu v zastupiteľstve. Ak sa o ňom
hlasovalo a nezúčastnil sa hlasovania, dopredu sa ospravedlňuje, ale nemá takú vedomosť. Ak
sa mýli, verejne sa ospravedlní. Požiadal podpredsedu PSK Lukáča, aby mu v termíne do
mesiaca zaslal písomnú odpoveď o tom, kto dal súhlas, kto o tom vedel, na koľko rokov je to
spískané pri všetkej úcte k pánovi, ktorý to teraz prevádzkuje, ale vo všetkej úcte voči všetkým
prítomným poslancom. Ide o majetok PSK. Podpredseda PSK Lukáč uviedol, že ak by
poslanec Dupkala neimitoval činnosť poslanca, ale zúčastňoval sa poslaneckých prieskumov,
vedel by, aká tam bola situácia. Táto budova slúži účelu, má nové využitie 12 hodín denne. Sú
tam žiaci a športujúca verejnosť. Nie je tam síce bazén ale hala, zrkadlová sieň, posilňovňa.
Nájomná zmluva platí od starého vedenia PSK, ktoré ju podpísalo a je platná dodnes. Nič sa na
nej nemenilo. Odpoveď na interpeláciu bola poslancovi Dupkalovi zaslaná. Predseda PSK
Majerský dodal, že medzičasom bol otvorený ďalší bazén v Prešove na ZŠ, Májové námestie,
vzdialený asi 300 m.
Poslankyňa Schlosserová reagovala na poslanca Vooka tým, že je niekedy na škodu, keď
poslanci nedebatujú medzi sebou, teda minimálne s predsedami komisií. Chce ho ubezpečiť, že
na komisii sociálnej sa niekoľkokrát hovorilo o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich
v sociálnej sfére a dokonca členovia komisie dostali aj nejaké podnety o zabezpečení určitých
ďalších krokov, ktoré boli posunuté ďalej v zápisnici. V budúcnosti sa treba vyhnúť
poukazovaniu na niečo, čo nie je pravdou.
Poslanec Hrabčák reagoval na poslanca Merička. Zaujímalo by ho, koľko projektov má za
sebou. Pokiaľ si myslí, že tuná nie je priestor na prezentáciu, tak už nevidí ďalší iný priestor,
pretože toto je oficiálne diskusné fórum poslaneckého zboru. Na to nie je priestor v komisiách,
ktoré majú rôzne zameranie a je tam iba zopár poslancov. Tu je priestor na to, aby sa poslanci
prezentovali. Krátkosť času neobstojí, lebo občanov PSK nezaujíma, v akom časovom tlaku sa
robí, ale ako kvalitne. Výstupom kvalitnej práce sú projekty urobené načas a cena, kvalita,
rozsah prác sú dodržané. Týmito vecami sa nemôžu ospravedlňovať chybne pripravené
projektové dokumentácie. Nie je poslancom, ktorý tuná kýva hlavou, ale ktorý chce byť
prínosom pre Zastupiteľstvo PSK, pre PSK a jeho predsedníctvo. Svojimi príspevkami
a podnetmi sa snaží pomôcť zlepšiť tieto procesy aj v spolupráci s Ing. Greššom. Na komisii
finančnej mal niekoľko otázok k predloženým návrhom dofinancovania. Bolo mu povedané, že
komisia finančná nemá kompetenciu posudzovať oprávnenosť a poslanci sa vlastne k tomu
nevedia vyjadriť. Pri predložení návrhu na zriadenie stavebnej komisie všetci kývali hlavou, že
nie je potrebná ďalšia komisia. Ale chýba výstup z komisie finančnej, ktorá by potvrdzovala
oprávnenosť takých požiadaviek kompetentných. V procese schvaľovania materiálov
predložených zastupiteľstvu nestačí len schválenie finančného krytia, ale aj schválenie
oprávnenosti týchto požiadaviek, čo je alfa a omega transparentnosti fungovania PSK a úradu.
Predseda PSK Majerský sa obáva inej veci. Prezentácia poslanca Hrabčáka bola na hrane
a zvlášť keď ide o sebaprezentáciu konkrétnej firmy resp. živnostníka, lebo tuná nie je
reklamný priestor. Toto je prezentovanie názorov pre rozvoj PSK. Na tomto fóre prezentoval
svoju súkromnú firmu a to je fakt na hrane legislatívy. Osobne zvažoval, či prezentáciu má
vôbec pustiť ďalej. Nevie, akým spôsobom sa dostala do réžie, pretože tu nemala vôbec
odznieť. Požiadal všetkých prítomných, aby sa to už viac neopakovalo.
Poslanec Dupkala reagoval na poslanca Hrabčáka. V prvom rade poďakoval predsedovi PSK
za predošlé slová, vie, že dodrží slovo chlapa aj v tejto veci. Spýtal sa poslanca Hrabčáka, že
ak tento priestor bol fakt na legislatívnej hrane, má fotodokumentáciu jeho súkromnej stránky
na Facebooku, kde sa hrdí rozdávaním svojich súkromných vizitiek ako člen delegácie PSK
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v dňoch 4. – 8. 3. 2019 v Monaku. To išiel rozdávať vizitky všetkých 62 poslancov PSK a hájiť
záujmy PSK či svojej súkromnej spoločnosti? Všetci voliči poslanca Hrabčáka za okres
Sabinov dnes v priamom prenose videli, že nevolili svojho zástupcu ale spoločnosť READY
invent. Ak sa to ešte zopakuje, bude to zo strany poslanca Hrabčáka minimálne chrapúnstvo.
Poslanec Šmilňák uviedol, že v programovacom období 2013 – 2020 má SR v roku 2019 zatiaľ
vyčerpaných 10 % z objemu eurofondov. V čerpaní je veľmi pozadu, pretože podmienky
výziev sú komplikované. Väčšina výziev je veľmi krátkych a nedajú sa kvalitne pripraviť bez
určených jasných podmienok. Z tohto dôvodu mnoho projektov zlyháva a poslanci PSK teraz
na zasadnutí hasia nekvalitné projekty nekvalitne pripravené pre krátkosť času. Aby to tu teraz
nevyzeralo tak, že VÚC robí niečo zlé a poslanec Hrabčák sa snaží ustrážiť míňanie verejných
financií. Tieto akcie a projekty musí PSK dokončiť a aj ich dokončí. Zlepšila sa kontrola aj
príprava projektov. Vecná debata sa bude viesť pri projektoch tohto volebného obdobia, za
ktoré ponesie zodpovednosť už nové vedenie PSK a Zastupiteľstvo PSK. Poslankyňa
Bednárová poznamenala, že materiály o dofinancovaní nadlimitných výdavkov teraz
predkladá zastupiteľstvu odbor, ktorý sa tým zaoberá a sú tu vážne pochybnosti, nik tomu
neverí. Má vážne pochybnosti, že aj keby vznikla akákoľvek komisia zložená z odborníkov,
bolo by to len o tom, či im poslanci budú veriť ich rozhodnutia alebo nie. Odbor je vyskladaný
tak, že sa naozaj snaží a materiály sa zlepšujú. Sú stále podrobnejšie a každý si môže zhodnotiť,
či sú výdavky opodstatnené alebo nie.
Poslanec Paľa predstavil projekt, ktorý mesto Prešov realizuje už dva roky pod názvom
Milujem svoje mesto. Tento rok sa zapojil aj PSK vyhlásením projektu Milujem svoj kraj. Do
projektu sa zapojilo 8 okresných miest – Prešov, Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník,
Snina, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov a Podolínec. V čase od 20. 5. – 24. 5. 2019 počas
maturitných skúšok sa budú ulice zapĺňať mladými ľuďmi a rôznymi dobrovoľníckymi
skupinami, ktoré budú upratovať mesto v čase od 8. 30 – 12.00 hod. Pozval všetkých poslancov,
aby vstúpili do tohto projektu vo svojich okresných mestách a pomohli upratať svoje mesto,
aby sa naozaj skutočne aj čosi viditeľné urobilo a sálajúca pozitívna energia tohto projektu
zaplavila celý kraj.
Poslanec Hačko sa zastal poslanca Hrabčáka, lebo tu takmer došlo k ukrižovaniu jedného
z poslancov pre vyjadrenie svojho názoru. Veľmi dobrým spôsobom nastavil zrkadlo a to
porovnaním hospodárenia v súkromnom a verejnom sektore. V kolískach demokracie ako sú
napr. USA, môže poslanec čítať nejakú knihu alebo jedálny lístok 700-krát, keď sa usiluje
o obštrukciu. V tomto zastupiteľstve je kritizovaný človek, ktorý si dá tú prácu, pripraví
podklady a ukáže, že niečo môže byť inak. Sám vedúci odboru hovorí o nastavení nových
procesov, lebo cesta doposiaľ nebola správna a vždy sa odvoláva na predchádzajúce vedenie.
Poslanci by mali byť veľmi opatrní pri odsudzovaní vlastných kolegov, lebo keď niekomu
zatvárajú ústa, tak skôr či neskôr ich zavrú im. Predseda PSK Majerský povedal, že v tomto
zastupiteľstve nikto nikomu nezatvára ústa. Určite to tak nie je z jeho strany. Zastupiteľstvo
PSK si schválilo rokovací poriadok, za ktorý hlasoval aj poslanec Hačko. Poslanec Hrabčák
doplnil poslanca Hačka. Prezentácia možno bola na hrane alebo možno nie, je to vec názoru.
Ale nespomenul žiadnu firmu, žiadne meno tam nebolo, bol to projekt. Na niečom predsa musí
ukázať spôsob fungovania súkromného a verejného sektora. S predsedom PSK sa zúčastnil
rokovaní vo Francúzsku a v Monaku, kde rozdával vizitky krajského poslanca. A že na
vizitkách bola nejaká jeho fotka, pozná niekto také niečo ako politický marketing? Poďakoval
poslancovi Dupkalovi za sledovanie jeho stránok na Facebooku, veľmi ho to teší. Možno sa
tým niečo nové naučí. Poslanec Dupkala reagoval na poslanca Hačka tým, že nikto
nespochybnil prácu poslanca Hrabčáka. Jedným slovom nepovedal, že si neváži jeho prácu, čas
a energiu, ktorú vynaložil, že si neváži, keď stavia zrkadlo akejsi činnosti a funkcii. Povedal
len to, čo si myslí, a to že hrubo porušil a zneužil právomoci verejného činiteľa. Jedným slovom
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neponížil prácu poslanca Hrabčáka, ale stojí si za svojím. Koho sleduje a čo sleduje, uvidia
prítomní už o mesiac.
Poslanec Vook požiadal odbor majetku a investícií a odbor financií o vypracovanie prehľadu
investícií v jednotlivých okresoch PSK za roky 2018 a 2019 a jeho predloženie poslancom
PSK, aby bolo jasné, ktoré okresy dostávajú málo potrebných dotácií a iné ich majú viac, ako
je potrebné. Myslí si, že prezentáciu poslanca Hrabčáka každý pochopil. V minulom volebnom
období nebolo až toľko rečí pri schvaľovaní neustálych doplatkov a dodatkov. Vypracoval
analýzu profesionála, ako by mal vyzerať projekt nejakej investície PSK s nulovým navýšením.
Nebolo to nič zlé, lebo na každom zasadnutí zastupiteľstvo schvaľuje doplatky rôznych
dodatkov z minulých rokov. Je potrebné sa nad tým zamyslieť, či je to vôbec transparentné.
Pripomenul tému spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., kde má PSK 34 % a Svet zdravia,
a. s., 66 %. Dal do pozornosti existenciu organizácie Svet zdravia Akadémia, n. o., ktorá
zlučovala nemocnice v Humennom a vo Svidníku a ktorej spoločnosť Prešovské zdravotníctvo,
a. s., požičala sumu zhruba 2,8 mil. eur, ktoré sú po splatnosti. Bolo by dobré vedieť, skadiaľ
Prešovské zdravotníctvo zobralo finančné prostriedky na pôžičku tejto neziskovej organizácii
a akým spôsobom to vlastne funguje. Nemocnice vo Vranove, Humennom a Svidníku platia
nájmy za hnuteľný a nehnuteľný majetok v sume približne 1,5 mil. eur a Prešovské
zdravotníctvo vypláca 1,5 mil. eur ďalším lízingovým spoločnostiam za prístroje v týchto
nemocniciach. Teda niekto prenajíma spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., zdravotnú
techniku, Svet zdravia, a. s., na tom zarába vo výkonoch a tretí neznámy subjekt zarába opäť
na zmluvne prenajímaných prístrojoch, ktoré nie sú majetkom Prešovského zdravotníctva, a. s.,
ani nemocníc PSK. Nevie, kto konkrétne prenajíma na lízing tieto prístroje. Chcel by vedieť
odpovede na otázky, akým spôsobom Prešovské zdravotníctvo, a. s., požičalo peniaze
organizácii Svet zdravia Akadémia, n. o., či to bolo z predaja majetku spomínaných 3 nemocníc
alebo len nemocnice vo Svidníku a či vôbec mohlo požičať takúto sumu, lebo PSK tam má stále
iba 1 hlas a Svet zdravia 2 hlasy, čiže logicky má PSK menej hlasov v Prešovskom
zdravotníctve aj vo Svete zdravia Akadémia, n. o.
Poslanec Kahanec asi 10 rokov neustále kritizoval to, aby boli poriadne zdôvodnené výdavky
naviac. Sú tam rôzne kategórie ako nepredvídané, navýšené preto, lebo nemohli prejsť vo
výzve, navýšené preto, lebo to chceli kompetentní aj poslanci z príslušnej inštitúcie a tieto veci
treba rozlišovať. Poslanci sa tu bavia o nejakých drobnostiach, ale ide o princíp. Aj vtedy
poslanci čakali odpovede a nebyť kritizovania nadlimitných výdavkov niektorými poslancami,
často bol aj sám, tak by sa nič nepohlo. Aj za predchádzajúceho predsedu PSK sa pohla táto
situácia a niekedy sa stopli určité úpravy, resp. boli vrátené materiály na prepracovanie. Už tu
boli spomínané výzvy, ktoré sa robia narýchlo s neúplnými podmienkami, čo je prvotná príčina
toho, že nadväzné činnosti nie sú také, aké by mali byť. Netreba hneď hovoriť, že všetky
nadlimitné výdavky sú zlé, ale nemôže sa stať ani prípad z minulosti, že nepredvídané výdavky
boli úplne jasné už na začiatku stavby. Napr. že sa bude robiť aj portál, ktorý videli na začiatku
a ktorý sa potom rozhodli robiť v Šarišskej galérii v Prešove. Nepredvídané výdavky nemôžu
byť tie, keď sa chce urobiť niečo naviac, ale vo výzve to neprejde, lebo nie sú na to podmienky,
no treba to urobiť naviac, tak to treba povedať na začiatku. Robí sa stavba na takú výzvu, robí
sa projekt na to a na to, ale chce sa popri tom urobiť aj to a to. To pokladá za férové a tak to
malo bežať už dávno, nie teraz. Terajší diskutujúci by si mali spomenúť aj na minulé volebné
obdobia, keď pri takýchto bodoch rokovania boli všetci poslanci ticho. Poslanec Hrabčák
doplnil poslanca Kahanca. Veci, o ktorých rokuje zastupiteľstvo, sú stále tie isté, teda chyby
v projektových dokumentáciách. Nevznikli ako požiadavka štatutárnych orgánov organizácií,
ktoré riešia tieto projekty alebo nedokonalosťami a neurčitými podmienkami výzvy, ktorá musí
byť nastavená stále v plnom rozsahu a zvyčajne sa nemení. Stále sú to chyby v projektových
dokumentáciách. Ak by to boli výdavky, ktoré nie je možné finančne kryť z danej výzvy, nemá
proti tomu vôbec nič. Pokiaľ sú to nadlimitné výdavky z dôvodu vzniku nových požiadaviek
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investora, nemá proti tomu nič. Ale sú to chyby projektovej dokumentácie, projektant zle
spracoval projektovú dokumentáciu, chyby vo výkaze výmer a pod.

K bodu 13 – Interpelácie poslancov: nikto z prítomných poslancov nevzniesol
žiadnu interpeláciu.

K bodu 14 – Záver: Predseda PSK Majerský dal do pozornosti Nadáciu PSK pre
podporu rodiny, ktorú môžu poslanci podporiť akoukoľvek finančnou čiastkou a pomôcť so
získavaním finančných darov vo svojich regiónoch. Finančné prostriedky zostanú v PSK na
podporu rodín odkázaných na finančnú pomoc v nepriaznivých a krízových životných
situáciách. Následne ukončil 13. zasadnutie Zastupiteľstva PSK, poďakoval prítomným
poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 14. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK so schváleným termínom dňa 17. júna 2019.
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