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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 13 / 2019 
 
 
 

zo 14. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. júna 2019 v Prešove 
 

 
 

           Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
 

         Program rokovania: 
   

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019.                                            
  4. Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK.                                                                           
  5. Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.                                                                  
  6. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018.                                                                            
  7. Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                       
  8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 
  9. Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – Výzva pre región.                                           
10. Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach  
      sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
11. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení -  
      -  Výzva pre región pre rok 2019.                                           
12. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions.                                                                                                             
13. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.  
14. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov. 
15. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018.                    
16. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018.                            
17. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 
18. Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 
19. Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela v Levoči. 
20. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 
21. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II 
      (LEMAD PSK II) – implementácia  nástrojov  pre  vytváranie  otvorených  dát“  na  Sprostredkovateľský  orgán  Operačného 
      programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. xxxx. 
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
24. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
25. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 
      Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.                                                
26. Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                         
27. Rôzne. 
28. Interpelácie poslancov. 
29. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 14. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyňa Leščáková a poslanci 
Jánošík, Ledecký, Wzoš. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyne Pleštinskú, Sirkovú a poslancov 
Bieľaka, Hačka, Kocáka. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Bochňu a Kahanca.  
 
Predseda PSK Majerský predstavil program 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Poslanec 
Benko navrhol stiahnuť z programu rokovania bod 23G – Majetkové prevody nehnuteľného 
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o majetkový prevod na ul. Baštovej 
v Prešove, kde terajší majiteľ bývalého internátu hotelovej akadémie v apríli tohto roku prejavil 
záujem o pozemky v jeho blízkosti kvôli parkovacím miestam. Na podanú žiadosť nedostal 
z odboru majetku a investícií žiadnu odpoveď. Neskôr sa z webovej stránky dozvedel, kto má 
záujem o predmetné zastavané plochy hlavne o výmere 79 m2 a 82 m2. Materiál by sa mal dať 
do poriadku a prerokovať na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva. Predseda PSK Majerský má 
informácie, že obidvaja záujemcovia, evanjelická cirkev aj p. Louma, majú dobrú vôľu 
pokračovať v rokovaní. Zastupiteľstvo môže dnes kľudne schváliť predložený materiál a na 
augustovom zasadnutí by schválilo dodatok k uzneseniu. Financovanie rekonštrukcie tejto 
starej budovy pre evanjelickú cirkev je viazané na finančné prostriedky zo zahraničia, o ktoré 
by potom mohli potencionálne prísť. Z tohto dôvodu by to malo zastupiteľstvo odhlasovať. 
Poslanec Mihaľ dal do pozornosti najnovšie informácie, že p. Louma vstúpil do rokovania 
s evanjelickou cirkevnou obcou a predbežne sa dohodli na tom, čo povedal predseda PSK. 
Prikláňa sa k schváleniu predmetného materiálu v predloženej podobe, lebo rokovanie už 
prebehlo a zúčastnené strany našli vzájomné porozumenie. Poslanec Damankoš vysvetlil, že 
obidvaja partneri sa musia dohodnúť, keďže navzájom viac-menej súvisia. Odkladanie tohto 
rozhodovania môže viesť k tomu, že DSS, ktorý tam chce postaviť Východný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, by sa nezrealizoval, pretože sa to už 
ťahá vyše roka a pol. Ak Prešov nepotrebuje DSS, môže sa to naťahovať aj kvôli aktivitám 
podnikateľa. Keďže sú susedia a musia vychádzať, nemajú inú možnosť, len sa dohodnúť. Či 
chcú alebo nechcú, je už teraz sekundárne. Predseda PSK Majerský komunikoval s obidvoma 
záujemcami, ktorí majú naozaj dobrú vôľu dohodnúť sa. Smeruje to k dohode. Ak by dnes 
zastupiteľstvo schválilo predložené uznesenie, na augustovom zasadnutí by bol predložený jeho 
dodatok aj s predložením definitívneho záveru ich dohody. Diskusie prebehli dnes ráno. 
Poslanec Benko aj naďalej trvá na stiahnutí bodu 23G. Poslanec Hopta uviedol, že 
najdôležitejším bodom rokovania je bod 26 - Návrh racionalizácie siete stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Navrhol presunúť bod 26 hneď na úvod ako bod 2.  
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Benkom: 
- vypustiť z programu rokovania bod 23G - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK  
prípad hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie:                  za: 16   proti: 24  zdržalo sa: 15 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
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Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hoptom: 
- presunúť bod 26 - Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK ako bod 2 programu rokovania.  
Hlasovanie:                  za: 35   proti: 5  zdržalo sa: 16 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Program 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                         
  3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019.                                            
  5. Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK.                                                                           
  6. Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.                                                                  
  7. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018.                                                                            
  8. Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                       
  9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 
10. Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – Výzva pre región.                                           
11. Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach  
      sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
12. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení -  
      -  Výzva pre región pre rok 2019.                                           
13. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions.                                                                                                             
14. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.  
15. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov. 
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018.                    
17. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018.                            
18. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 
19. Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 
20. Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela v Levoči. 
21. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 
22. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II 
      (LEMAD PSK II) – implementácia  nástrojov  pre  vytváranie  otvorených  dát“  na  Sprostredkovateľský  orgán  Operačného 
      programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. xxxx. 
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                
24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.      
25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
26. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 
      Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.                                             
27. Rôzne. 
28. Interpelácie poslancov. 
29. Záver.                                                                                       
 
Hlasovanie:      za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Návrh racionalizácie siete stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:  PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva 
Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu materiál vypracovaný na základe uznesenia 
Zastupiteľstva PSK zo dňa 8. 4. 2019, ktorým bolo odboru školstva uložené vypracovať 
definitívny návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Odbor 
školstva sa skoro rok zaoberá touto problematikou a pri spracovaní údajov vychádza 
z koncepcie schválenej Zastupiteľstvom PSK, regionálnej stratégie výchovy 
a vzdelávania, legislatívnych noriem a vyhlášky č. 252 o určovaní počtu žiakov pre 1. ročník 
v rámci jednotlivých stredných škôl. V súčasnosti prechádza PSK významnou 
reštrukturalizáciou vzdelávacieho systému v rámci stredných škôl. V niektorých okresoch 
dochádza k výraznej redukcii počtu obyvateľov resp. stagnácii alebo miernemu nárastu 
obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, k presunu obyvateľstva do vyšších 
vekových kategórií a migrácii do iných častí SR. Zároveň sa bude v nasledujúcich rokoch 
meniť aj štruktúra obyvateľstva resp. školopovinnej mládeže škôl a školských zariadení 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V roku 2020 by malo byť v PSK 7 495 detí vo veku 15 
rokov. 36 % tejto populácie bude tvoriť menšina z marginalizovaných rómskych komunít. 
Tento nárast bude pokračovať aj naďalej. PSK sa musí v oblasti školstva pripraviť na túto 
aktivitu a zmenu, ktoré sú zastrešené v rámci predloženého návrhu racionalizácie. Z akého 
dôvodu je vlastne potrebné robiť racionalizačný proces a nejsť radšej miernou cestou bez 
odporu. Jednoducho to nechať plynúť ako doteraz, teda školy zachovať ako sú, dofinancovávať 
ich a všetci budú spokojní. V konečnom dôsledku by nakoniec boli nespokojní žiaci a tí, ktorí 
sa zaoberajú kvalitou výučby a kvalitnými výstupmi jednotlivých škôl. Stredné školstvo PSK 
si vyžaduje skvalitnenie vyučovacieho procesu, posilnenie odborného charakteru výučby 
a v maximálnej miere využitie kapacít ponúkaných školami. Racionalizačné opatrenia budú 
viesť k naplneniu ostávajúcich kapacít škôl. Mali by priniesť naplnenie úväzkov učiteľov na 
školách, umožnia delenie tried na menšie skupiny v odborných predmetoch aj v jazykoch. Len 
ekonomicky silná škola s dostatočným počtom žiakov si môže dovoliť urobiť opatrenia, ktoré 
v konečnom dôsledku zmenia charakter a kvalitu výučby ako takej. Po analýze stavu 
jednotlivých okresov, výjazdových rokovaniach v jednotlivých okresoch, rokovaniach 
s riaditeľmi škôl, zástupcami školskej samosprávy, poslancami PSK, odbor školstva pristúpil 
k finálnej verzii tohto materiálu. Následne uviedol základné fakty jednotlivých okresov PSK. 
Sieť stredných škôl v okrese Poprad je na podmienky PSK ideálna. V rámci optimalizačných 
opatrení v spolupráci s riaditeľom a riaditeľkou na ul. Kukučínovej dochádza k vytvoreniu 
strednej športovej školy, ktorá postupne bude samostatným právnym subjektom. Odbor 
školstva neplánuje iné racionalizačné opatrenia v tomto okrese. Bude sa posúvať len sieť 
odborov, teda jednotlivé školy sa vyčistia tak, aby na základe poskytovania určitého odborného 
vzdelávania boli špecifikované presne podľa ich názvu. V okrese Kežmarok sieť stredných škôl 
a školských zariadení v súčasnosti v dostatočnej miere pokrýva dopyt. V budúcnosti bude 
potrebné riešiť otázku vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, lebo podľa 
štatistických údajov tento okres bude mať najväčší nárast rómskej populácie v rámci stredných 
škôl PSK. Sú tam 2 stredné odborné školy, ktoré sú kapacitne pripravené aj na budúci 
znásobený počet žiakov. Cieľom PSK je vybudovať novú účelovú školskú budovu 
s umiestnením gymnázia a strednej umeleckej školy ,od 1. 9. školy umeleckého priemyslu, ako 
tzv. dvojškoly, čo bude mať za následok určitý spôsob optimalizácie siete škôl v rámci okresu 
Kežmarok. V okrese Svidník už prebehlo optimalizačné opatrenie a došlo k fúzii SOŠ 
technickej a polytechnickej v rámci schváleného uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
V okrese sa realizuje zmena zriaďovateľa gymnázia v Giraltovciach z PSK na mesto 
Giraltovce. V okrese Medzilaborce sú 2 stredné školy poskytujúce vzdelávanie v pôsobnosti 
PSK. Ambíciou odboru školstva bola ich fúzia a vytvorenie spojenej školy. Po rokovaniach s 
mestom Medzilaborce došlo k dohode, kde sa mesto zaviazalo, že v nasledujúcich rokoch bude 
dofinancovávať rozpočet gymnázia na prevádzkové a mzdové náklady nad 100 % v rámci 
potrieb. V okrese Bardejov došlo k optimalizácii siete škôl minulého roku fúziou OA a HA. 
Javí sa to ako veľmi dobrý a prospešný krok. V okrese bol zachovaný ekonomický odbor. 
Snahou odboru školstva je v budúcnosti špecializovať jednotlivé školy podľa ponúkaného 
vzdelávania a spôsobu práce. V Bardejove je ešte spojená škola, gymnázium a stredná odborná 
škola. Jedným z možných opatrení v budúcnosti by mohlo byť nastavenie útlmu pre 
gymnaziálne štúdium v rámci tejto školy, pretože v Bardejove je ďalšie špičkové gymnázium 
L. Stöckela, ktoré by sa malo posilniť, aby mohlo poskytnúť okrem vyučovania terajších 
cudzích jazykov širšiu paletu výučby, odborných seminárov a pod. Pri gymnáziu s jednou 
triedou je to veľmi ťažké a náročné. Sieť stredných škôl v okrese Levoča pokrýva momentálny 
dopyt. Okres Levoča patrí medzi okresy, kde bude v budúcnosti výrazne nastupovať 
marginalizovaná rómska komunita. Preto by sa mali posilniť možnosti zapracovania ďalších 
elokovaných pracovísk pre túto vzdelávaciu skupinu. PSK zriaďuje elokované pracovisko 
v ženskej väznici na vzdelávanie v tomto zariadení. Okres Prešov prešiel 1. fázou 
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optimalizačného procesu fúziou SPŠ drevárskej so SOŠ technickou a zároveň prešlo elokované 
pracovisko v Jarovniciach na SOŠ lesnícku. Ďalším optimalizačným opatrením je nastavenie 
kvality výučby fúziou 3 škôl do 2. Ide o OA, SOŠ podnikania a SOŠ služieb. V predloženom 
materiáli sú určité špecifiká týkajúce sa počtu žiakov, pedagogických zamestnancov, žiakov 
v rámci jednotlivých odborov. Predmetom racionalizačného opatrenia je postupný útlm SOŠ 
podnikania s vyradením zo siete škôl v budúcnosti. Študijné a učebné odbory prejdú zo zákona 
na iné typy škôl, napr. umelecké odbory v zmysle zákona od 1. 9. 2019 na školy umeleckého 
priemyslu, ale v tejto škole ešte dôjdu tie umelecké odbory, ktoré začnú tohto školského roku. 
Učebné odbory by prešli na SOŠ služieb na ul. Košickej. Významným opatrením je práve 
zachovanie a sústredenie ekonomických odborov do jednej kvalitnej školy s dostatočným 
počtom žiakov. Čiže racionalizačným opatrením bude zmena sídla školy OA z ul. 
Volgogradskej na Masarykovu 24 v Prešove, kde by sa zachovala OA so začlenením všetkých 
ekonomických odborov. V rámci fúzie týchto škôl by bol počet žiakov okolo 500. Priestory OA 
na ul. Volgogradskej sú veľké a potrebujú rekonštrukciu. Keďže je v blízkosti DSS, 
v budúcnosti by sa dali využiť práve na takýto typ služieb. Významným činiteľom pri 
rozhodovaní bolo sídlo SOŠ podnikania, ktoré je v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, 
má vlastný školský internát, telocvičňu. Je kapacitne vybudovaná a zrekonštruovaná tak, ako 
sa na modernú školu patrí. V okrese Humenné bola plánovaná fúzia HA a OA. Po rokovaní 
Rady PSK bol poslancom zaslaný materiál, kde sa racionalizačné opatrenie upravuje tak, že do 
súčasných priestorov na OA sa presídli HA a v rámci jednej budovy na ul. Komenského 1 budú 
vedľa seba 2 samostatné subjekty. V okrese Stará Ľubovňa došlo po rokovaniach s poslancami 
k zhode. Ambíciou odboru školstva je vytvorenie spojenej školy so sídlom na ul. Jarmočnej 
132 s organizačnými zložkami OA a SOŠ. K SOŠ patrí aj elokované pracovisko v Lomničke. 
Pri prerokovaní jednotlivých opatrení nastavených na okresy Snina, Stropkov, Vranov nad 
Topľou nedošlo k dohode s poslancami, ale v rámci predloženia celého komplexného materiálu 
bola správa predložená na rokovanie zastupiteľstva. Dňa 13. 6. 2019 sa uskutočnilo rokovanie 
zvolané predsedom PSK ohľadom týchto 3 okresov. Výstupy z tohto rokovania budú určite 
témou diskusie tohto bodu. V okrese Snina bola plánovaná fúzia SOŠ a SPŠ. V okrese Vranov 
nad Topľou bola plánovaná fúzia SŠ v Čaklove so SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. 
V okrese Stropkov bola plánovaná fúzia dvoch SOŠ do jednej SOŠ. V okrese Sabinov je 
v súčasnom období SŠ s organizačnými zložkami OA a SOŠ polytechnickou. OA de facto 
nefunguje už niekoľko rokov, a preto by mala fungovať a zostať SOŠ polytechnická zapojená 
vo viacerých programoch projektov a ktorú chce v budúcnosti PSK podporovať. Spracovanie 
určitého optimalizačného procesu si vyžadovalo nemalé úsilie, rokovanie s poslancami PSK, 
riaditeľmi škôl a pod. Racionalizáciou siete aj po tomto zastupiteľstve všetko nekončí. Odbor 
školstva sa chce ďalej sústrediť na kvalitu vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, či už tento proces prejde alebo neprejde. V súčasnom období je zapojený do iniciatívy 
Catching-up so Svetovou bankou. V prvom roku odbor školstva vybral 5 škôl vstupujúcich do 
procesu, v ktorom by chcel vybudovať špičkové školy. V budúcom roku je nastavený proces 
zameraný na kvalitu, teda Svetová banka pripraví kvalitatívne kritériá jednotlivých škôl 
v pôsobnosti PSK a potom sa nastavia nasledovné procesy. Realizovaním optimalizácie siete 
škôl sa PSK snaží zachrániť odbory v jednotlivých okresoch, lebo od školského roka 2020/2021 
bude platiť vyhláška č. 252 o určovaní počtu žiakov v rámci stredných škôl. Ešte tohto roku sa 
počet žiakov určoval na základe § 9, ktorý umožňoval ešte ísť starým spôsobom, ale potom sa 
bude postupovať podľa ministerských kritérií, kde až 80 % stanovilo samotné ministerstvo. 
PSK teraz zbiera dáta so stredných škôl, následne ich predloží ministerstvu školstva, ktoré 
každú školu nejakým spôsobom vyšpecifikuje, vyhodnotí a zašle naspäť PSK. Odbor školstva 
chce optimalizáciou siete škôl dosiahnuť spojenie škôl, aby boli silnejšie, kvalitnejšie a predísť 
tak nariadeniu ministerstva školstva o zatvorení školy, čo bude potom ešte horšie. Aj tento 
optimalizačný proces sa snaží nastaviť so zameraním na budúcnosť a určite bude klásť dôraz 
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v prvom rade na kvalitu stredných škôl, elokovaných pracovísk a prácu s rómskou komunitou. 
Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu dňa 3. 6. 2019, ktorá odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený návrh. Predseda PSK Majerský uviedol, že všetci 
prítomní v tejto zasadacej miestnosti a všetci, ktorí pracujú v regiónoch, si uvedomujú váhu 
zodpovednosti za celý okres, región aj za celý kraj. Nie je jednoduché prijať racionalizačné 
opatrenia akéhokoľvek typu, tobôž nie v školstve. Častokrát štrajkujú študenti, ktorí sú 
najľahšou manipulovateľnou skupinou, ktorá sa dá kdekoľvek vtiahnuť do štrajku hlavne cez 
školské vyučovanie. Zastupiteľstvo PSK má dnes prijať opatrenia, ktoré majú slúžiť pre dobro 
týchto žiakov, či už sa nechajú vtiahnuť do nejakej kampane, antikampane alebo nie. Pre PSK 
by malo byť podstatné vytvorenie čo najlepších podmienok žiakov pre štúdium, aby sa vedeli 
zaradiť do pracovného procesu. Je pravdou, že v škole trávia väčšinu času svojho dňa. Ale po 
skončení školy by mali nastúpiť na pracovisko, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Pre 
PSK by malo byť kľúčové, aby boli dobre pripravení na obidve možnosti. Treba si uvedomiť, 
že zastupiteľstvo rozhoduje nielen o žiakoch, ktorí nastupujú do škôl v pôsobnosti PSK, ale aj 
o žiakoch, ktorí nastupujú na neverejné školy, teda súkromné a cirkevné a aj ich rodičia platia 
dane. Aj im je potrebné poskytnúť tú najlepšiu kvalitu vzdelávania a dať im priestor. Toto nie 
je lobing za súkromné a cirkevné školy, iba informácia, ktorú treba zobrať na vedomie. Pred 
rokom PSK zrealizoval racionalizačné opatrenie v okrese Bardejov, kde sa žiaci jednej školy 
presunuli do inej školy. Tých zhruba 70 žiakov zrazu pochopilo, že sú v lepších priestoroch, 
zrazu ich učia učitelia so zamestnaním na plný úväzok a s osobnými príplatkami, ktorí s nimi 
môžu vykonávať aj mimoškolskú činnosť. Jediným negatívnym dopadom tohto 
racionalizačného opatrenia bola zmena riaditeľa. VÚC dokáže pri takýchto opatreniach ušetriť 
veľkú časť finančných prostriedkov, ktoré chce investovať do vzdelávania žiakov a skončia vo 
vzdelávacom procese. Na to sa sústredí v podstate celý ten čas. PSK je jediným krajom 
s oddelením duálneho vzdelávania, ktorý je trendom dnešnej doby. Mnohí dodajú, že to už bolo 
pred rokom 1989 len s iným názvom ako  tzv. štúdium na zmluvu. Žiak po skončení učňovky 
alebo učilišťa mal miesto zaradenia na konkrétne pracovisko, kde musel odpracovať 3 – 5 
rokov. To sa deje znovu v súčasnosti, možno v modernejšom prevedení s daňovými úľavami 
a príplatkami štátu na toto štúdium. Na to sa chce PSK sústrediť. Keď nastúpil do funkcie 
predsedu PSK v duálnom vzdelávaní bolo 120 žiakov, dnes to bude skoro 300. Požiadavka 
zamestnávateľov je 800 žiakov. PSK chce toto číslo skôr alebo neskôr naplniť. Poslanci sami 
vedia, aké sú požiadavky trhu práce a aké sú nedostatky vo vzdelávacom procese. Častokrát 
po kontakte s niektorými poslancami a ľuďmi z konkrétnych okresov sa dostanú do pozornosti 
informácie, ktoré úrad nemal. Musí priznať, že niekedy informácie poslancov, primátorov, 
zamestnancov škôl pomohli a boli určitým faktorom pri rozhodovaní PSK. Jedným z takýchto 
príkladov bolo aj štvrtkové stretnutie, keď vedenie PSK pochopilo, že v okrese Snina môže 
rapídne narásť počet obyvateľov z Ukrajiny. Tie argumenty sú silné aj v rámci rastu cien 
realitného trhu a možného sťahovania sa ukrajinských rodín na východ SR. Ak sa to naplní, 
nemá strach o to, či PSK zatvorí jednu alebo dve školy. Treba mať naozaj na pamäti, aby 
výsledkom každého racionalizačného opatrenia bolo hlavne dobro žiaka, rodiča, ale aj 
naplnenie potrieb trhu práce, lebo žiak bude v škole 4 – 5 rokov, ale pracovať by mal až do 
dôchodku. PSK chce, aby žiak mal kvalitné dobré vzdelanie. 
Diskusia: 
Poslanec Benko dodal, že racionalizácia stredných škôl je citlivým bodom. Na úrovni 
poslancov okresu Prešov sa uskutočnilo niekoľko stretnutí. Prvú fázu racionalizácie už okres 
Prešov spravil fúziou strednej priemyselnej školy drevárskej so strednou odbornou školou 
technickou s kvázi súhlasom poslancov okresu Prešov. Teraz  je okres Prešov v druhej fáze, 
keď by malo dôjsť k druhému opatreniu a to fúzii 3 škôl do jednej. Zúčastnil sa stretnutia v SOŠ 
podnikania na ul. Masarykovej v Prešove. Poslanci zobrali do úvahy, že táto škola je pekne 
zrekonštruovaná a podľa návrhu by po fúziách mala názov stredná odborná škola podnikania 



7 
 

a ekonómie. Došli k záveru, že názov obchodná akadémia vypadne a nebude tak rezonovať. 
Bolo by dobré, aby názov obchodná akadémia zostal. Lenže názov OA zostal bez SOŠ 
podnikania. To znamená, že OA sa neruší, len sa presunie do budovy SOŠ podnikania na ul. 
Masarykovej. Tým pádom riaditeľstvo školy bude OA, čiže SOŠ podnikania bude zrušená. 
Žiaci samozrejme zostanú, ale karty bude rozdávať OA. Podľa jeho názoru nie je dôvod 
pristúpiť v Prešove k druhej fáze racionalizácie, lebo to nie sú školy v červených číslach. Teda 
určite nie je v červených číslach po stránke kapacitnej aj finančnej 50 % - 60 % škôl. Určite 
medzi červené čísla nepatrí SOŠ podnikania, ktorá je príspevkovou organizáciou. Potom by sa 
zmenila na rozpočtovú organizáciu. Tento materiál prešiel odborne asi 50 rukami (odbor 
školstva, Rada PSK, Úrad PSK). Dal do pozornosti strany materiálu, kde sa nachádza okres 
Prešov a vývoj počtu žiakov základných škôl, OA Prešov, SOŠ podnikania Prešov. Je tam 
uvedené porovnanie rokov 2015 – 2018. Pokles žiakov OA za 4 roky je 88 žiakov a SOŠ 
podnikania 100 žiakov, spolu 188. V tabuľke je údaj 1 004. Nevie, kto to počítal, ale 368 + 422 
= 790, rozdiel je teda 790 – 602 = 188 žiakov, nie 400 a materiál prešiel komisiou školstva, 
mládeže, TV a športu. Vidí, že čísla boli šité horúcou ihlou a nie sú správne. Uvedený počet 
žiakov podľa jednotlivých odborov OA: ekonomické a obchodné služby – 280 žiakov, 
obchodná akadémia – 0 žiakov, spolu 273 žiakov. Údaj nie je správny, má byť 280 žiakov. 
Materiál obsahuje veľa chýb, len aby sa niečo spravilo. Nesúhlasí s druhou fázou racionalizácie 
škôl v Prešove. A podobne ako sa dohodli okresy Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou  
odporúča počkať minimálne rok a potom sa vrátiť k riešeniu OA a SOŠ podnikania. Predseda 
PSK Majerský reagoval tým, že ide o zdrojovú tabuľku ministerstva školstva, v ktorej je 
chybný súčet v dvoch číslach. PaedDr. Furman potvrdil, že ide o zdrojovú tabuľku  
ministerstva školstva, chybný súčet je možný. Poslanec Damankoš by chcel povedať základnú 
vec, že predložený materiál nie je ideálnou sieťou škôl v PSK. Takýto materiál bol na stole 
v jeseni roka 2018. Potom sa uskutočnili desiatky stretnutí so snahou dopracovať sa ku 
konsenzu v tom, čo by bolo priechodné. Materiál z jesene 2018 by dokázal podporiť, pretože 
by to bolo ťažké. Tento materiál už má svoje chyby, pretože prebiehajú diskusie prečo práve 
tieto školy a nie iné atď. Možno sa treba na to pozerať aj týmto spôsobom, keďže väčšina 
z poslancov PSK časti tohto materiálu mala, pokiaľ išlo o okresy, z ktorých pochádzajú. Vedúci 
odboru školstva spomenul niekoľko reálnych otázok. Existujú nejaké štatistiky OECD, ktoré 
systematicky, opakovane zaraďujú slovenské školstvo na predposledné a koncové miesta. SR 
nemá kvalitné školstvo, to je prvá základná vec, ale niekedy možno bolo. Častokrát sa používa 
slovo „zachraňujeme“. Možno by už bolo načase prestať zachraňovať a prevádzať opatrenia na 
rozvoj. Častokrát opakované argumenty, že o školu je záujem atď., sú veľmi silné. Je to naozaj 
jediný argument? Sú školy, o ktoré je veľký záujem, ale nemožno vždy hovoriť o kvalite. Ak 
by nepustil k maturite žiakov, ktorí si neplnili svoje povinnosti, asi by nebol populárnym 
učiteľom. Bol by záujem o takú školu? Druhým kritériom je uplatnenie na trhu práce. PSK 
potrebuje začať meniť štruktúru odborov, ktorú aj postupne mení s prijatím kompromisu, že 
v rámci okresu sa bude snažiť zachovávať odbory, ktoré tam boli, aby nezanikli, lebo sa na nich 
viaže určitá sila ľudí, ktorí sa tomu nejakým spôsobom venujú. Potom vzniká otázka finančná, 
teda koľko žiakov potrebuje mať škola, aby bola finančne udržateľná a aby sa aj rozvíjala. 
Hlavne v médiách sa diskusia scvrkne na tému, že na školu nikto nedopláca, tak čo treba riešiť. 
Nie je to len otázka doplácania. Sú tu aj nejaké pedagogické kritériá. Spýtal sa, či už prítomní 
čítali nový zákon o pedagogických zamestnancoch, aké nároky sa budú klásť na vedenie školy 
a pedagogický kolektív. Nevie si dosť dobre predstaviť, ako ich splní škola s 90 žiakmi. Ten 
zákon jednoducho očakáva od škôl, že budú systematicky pracovať aj na svojej kvalite a to sa 
nedá, keď je polovica učiteľov na 60 %-ných úväzkoch. Je otázne, či školy s napr. 90 alebo 118 
žiakmi sú pre PSK perspektívne, zvlášť keď sú evidentné demografické ukazovatele. Odbor 
školstva ani komisia školstva nemôžu za demografický presun obyvateľstva v rámci SR. Sám 
si kladie otázku, či zachovanie školy v dotknutých okresoch zastaví odlev obyvateľstva, lebo 
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tým veľmi často ľudia argumentujú. Snaží sa tomu rozumieť, preto sa prijímajú určité 
kompromisy napr. vo vzťahu k Medzilaborciam atď. Dosť ho mrzia argumenty typu, kto bude 
rozdávať karty. Nepozerá sa na určité zmeny v prešovských školách spôsobom, či bude 
rozdávať karty OA alebo SOŠ podnikania ale z hľadiska, kde bude žiak dostávať vzdelanie pod 
takou hlavičkou, ktorá mu dá perspektívu čo najlepšieho uplatnenia. Na základe údajov odboru 
financií OA ani SOŠ nedokážu vyžiť zo svojho normatívu a to je fakt. Poslanec Hrabčák 
pripomenul nejakú demografiu, ktorá sa kdesi posúva a na základe ktorej chce PSK 
prispôsobovať svoje školstvo. Asi ťažko sa bude prispôsobovať školstvo vývoju nejakej 
minority v tejto spoločnosti, pretože samotné školstvo musí byť odrazom dopytu. Teda trh 
práce by mal kreovať ponuku školstva PSK. Neregistroval, aby vedúcim odboru školstva bolo 
zvolané nejaké stretnutie napr. s poslancami a riaditeľmi stredných škôl za okres Sabinov. To 
je zásadná vec, ktorá mu zatiaľ chýba. Podľa slov predsedu PSK Majerského sú stretnutia 
s riaditeľmi stredných škôl pravidelné, aktívne a zvlášť tých škôl, ktorých sa racionalizácia 
týka. Poslanec Dupkala reagoval na slová poslanca Damankoša. Jednou vecou je demografia, 
ktorú asi nemôžu ovplyvniť prítomní v tejto zasadacej miestnosti. Nebezpečenstvo vidí skôr 
úplne inde. V okrese Prešov je z 31 stredných škôl 12 súkromných. Je to skoro 40 %. Ak tento 
trend bude pokračovať v nasledujúcich rokoch, nechce si predstaviť, čo sa minimálne v okrese 
Prešov bude diať. Nemá ani predstavu, aké sú zákonné možnosti PSK ovplyvniť slobodu 
podnikania v segmente vzdelávania. Ale určite vie, že štát dal každému právo na vzdelanie. 
Toto právo využije každý normálny rodič pre svoje dieťa. Nikto predsa nemôže nikoho svojím 
rozhodnutím dotlačiť, aby zo dňa na deň, z roka na rok prestal navštevovať napr. štátnu školu 
a navštevoval školu iného zriaďovateľa. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK je 
zodpovedný aj za tých, ktorí navštevujú súkromné a cirkevné školy. PSK im síce určuje počty 
žiakov resp. počty tried, ale v definitívnom verdikte môžu byť tieto počty upravené samotným 
ministerstvom školstva. Školy neverejné sú pre VÚC najlacnejšie, lebo PSK im dáva len 
normatív, investičné a kapitálové výdavky si riešia zo svojich finančných prostriedkov. 
Poslanec Ceľuch pozorne počúval vedúceho odboru školstva aj predsedu PSK pri predkladaní 
materiálu v súvislosti s faktmi o bardejovskom gymnáziu. Osobne ho mrzí, s akou ľahkosťou 
povedali, že škola nemôže fungovať s jednou triedou. PSK im zobral triedu, škola ju 
nezlikvidovala. Pretože niekto povedal, že dve gymnaziálne triedy v Bardejove na dobrom 
gymnáziu je veľa. Nezáujem o túto školu ju nezlikvidoval, resp. ju likviduje, ale spravilo to 
Zastupiteľstvo PSK. V predloženej racionalizácii mu chýba racio. Preňho je racio to, že 
dofinancováva niečo. Pýta sa, prečo ide PSK spájať, zlučovať, likvidovať niečo, čo je 
životaschopné. Keď napr. okres Bardejov potrebuje finančné prostriedky na chod školstva 
50 mil. eur, aj keď mu chýba 1 mil. eur, treba to povedať poslancom okresu Bardejov, aby to 
nejakým spôsobom riešili. Ak okres Bardejov má dosť peňazí na chod školstva, treba to riešiť 
v Bardejove, nech si školy medzi sebou vyčistia trh. Nie na úkor okresu Bardejov rieši PSK iné 
školy a okresy v PSK. Zaráža ho, že podľa uvedených čísel stúpa počet detí, hovorí sa 
o racionalizácii a nie o spôsobe, ako tie deti dostať do škôl. Sú tu poslanci NR SR, ktorých pri 
riešení okresu Bardejov prosil, aby sa v NR SR zaoberali tým, že deti nemôžu mať deti. Ak by 
sa tým niekto zaoberal, bol by vyriešený problém škôl v PSK. Žije v obci s týmto problémom. 
Keď sa posúva dolná hranica povinnej školskej dochádzky na 5 rokov, prečo sa neposúva aj 
horná hranica, aby sa nedialo to, čo sa deje s našimi deťmi. Tie čísla by boli plné. Chodí do 
KSK na jednu strednú odbornú školu technickú, kde nemajú pedagógovia problém vycestovať 
za problémovými žiakmi, aby ich doslova donútili chodiť do školy. Po dohode so 
samosprávami zriadili učebne a pracoviská v obciach na odbory chýbajúce na trhu práce 
(stavebníctvo, krajčírstvo, textilný priemysel). V Bardejove to kedysi skúšala SŠ na ul. 
Štefánikovej. Jedna takáto trieda bola dokonca aj vo Sveržove. Aj to je cesta racionalizácie 
školstva v PSK. Keď sa budú len škrtať čísla a deti nebudú prinútené chodiť do školy, nebude 
mať PSK nikdy dostatok peňazí. Štát prideľuje peniaze na životaschopné triedy. Do jednej 
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triedy gymnázia v Bardejove s 25 žiakmi, ktorú im PSK nechal, sa hlási 121 detí. Podľa slov 
poslanca Damankoša to nie je kritérium. Čo je potom kritérium, keď nie záujem trhu o niečo. 
Nie je kapitalista ani socialista, ale normálny človek, čo je potom meradlom, keď nie záujem 
detí a rodičov o vzdelávanie na jednotlivých školách. Keď na Rade PSK vystúpil s tým, že PSK 
podporil vznik súkromnej školy v Bardejove, bolo mu povedané, že by si to aj tak vybavili. 
Funguje to tak, že si v budúcnosti niečo vybavíme. Poslanec Hrabčák reagoval na poslanca 
Ceľucha. Vytváranie nejakých elokovaných pracovísk pre určitú vybranú skupinu obyvateľstva 
je neprijateľné, lebo túto skupinu je potrebné naučiť nejakým návykom. Pýta sa, či v prípade 
vytvorenia elokovaného pracoviska ich dokáže PSK priniesť na trh práce, alebo prinesie prácu 
do osady medzi túto skupinu obyvateľstva. Zriaďovanie elokovaných pracovísk znamená 
ďalšie náklady na prevádzku nejakej školy. Aká je potom kvalita vzdelávania a vzdelávací 
proces takýchto elokovaných pracovísk? Chcel by vidieť priamo v praxi napr. v Jarovniciach, 
ako vyzerá také vzdelávanie a aká kvalita vychádza z takýchto elokovaných pracovísk. Tieto 
skupiny obyvateľstva treba učiť návyky, ale nie vytváraním elokovaných pracovísk. Poslanec 
Damankoš povedal, že záujem o školu nie je najdôležitejším kritériom, ale je jedným 
z dôležitých kritérií. To neznamená, že to nie je kritérium. Tento materiál počíta aj s inými 
kritériami, lebo PSK zo zákona musí mať kritériá, má ich 12 – 13, aby sa to nezúžilo iba na tú 
jednu vec. Predložený materiál ráta s tým, že aj žiaci z marginalizovaných komunít budú chodiť 
do školy. To, že mnohí nechodia, je už ďalšia vec. Preto nerozumie úvahe na tému, aby sa NR 
SR tým zapodievala a pod. Možno by bolo dobré, keby všetci neriešili veci, ktoré sú mimo ich 
odbor. PSK počíta so všetkými živými deťmi, ktoré budú v určitom roku deviataci a potrebuje 
im ponúknuť určité miesto. Podľa slov poslanca Ferenčáka zastupiteľstvo môže o téme 
školstva rozprávať veľmi dlho a riešenie možno nenájde, lebo vždy musí hľadať nejaký 
kompromis medzi všetkými. Sú okresy, kde dohoda padla. Vedia o tom poslanci, zamestnanci 
a vedenie Úradu PSK, teda tam asi problém nie je. Problém je v okresoch, ktoré nesúhlasia 
s krokmi zrušenia alebo spájania škôl. V tomto smere odporúčal, aby si každú vyriešil domácu 
úlohu a možno našiel východisko pre všetkých. Zastupiteľstvo má dnes rozhodnúť 
o jednotlivých okresoch, ktoré možno nesúhlasia, ale ide sa to robiť silou. Možno by mali 
jednotlivé okresy povedať, s čím konkrétne súhlasia alebo nesúhlasia a potom by mali dostať 
priestor, aby sa k tomu mohli vrátiť a priniesť svoje riešenie. Konkrétne okres Kežmarok si 
spravil domácu úlohu, má 18 % gymnazistov, čo je najmenej v PSK. Sú okresy so 46 % alebo 
36 %. Skôr ho mrzí iná vec, že sa o Kežmarku hovorí tak, ako keby tam žili len marginalizované 
skupiny. Tu bolo povedané, že v roku 2020 bude v okrese Kežmarok 26 250 deviatakov a dôjde 
k masívnemu nárastu Rómov. Zabúda sa na to, že tam žijú aj iní ľudia. Okres Kežmarok má 2 
kvalitné odborné školy a 1 súkromnú, ktoré dokážu tento počet aj pri tomto náraste 
plnohodnotne zvládnuť a poskytnúť plnohodnotné vzdelanie. Na tieto školy sa nemusí siahať, 
len je potrebné pripraviť podmienky, aby to dokázali zvládnuť. Väčší problém je v strednom 
školstve. Na havarijný stav škôl stredného školstva, gymnázium a umeleckú školu, poukazuje 
už niekoľko rokov, aj v minulom volebnom období, keď bol členom komisie školstva, aj 
v súčasnom období, keď je poslancom PSK, skoro na každom zasadnutí. Pre Kežmarok bol 
projekt kampusu. PSK vrátil pol milióna eur úradu vlády, pretože sa nestihli termíny. Ďalší 
milión z rozpočtu sa tiež vrátil z dôvodu nedodržania termínov. Toto zastupiteľstvo funguje rok 
a pol a na stole nie je žiadny koncept ako ďalej. Tento stav pretrváva viac ako 10 rokov, o čom 
svedčí aj to, že 18 % žiakov je na gymnáziu a viac ako 1 000 žiakov - gymnazistov odchádza 
do iných okresov. Keďže okres Kežmarok si domácu úlohu splnil, bolo by dobré pomôcť mu 
v otázke ako ďalej, pretože dochádza k decimovaniu stredného školstva v tomto okrese. Nerád 
by potom počúval reči, že tam dochádza len k nárastu rómskeho obyvateľstva a populácie a to 
je potrebné posilňovať. V januári 2018 povedal predseda PSK, že v projekte kampusu sa 
pokračuje. Ak by sa pokračovalo, v septembri sa stavia. Príprava takého projektu trvá 2 – 3 
roky. Prešli už 2 roky, ďalšie 2 – 3 roky sú na prípravu. Konštatoval, že dnes je tento projekt 
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vôbec kritický, aby sa začal do konca funkčného obdobia tohto zastupiteľstva. Sám nevie ako 
ďalej počas ďalších 3 rokov. Gymnázium predstavuje retro gymnázium, je to návrat v čase o 30 
rokov. Možno je to pre niekoho výhoda, možno bude väčší záujem žiakov o gymnázium, lebo 
retro dnes letí. Výchovno-vzdelávací proces v súčasnosti absolútne nespĺňa podmienky. Ako 
poslanec PSK je z toho sklamaný, lebo momentálne nie je žiadne východisko, stále prebiehajú 
len diskusie. Možno by sa to malo konečne uzavrieť s jednoznačným výstupom. Predseda PSK 
Majerský  uviedol, že koncepcia rozvoja škôl v okrese Kežmarok je pripravená. Po skončení 
tohto zasadnutia bude prebiehať rokovanie, na ktorom bude poslancovi Ferenčákovi, 
primátorovi mesta Kežmarok, predložená koncepcia aj koncept rozvoja investícií v okrese 
Kežmarok. Bude sa rekonštruovať hotelová akadémia a internát. Vedenie PSK je celkom slušne 
pripravené na túto tému. Poslankyňa Schlosserová povedala, že SOŠ podnikania v Prešove 
má byť vedená do útlmu, zrušená a nahradená OA. Spýtala sa na dôvod, lebo SOŠ podnikania 
je jednou z dvoch stredných škôl v SR s rôznymi certifikátmi, kvalitným vzdelávacím 
procesom a programom, reprezentuje PSK v zahraničí. Má aj vždy mala viac žiakov ako OA. 
Pýta sa na dôvody zrušenia aj v mene členov Rady školy pri SOŠ podnikania v Prešove, ktorí 
oslovili poslancov PSK. PaedDr. Furman odpovedal, že podľa pôvodného návrhu sa mala 
vytvoriť nová škola s názvom SOŠ podnikania a ekonomiky. Po konzultácii s poslancami za 
okres Prešov priamo na stretnutí v SOŠ podnikania návrh neprešiel z dôvodu, že má zostať OA 
ako taká, lebo je značkou pre mesto Prešov. Tiež s tým nie je stotožnený. Odbor školstva si 
uvedomuje, že SOŠ podnikania má dané určité aktivity v rámci kvality výučby atď., ale je to 
škola spojená z viacerých typov a druhov odborov. Sú to ekonomické, umelecké a učebné 
odbory. PSK v rámci optimalizácie chce také nastavenie, aby boli ekonomické odbory v jednej 
škole, umelecké odbory taktiež v jednej škole, v zmysle zákona to aj takto bude a musí byť 
a aby neboli učebné odbory na SOŠ podnikania. Z tohto dôvodu pristúpil PSK k tejto fúzii. 
Otázka názvu je už inou vecou. Poslanec Damankoš pripomenul, že rok a pol sa rieši to isté. 
Odbor školstva predloží odborne zdôvodnený návrh a na zastupiteľstve sa povie, nech sa 
v danom okrese dohodnú poslanci a riaditelia. Potom sa to rieši v okrese, kde vznikne nie úplne 
odborný ale politicky priechodný návrh. V tomto prípade je to klasická ukážka, že poslanci 
okresu Prešov sa dokázali dohodnúť na tomto kompromise. Nie je to ideálne riešenie, ale okres 
Prešov si splnil domácu úlohu, čo nedokázali všetky okresy. Preňho vzniká otázka vo vzťahu 
k ďalším okresom. Došlo k dohode aj vo Svidníku, kde to bolo veľmi ťažké. Vždy sa odsúvajú 
niektoré okresy, kde nedošlo k dohode. Poslanec Dupkala zopakoval, že poslanci za okres 
Prešov sa dohodli, našli spoločnú reč. Nikdy nebude spochybňovať rozhodnutia poslancov 
iných okresov a škôl, lebo na to nemá najmenšie právo. Bol by rád, ak by sa našla dôvera vo 
všetkých okresoch, ktoré zastupujú poslanci Zastupiteľstva PSK. O stave v akom sa nachádza 
OA v Prešove, vie najlepšie Prešovčan, nikto iný. Tak ako on nemôže vedieť, čo sa deje napr. 
v Poprade, Bardejove. Bol by veľmi rád, aby sa na tomto fóre prezentovali len odborné 
stanoviská, nie vlastné názory vo vzťahu k vedúcim odborov. Ak niekoho urazil, verejne sa 
ospravedlňuje. Poslankyňa Sirková dala do pozornosti list zaslaný mailovou poštou 
poslancom PSK, kde vysvetľovala zlý návrh spojenia SPŠ, Partizánska 1059, Snina so SOŠ, 
Sládkovičova, Snina. Zdôvodňovala to všetkými možnými argumentmi, čo znamená SPŠ pre 
okres Snina, pre všetkých obyvateľov okresu Snina a ďalšie veci. Ani SPŠ, ani SOŠ nie sú 
v červených číslach, dokonca majú aj podnikateľskú činnosť, čiže môžu kryť svoje výdavky aj 
z tejto činnosti. Na dvoch stretnutiach za účasti poslancov okresu Snina, riaditeľov škôl,  
vedúceho odboru školstva a zástupcov odboru školstva poslanci deklarovali, že v súčasnej dobe 
nie je potrebné racionalizovať stredné školstvo v okrese Snina. Dohoda nepadla ani na jednom 
stretnutí s tým, že očakávali určitý prístup zo strany PSK, že predsa okres Snina je jediným 
okresom v kraji na samom východe SR, hraničí s krajinami tretieho sveta, t. zn. najbližšie 
s Ukrajinou. Informatívny počet študentov študujúcich priamo v PSK je cez 627. Postupne 
prichádzajú do okresu Snina aj študenti, ktorí ukončili základné vzdelanie a chcú študovať na 



11 
 

strednej škole v tomto okrese. Je viditeľný určitý nárast. Viditeľné sú aj určité politické zmeny 
na Ukrajine, ktoré možno v budúcnosti pomôžu Ukrajincom viac sa slobodnejšie pohybovať 
v krajinách EÚ, teda študovať, pracovať atď. Už v tomto školskom roku mala SPŠ 6 
ukrajinských uchádzačov o stredoškolské štúdium, ktorých museli odmietnuť, pretože škola má 
schválený určitý počet tried a žiakov. Starostovia obcí okresu Snina tak isto očakávajú 
uvoľnenie situácie na Ukrajine a tiež príchod detí už do základných škôl.  Rodičia by chceli už 
teraz, ale podľa zákona deti musia ukončiť základné vzdelanie na Ukrajine. Všetko je cesta 
budúcnosti. Osobne prijala kladne zvolanie stretnutia poslancov predsedom PSK ešte pred 
samotným rokovaním zastupiteľstva, kde si dokázali povedať všetky problémy a argumenty, 
prečo v súčasnej dobe ešte vynechať okres Snina z racionalizácie škôl. Boli tam aj poslanci 
okresov Vranov nad Topľou, Sabinov, Stropkov, Prešov. V podstate sa dohodli na určitých 
opatreniach. Poslancov PSK za okres Snina to zaväzuje, aby ďalej pracovali na myšlienke 
racionalizácie v okrese. Boli by veľmi radi, keby mali na to ešte nejaký čas napr. rok. Vedeli 
by pripraviť racionalizáciu v takom zmysle, aby čo najmenej postihla obyvateľov okresu Snina. 
Poslanec Babin má známeho, ktorého deti študujú v Snine. Nepáčilo sa im, že s nimi študujú 
24 – 25-roční ľudia z Ukrajiny. Treba pozerať aj na to, že sú to už dospelí ľudia. Poslanec 
Damankoš poznamenal, že okres Snina žiada ročný odklad. Osobne si myslí, že za rok sa nič 
zásadné nezmení. Bodaj by tam bol nával z Ukrajiny. Celý problém okresu Snina je v gymnáziu 
s dosť výrazným dofinancovávaním. Ideálnym riešením by bol presun gymnázia do budovy 
SPŠ, čo neakceptovali poslanci okresu Snina. Preto vznikol tento návrh, ktorý nie je ideálny. 
Ak by bola dohoda o presťahovaní gymnázia do SPŠ, tak v okrese Snina nie je potrebné robiť 
v podstate nič. Predseda PSK Majerský dodal, že okres Snina sa bude riešiť cez pripravený 
poslanecký návrh. Poslanec Hačko doplnil, že poslanci okresu Snina nežiadajú o ročný odklad 
kvôli oddialeniu celej veci. V podstate chápe ciele racionalizácie, na stretnutiach sa v mnohom 
stotožnili, aj keď argumentácia bola často konfrontačná, lebo sa držali veľmi úzke mantinely 
variantov racionalizácie. Až keď do procesu vstúpila miestna samospráva v podobe primátorky, 
nejako sa otvorili existujúce riešenia aj mimo ihriska, na ktorom sa pohybovali poslanci. 
Primátorka mesta Snina začína na procese racionalizácie aktívne pracovať. Verí, že rokovania 
s PSK budú plodné. SPŠ je najlepšou školou v okrese a dnes by nemala byť obsahom návrhu 
racionalizácie. Cesta sa musí hľadať niekde inde. Poslanec Ragan sa za okres Vranov nad 
Topľou vyjadril k návrhu zrušenia SŠ v Čaklove. Je to stredná škola nachádzajúca sa priamo 
v obci a má takmer 100 % rómskych žiakov. Jej zameranie vyložene predpokladá, že by tam 
rómski žiaci mohli byť. Problémom je 10-ročná povinná školská dochádzka, teda 16-roční 
Rómovia už potom sedia doma a nie sú na tejto škole. Podobný problém nie je len v okrese 
Vranov nad Topľou, ale aj v iných okresoch PSK a krajoch SR, prevažne tam, kde sú 
marginalizované skupiny v znevýhodnených okresoch. Túto záležitosť je potrebné riešiť 
systémovo. Preto poslanci za okres Vranov nad Topľou požadujú, aby táto škola nebola teraz 
zrušená a prijali sa konkrétne opatrenia na jej zachovanie. Požiadal predsedu PSK, vedenie 
PSK, vedenie Úradu PSK a odbor školstva, aby skúsili apelovať na vládu SR, rezort školstva, 
politické strany, aby sa táto situácia riešila. Tieto rómske deti je potrebné udržať nielen na tejto 
strednej škole jednak kvôli začínajúcemu problému SR s pracovným trhom a pracovnými 
silami, ale aj kvôli tomu, že škola neplní len funkciu odbornosti a vzdelania ale aj výchovy a 
plní tiež spoločenskú funkciu. Je potrebné udržať v tejto komunite určité návyky, 
zodpovednosť, vzťah k hodnotám. Aj o tom je škola. Požiadal o udržanie SŠ v Čaklove aj 
o pomoc pri zmene v rezorte školstva a práce ohľadom zodpovedného postoja k rómskej 
komunite. Poslanec Hagyari vyjadril zásadný nesúhlas so zrušením SOŠ podnikania 
v Prešove. Racionalizácia vyplýva zo slova racio – rozum. Má pocit, že v tomto prípade racio 
absentuje. Ide sa rušiť kreatívna, inovatívna, iniciatívna škola s osvedčeným manažmentom, 
ktorá má certifikáty a zúčastňuje sa súťaží, na úkor školy, o ktorej sa takmer nič nevie. Je 
presvedčený, že ak by malo dôjsť k racionalizácii, tak opačným spôsobom. Takéto rozhodnutie 
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je ešte predčasné, preto požiadal všetkých poslancov používajúcich slovo racio, aby odmietli 
túto racionalizáciu škôl v Prešove. Poslanec Hopta pracuje v komisii školstva už takmer 13 
rokov a za toto obdobie zastupiteľstvo pripravilo množstvo zaujímavých racionalizačných 
opatrení, ktoré neboli nikdy prijaté. Pretože raz boli komunálne voľby, potom voľby VÚC, 
voľby do NR SR a odkladali sa z roka na rok. Treba si uvedomiť skutočnosť, že za minulej éry 
sa rodilo zhruba 100 000 detí a teraz 55 000 detí v SR, ten počet škôl sa nezmenšil, keď tak 
primerane tomu počtu. Je dobré, že vedenie PSK prichádza s racionalizáciou škôl. Samozrejme 
treba brať do úvahy aj skutočnosť, že škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia a plní aj určitú 
sociálnu funkciu. Najmä v okrajových častiach PSK ako sú okresy Medzilaborce, Snina, 
Stropkov, Svidník je táto problematika naozaj citlivá, lebo sociálne postavenie mnohých 
občanov nedovoľuje rodičom týždenné bývanie v krajskom meste. Racionalizácia škôl v PSK 
by nemala prebiehať spôsobom zoštíhľovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a rozširovania škôl cirkevných a súkromných. Napr. zruší sa trieda v škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK a otvorí sa trieda v cirkevnej škole. Keďže ide o veľmi citlivú problematiku, 
mali by k nej vedenie PSK a zastupiteľstvo veľmi citlivo pristupovať. Rozmýšľa ako hlasovať, 
pretože s mnohými vecami uvedenými v predloženom návrhu súhlasí, ale zároveň nesúhlasí so 
zrušením škôl najmä v okrajových častiach PSK. Navrhol, aby dnes zastupiteľstvo rozhodovalo 
o všetkých okresoch PSK, ale o každom okrese osobitne. To znamená, aby zastupiteľstvo 
neprijímalo jedno uznesenie k celej racionalizácii, ale uznesenie ku každému okresu osobitne 
pod označením a), b), c) a pod. Napr. a) Zastupiteľstvo PSK súhlasí alebo nesúhlasí 
s racionalizáciu škôl v okrese Bardejov a týmto spôsobom postupne každý okres. Podľa jeho 
názoru by hlasovanie zastupiteľstva k celému predloženému návrhu racionalizácie k ničomu 
neviedlo. Teda jeho pozmeňovacím návrhom je hlasovanie zastupiteľstva o každom okrese 
osobitne, aby sa poslanci slobodne rozhodli a neviazal ich predložený materiál, keď s niečím 
súhlasia alebo nesúhlasia. Poslanec Bieľak pripomenul štvrtkové stretnutie, zmysluplné 
z hľadiska uvedených faktov, informácií, čísel, ktoré v predloženom materiáli nemohli byť, 
pretože by bol väčší a omnoho zložitejší. Vysvetlili sa niektoré skutočnosti, ktoré v podstate 
potom zmenili postoj na schvaľovanie materiálu ako celku. Určite sa zhodne s mnohými 
poslancami, že tento materiál ako celok by zastupiteľstvo podporiť nemalo. Malo by 
postupovať po jednotlivých školách, lebo aj samotné vyradenie je potrebné urobiť následným 
vyradením alebo zaradením konkrétnej školy, školského zariadenia alebo elokovaného 
pracoviska do siete škôl. Návrh uznesenia musí byť určite iný. Ak by dnes zastupiteľstvo 
schválilo materiál bez konkrétnych uznesení, muselo by sa k nim ešte vrátiť. Materiál má 
mnohé nedostatky, skôr ho berie ak o podklad na rozhodnutie poslancov PSK, ktoré by mali 
dnes urobiť, ale s iným textom uznesenia. V okresoch so známym problémom rómskej 
komunity a vzdelaním týchto spoluobčanov by sa mal PSK zamerať na problematiku 
spomínanú poslancom Ceľuchom. Problém povinnej školskej dochádzky je problémom 
národnej legislatívy, ale podnet môže prísť aj z PSK od poslancov ako určitá výzva smerovaná 
k vláde, k ministerstvu školstva, aby sa tento problém riešil vo všetkých okresoch s početnou 
skupinou tohto obyvateľstva, kde sa s ňou ťažko pracuje aj v oblasti stredného školstva. 
Uznesenie bude v jednej časti hovoriť aj o tejto problematike. Treba si uvedomiť, že 
zastupiteľstvo má časť kompetencií v oblasti racionalizácie škôl, druhú časť má po zmene 
zákona predseda PSK s právom určovať počty tried a počty žiakov v týchto triedach. Takže 
v podstate to, čo bolo v kompetencii zastupiteľstva, ktoré tieto počty schvaľovalo vo VZN, sa 
posunulo do inej polohy. Možno by boli poslanci radi informovaní o návrhu predsedu PSK, 
s ktorým ide pred prijatím tohto rozhodnutia do jednotlivých okresov a nedozvedali sa až 
následne, že v danom okrese sa určil nejaký počet tried a žiakov, aj keď plne akceptuje 
a rešpektuje túto kompetenciu predsedu PSK. Aj tento návrh spomenie v uznesení. 
O predloženom návrhu na uznesenie by zastupiteľstvo malo rozhodnúť jedným hlasovaním. 
V prvej časti by malo zastupiteľstvo schváliť okresy s akceptovanou racionalizáciou škôl a to 
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okresy Humenné, Sabinov, Stará Ľubovňa. Zastupiteľstvo by sa malo jasne postaviť k situácii 
v okrese Medzilaborce, keďže je mesto ochotné dofinancovať gymnázium do výšky nad 100 % 
normatívu a dať mestu túto podmienku, aby racionalizácia mala nejakú záväznosť. V okrese 
Prešov je určitá nezhoda. Na štvrtkovom stretnutí poslanci okresov Snina, Vranov nad Topľou, 
Stropkov vzniesli výhrady k racionalizácii. Aby poslanci mohli uznesenie podporiť, znenie 
návrhu je, že do jedného roka by mal odbor školstva v spolupráci s miestnymi územnými 
samosprávami – mestami a poslancami PSK za daný okres predložiť iný návrh možnej 
racionalizácie, aby mali ešte šancu na iné možné riešenie a bude to limitované, čiže 
zastupiteľstvo sa k tejto téme ešte vráti minimálne preto, že v okresoch Snina a Stropkov 
prejavili okresné mestá záujem o daný typ školy a možno by boli ochotné zobrať si ich ako 
spojené školy. Je to vec diskusie a pre Sninu možno otázka iného typu škôl, ktorý by sa tam 
mohol riešiť. Možno by doplnil okres Prešov do zoznamu okresov, kde by sa mala 
racionalizácia do jedného roka uzavrieť, čiže racionalizácia škôl týchto okresov by bola 
predložená v druhej etape. Následne predložil návrh na uznesenie v tomto znení: Zastupiteľstvo 
PSK v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
a v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov A. schvaľuje 1)v prípade okresu 
Humenné a) zmenu sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné z adresy Štefánikova 
28, Humenné na Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020, b) vyradenie Školského internátu, 
Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 
2020 zo siete škôl a školských zariadení SR, c) vyradenie Školskej jedálne, Štefánikova 28, 
Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR; 2) v prípade okresu Stará Ľubovňa d) vyradenie Obchodnej 
akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR, 
e) vyradenie Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR, f) vyradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 
2020 zo siete škôl a školských zariadení SR, g) vyradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 
150 ako súčasti Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete 
škôl a školských zariadení SR, h) zaradenie Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola a Obchodná akadémia od 1. 9. 2020 do siete 
škôl a školských zariadení SR, i) zaradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako 
súčasti Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských 
zariadení SR, j) zaradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 150, Stará Ľubovňa od 1. 9. 
2020 do siete škôl a školských zariadení SR; 3) v prípade okresu Sabinov k) vyradenie Spojenej 
školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR, l) vyradenie 
Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 1, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
polytechnickej, organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR, m) vyradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej 
školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR, n) vyradenie 
Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 
zo siete škôl a školských zariadení SR, o) zaradenie Strednej odbornej školy polytechnickej, 
SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR, p) zaradenie Školského 
internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, 
Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR, r) zaradenie Školskej jedálne, 
SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 
2020 do siete škôl a školských zariadení SR, s) zaradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. 
Nálepku 1, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 
9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR; B. schvaľuje zachovanie gymnaziálneho štúdia 
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v okrese Medzilaborce za podmienky, že mesto Medzilaborce v nasledujúcich rokoch zabezpečí 
dofinancovanie prevádzkových nákladov Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce nad 100 
%  prevádzkového  a mzdového  normatívu (toto riešenie je výsledkom vzájomnej dohody PSK 
a mesta Medzilaborce); C. ukladá  vedúcemu  odboru školstva Úradu PSK, v spolupráci 
s miestnou územnou samosprávou a poslancami Zastupiteľstva PSK za okresy Prešov, Snina, 
Stropkov, Vranov nad Topľou, predložiť  v termíne  do 30. 6. 2020 návrh racionalizácie siete 
stredných škôl v daných okresoch; D. žiada 1) predsedu  PSK,  aby  na úrovni vlády SR, SK 8 
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR presadzoval legislatívne riešenie predĺženia 
povinnej školskej dochádzky tak, aby žiaci boli povinní ukončiť stredoškolské vzdelanie, 2) 
predsedu PSK, aby vždy pred rozhodnutím o určení počtu tried a žiakov v jednotlivých 
stredných školách v PSK pre každý školský rok, prerokoval návrh s poslancami Zastupiteľstva 
PSK. Poslanec Hopta dodal, že poslanec Bieľak predložil veľmi konkrétny návrh. Ale ak PSK 
presťahuje HA v Humennom z jednej adresy na druhú a zároveň vyradí školskú jedáleň 
a internát, na novej adrese by mal zriadiť školskú jedáleň a internát, čo chýba v uznesení. 
Poslankyňa Bednárová dala do pozornosti posledné stretnutie na SOŠ podnikania v Prešove 
za účasti poslancov okresu Prešov, vedúceho odboru školstva, zástupcov vedenia PSK, na 
ktorom všetci prítomní poslanci jednoznačne dohodli a prijali výstup z tohto stretnutia a ten je 
uvedený v materiáli. Nerozumie, prečo sa niektorí poslanci k tomu vracajú naspäť ako keby po 
nejakých intervenciách z daných škôl alebo po nejakých politických tlakoch. Tiež nerozumie 
tomu, ako môže dlhoročný Prešovčan povedať, že o OA sa takmer nič nevie. Táto škola má 
v Prešove tradíciu niekoľko desaťročí. Už sa zjavila aj petícia za zachovanie OA v Prešove. 
Poslanec Kmec skúsi spraviť záver z predloženého materiálu. Okres Poprad nemá žiadnu 
zmenu, okresy Prešov, Vranov nad Topľou, Snina, Stropkov sa odložia o rok, okres Bardejov 
v podstate už svojou racionalizáciou prešiel zrušením OA, znova v materiáli zostane len okres 
Bardejov a pár nejakých miest, to je celé. Okres Bardejov prejde racionalizáciou dvakrát a 
niektorých okresov sa racionalizácia ani nedotkne, lebo nikto nevie, čo bude o rok, aj keď bude 
rok na riešenie nejakých problémov. Okres Bardejov je často prepieraný, pritom v Bardejove 
skončí strednú školu v roku 2019 asi 760 žiakov. Bardejovské školy môžu prijať nejakých 560 
žiakov, čiže chýba mu okolo 200 žiakov, pre ktorých nie je v Bardejove dosť miest. Títo žiaci 
budú musieť študovať v Prešove alebo v iných mestách s cestovaním 50 – 60 km a bývaním v 
internátoch. Prečo sa to týmto žiakom takto komplikuje, lebo počty mu vôbec nesedia. Poslanec 
Benko reagoval na poslanca Bieľaka. Stotožňuje sa s jeho predloženým návrhom. K okresom 
Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou, kde došlo k dohode 13. 6. 2019, dnes pribudol okres 
Prešov. V diskusii poslanci zdôvodnili prečo nie a v prvej fáze racionalizácie už prebehla fúzia 
SPŠ drevárskej. V Prešove by mala zostať OA aj SOŠ podnikania, s čím sa stotožňuje aj 
poslanecký klub SMER-SD. Poslanec Damankoš má osobne pocit, že z toho začína vznikať 
chaos. Niektoré okresy si už svojimi ťažkými skúškami prešli a návrh predložený poslancom 
Bieľakom mu príde ako trochu neférový napr. voči Svidníku a sčasti aj Bardejovu. Je to o tých 
domácich úlohách. Nemá pocit, že sa niečo nové vymyslí a to ani v Prešove. Poslanci, ktorí sa 
zúčastňovali stretnutí, sa k niečomu dopracovali, ale jednoducho sa niekedy treba rozhodnúť 
a posunúť sa tak ďalej. To je trápenie, ktoré sa bude len ďalej predlžovať. Poslanec Dupkala 
poznamenal, že poslanci, ktorí sa zúčastňovali stretnutí, našli zhodu a spoločnú reč. Je mu 
veľmi ľúto, že keď je v pondelok zhoda, v utorok už zaujímavá nie je. Rozumie všetkému aj 
lobingu, politickej vôli, ale tak ako povedal predseda PSK, PSK nesmie dopustiť a urobiť z detí 
otrokov politiky. Má im vytvoriť čo najlepšie podmienky, s čím plne súhlasí a stotožňuje sa 
s tým. OA je školou so svojou dlhoročnou tradíciou a menom. Nehovorí to kvôli tomu, že je jej 
absolventom. Ak niekto o tejto škole nevie, znamená to, že v tomto meste žil iba pre niečo úplne 
iné, ako je toto mesto. Poslanec Kahanec teraz nechce povedať, že OA je ideálne fungujúcou 
školou. Ale zhoda poslancov bola v zachovaní OA v Prešove. Je jednou zo 4 škôl fungujúcich 
za starých čias (elektrotechnická, strojnícka, stavebná, ekonomická), ktoré tvorili kostru 
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stredných škôl v Prešove. SOŠ podnikania vznikla z odevného učilišťa. Teraz nejde o to, že sa 
v súčasnosti rozbehla, ale za chvíľu jej škrtnú 78 žiakov, ktorí prejdú na SUŠ. Treba si 
uvedomiť aj tieto veci, hovoriť o nich v nasledujúcich súvislostiach pripravených od 1. 9. 2019. 
Poslanci by mali pozerať aj na to, čo s čím súvisí. Podpredseda PSK Bizovský pôvodne 
nechcel k tejto problematike vystúpiť, lebo sa mu zdalo všetko jasné. Okres Stará Ľubovňa si 
domácu úlohu splnil. Bol jedným z iniciátorov predloženia návrhu racionalizácie stredných 
škôl všetkých okresov PSK v júni. Už netreba hovoriť o zatváraní škôl ale spájaní, lebo je tu 
veľa nervozity. Predošlé obdobie bolo nervóznejšie, keď sa brali stoličky. Dnes sa poslanci 
bavia možno o tom, kto bude riaditeľom a ekonómom v danej škole. Každá nová škola si 
zaslúži výberové konanie a kreovanie novej rady školy. Dnes sa už nikomu neberú stoličky, 
poslanci len chcú dostať školy do lepších zrekonštruovaných priestorov a možno by mala byť 
aj nejaká logistika danej školy. Predpokladal, že zastupiteľstvo bude hlasovať o predloženom 
návrhu na uznesenie. Dnes mení názor a predloženie jedného možného uznesenia nemusí byť 
zastupiteľstvom schválené. Všetci poslanci okresu Stará Ľubovňa sa zúčastnili stretnutia za 
prítomnosti vedúceho odboru školstva, potom si pozvali jednotlivých riaditeľov škôl a dohodli 
sa na jednej spoločnej škole so službami aj remeslami s elokovaným pracoviskom pre 
marginalizované skupiny. Keď sa to v Starej Ľubovni spraví, školstvo bude možno pre okres 
a tento región ideálne. Predseda komisie školstva bude ešte možno posielať červené čísla 
s vyšším percentom gymnaziálnych stoličiek, ale to sa časom vyrieši nie nejakým tvrdým 
zásahom. Stará Ľubovňa má dve gymnáziá, jedno v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, druhé 
vzniklo. Neznamená to, že vznikom druhého gymnázia, treba gymnázium v pôsobnosti PSK 
zrušiť. Treba ich nechať medzi sebou súťažiť a silnejšie sa ukáže. Stará Ľubovňa bude mať 
strednú odbornú školu služieb a remesiel a strednú odbornú školu zameranú na strojárstvo. Je 
to ideálny stav. SOŠ na ul. Jarmočnej je prijímateľom pomoci Catching-up. Nie sú to peniaze 
pre školu, budovy, učiteľov, ale pre žiakov, región a možno SR, lebo nikoho nemožno donútiť 
po skončení školy zostať pracovať v okrese. Je tu trh práce a lepšie podmienky ľudí 
premiestňujú, možno sa mladí ľudia potom vrátia na určitú dobu späť. Verí, že uznesenie bude 
kreované tak, aby o ňom mohli všetci poslanci spokojne hlasovať. Keď to nepôjde ako celok, 
požiadal o hlasovanie aspoň o problematických veciach zvlášť, lebo potom sa nebude chovať 
ani ako politik, ani ako zástanca nejakej školy, ale bude sa chovať pragmaticky ako občan 
regiónu a okresu Stará Ľubovňa, člen rady školy a bude hlasovať tak, ako by malo fungovať 
školstvo v Starej Ľubovni. Verí, že všetci poslanci budú hlasovať za svoje regióny, aby to bolo 
čo najsprávnejšie. Ešte raz požiadal o kreovanie uznesenia tak, aby poslanci neboli zviazaní 
inými okresmi, ale aby vedeli rozhodnúť podľa najlepšieho svedomia tak, ako to cítia. Podľa 
slov poslanca Vooka z diskusie vyplýva, že proces racionalizácie škôl nie je jednoduchý. 
Niekde racionalizácia prichádza druhýkrát, niekde ešte nebola. Na zasadnutí dňa 8. 4. 2019 
povedal, akým spôsobom a zámerom bude ďalšie riešenie optimalizácie. Nakoniec bol 
predložený návrh s predložením racionalizácie škôl v júni, ktorým sa bude zastupiteľstvo riadiť. 
Pre poslancov nie je jednoduché hlasovať o svojom okrese. Poslanci okresu Svidník sa už 
v minulosti dohodli na optimalizácii v okrese, aj keď upozorňovali vedúceho odboru školstva, 
že stredná odborná škola technická má dostatočný počet žiakov s dostatkom finančných 
prostriedkov. Išli do toho s tým, že optimalizácia škôl bude v každom okrese PSK a dnes sa to 
rozhodne s tým, že každý jeden okres prijme nejaké strategické veci v súvislosti 
s optimalizáciou a racionalizáciou školstva. Ale nič neprišlo, prebieha diskusia o roku 2020, čo 
je logické, lebo k 15. 9. 2019 bude každá škola vedieť, na čom je. Nevie, prečo sa tak rýchlo 
niektoré veci robili a expertná skupina nedala viac času jednotlivým školám, aby sa doslovne 
mohli pripraviť na príchod racionalizácie. Nemá pocit ani vedomosť, aby zastupiteľstvo 
nejakou formou ublížilo súkromným a cirkevným školám. Nezobralo im ani jednu triedu, ani 
jedného žiaka. Dokonca im ministerstvo školstva udelilo výnimku a podľa nej môžu mať viacej 
tried. Poukázal na gymnázium vo Svidníku, na ktorom padala celá situácia vo Svidníku s 
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potrebou doplácania finančných prostriedkov. Má 24,24 % žiakov z okresu Svidník, sú tam 2 
triedy s 24 žiakmi, aj keď riaditeľ žiadal viac žiakov, aby nebola strata. Má 85 prihlášok a môže 
zobrať len 48 detí, ostatné môžu ísť do Prešova. Pripadá mu to tak, akoby regióny a okresy 
Svidník, Humenné, Vranov nad Topľou boli akýmsi spôsobom vyľudňované. Navrhol nechať 
riešenie SOŠ technickej vo Svidníku na rok 2020 a potom sa uvidí, či škola má nejakú možnosť 
alebo nie. PSK dopláca viac peňazí do verejnej dopravy ako do školstva. Následne predložil 
návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zrušenie uznesenia č. 192/2019 zo 
dňa 8. 4. 2019 v bode e) k vyradeniu SOŠ technickej, Pionierska 31/14, Svidník zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2019. Keďže iné okresy chcú mať viac času, aj okres Svidník 
chce to isté. Dohoda v niektorých okresoch nie je taká, aká by mala byť. Predseda PSK 
Majerský niekedy nevie, dôsledkom čoho sú niektoré reakcie poslancov. Prirovnal túto 
situáciu k zápalu slepého čreva. Niekedy stačí priložiť studený obklad, ale niekedy je potrebné 
rezať a operovať. Po operácii ho nevráti späť žiadny chirurg. Poslanec Pilip sa spýtal poslancov 
za okres Svidník, kde boli v apríli, keď predložil pozmeňovací návrh o stiahnutí Svidníka 
z bodu rokovania s tým, že bude predložený so všetkými okresmi naraz. Podporí návrh poslanca 
Vooka, lebo mu záleží na okrese Svidník, kde je každá škola sebestačná a optimalizácia 
a racionalizácia prebiehala ešte za bývalého predsedu PSK. Strojárske učilište sa stiahlo 
z obrovských priestorov do malých a po druhýkrát sa ruší a znovu zlučuje. Veľké priestory sú 
majetkom mesta a znovu niekomu táto škola prekáža aj napriek dostatočnému počtu žiakov. 
Vo Svidníku nie je okrem gymnázia žiadna iná škola s maturitou. Podporí predložený návrh. 
Poslanec Kanuščák súhlasí so samostatným hlasovaním o jednotlivých školách a okresoch. 
Predložený materiál má vážne nedostatky, o čom svedčia aj prevádzané zmeny 4 dni pred 
zasadnutím. Súhlasí s racionalizáciou siete stredných škôl, zaráža ho však spôsob, akým sa robí. 
Mali by sa zrušiť školy, o ktoré je veľký záujem, sú úspešné, nepotrebujú žiadne 
dofinancovanie, majú opravené budovy. Rušením sa idú nejakým spôsobom trestať úspešní 
riaditelia s dobrými výsledkami ich dlhoročnej práce. Idú sa rušiť a zlučovať školy bez toho, 
aby sa spolu s nimi hľadali najlepšie riešenia pre ľudí konkrétneho okresu. Prekvapil ho ohlas 
po zverejnení dokumentov, ale následne ho šokovalo, že podľa zistených informácií to nikto 
nekonzultoval s riaditeľmi a zástupcami škôl. Keď pred časom dostali poslanci materiál – návrh 
optimalizácie škôl s tým, že informácie nemajú šíriť kvôli vzniku paniky, myslel si, že kvôli 
hľadaniu najlepších riešení pre dané školy, že sa stále rokuje s riaditeľmi, učiteľmi, že to 
preberajú rady škôl. Po vypočutí niektorých zástupcov škôl zistil, že s nimi nikto 
nekomunikoval a nehľadal najlepšie riešenie. V tichosti sa čakalo, že prejde navrhované 
riešenie pripravené Úradom PSK. Vôbec sa nečuduje, že to spustilo takú vlnu kritiky a vyzerá 
to ako rušenie kvalitných škôl na úkor osobných a politických záujmov. Pred pár mesiacmi ho 
oslovili zástupcovia SOŠ podnikania v Prešove s tým, že počuli o chystanej racionalizácii 
týkajúcej sa ich školy. Vysvetlili mu svoj pohľad na vec s tým, že by radi predložili svoj návrh 
riešenia. Bol za vedúcim odboru školstva aj predsedom komisie školstva, ktorí potvrdili, že 
návrh je naozaj dobre pripravený. Následne prebehlo stretnutie na VÚC aj na škole, ktorej 
zástupcovia boli spokojní už len preto, že ich niekto vypočul a dostali prísľub v nájdení určitého 
rozumného prieniku predložených riešení. Predpokladal, že rovnako sa rokuje aj v ostatných 
okresoch. Podľa dostupných informácií to asi nie je pravda. Príkladom je Gymnázium SŠ J. 
Henischa v Bardejove, kde sa hlási nad 120 žiakov a priemer známok prijatých deviatakov je 
1,23. V predloženej tabuľke nesedia percentá. Je v nej uvedené, že končí 753 deviatakov, z toho 
165 ide na gymnáziá podľa schválených počtov, čo je 22 % a nie 39 %. Keď sa dali nájsť 
riešenia napr. v okresoch Humenné a Snina, dajú sa nájsť aj v ostatných okresoch. 
O racionalizácii škôl hovorí aj uznesenie Európskeho parlamentu z 12. 6. 2018 o modernizácii 
vzdelávaní v EÚ, ktoré členským štátom odporúča, aby reformy robili komplexne a systémovo. 
Aby si vyžiadali spätnú väzbu predovšetkým od učiteľov a riaditeľov tak, aby boli reflektované 
potreby praxe, aby reformné procesy mali širokú podporu verejnosti, aby sa urobili kvalitné 
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systémové zmeny a nielen čiastočné riešenia. V tomto prípade to zjavne nebolo. Podľa slov 
predsedu PSK Majerského treba povedať jednu dôležitú vec. Častokrát by PSK  
a Zastupiteľstvo PSK mali mať na svedomí svoje podpisy ani nie tak pod vyľudňovanie 
okresov, keď žiaci navštevujú školy v iných okresoch a možno po štyroch rokoch sa vrátia 
pracovať do daných okresov, ale hlavne to, že žiaci skončia napr. gymnázium, na ktoré pustia 
viac žiakov, ako by mali, tí potom odídu na VŠ do Brna alebo Prahy a už sa nevrátia do okresu 
ani SR, zostanú v Čechách alebo idú ďalej do Nemecka. Poslankyňa Bednárová sa vyjadrila 
k situácii v Prešove. Netvrdí, že navrhované riešenie je ideálne a aké by chceli všetky 
zúčastnené strany. V prvom rade je to kompromis. Zákonite by si každá škola chcela zachovať 
svoje priestory, meno a zachovať všetko v doterajšom stave. Také riešenie nie je riešením, ale 
predlžovaním agónie každej jednej školy. Pretože s uvedenými počtami týchto škôl vzhľadom 
na vývoj demografie, nebudú nové závratné čísla počtu študentov. Je to kompromis, jednej 
škole by ostala infraštruktúra, budova a druhej škole meno, pretože Prešov je dlhé roky spojený 
s OA , predtým s ekonomickou školou, ktorú navštevovali študenti z celého kraja. Predsedovi 
PSK Majerskému sa niekedy zdá, že zastupiteľstvo bojuje o zachovanie tabúľ na nejakej 
budove s názvom a nie o žiakov. Jedným z hlavných argumentačných dôvodov je, že táto škola 
má 40 alebo 50 rokov, ale koľko 40 – 50-ročných aj 100-ročných vecí už zaniklo. Treba si 
uvedomiť podstatnú vec, že iba zmena posúva ľudí dopredu. Keď niečo nefunguje, iba zmena 
môže posunúť k lepším riešeniam. Iba zmenou sa dá dôjsť k tomu, že zrazu to bude fungovať. 
Niekedy zmena bolí, pretože sa treba veľa učiť, veľa napraviť a zmeniť, ale v konečnom 
dôsledku ukáže, že rozhodnutie bolo dobré, dôležité a prinieslo úžitok. Poslanec Šmilňák 
pripomenul, že v diskusii boli spomenuté čísla 750 resp. 560 s otázkou, kde sú chýbajúci žiaci. 
Treba si uvedomiť, že spočítanie 15-ročných ľudí v každom okrese ešte neznamená, že sú to 
študenti, ktorí nastúpia na strednú školu. Je tam veľké percento žiakov končiacich v 7. – 8. 
ročníku, ktorí prepadli a tí potom idú na tzv. f-kové dvojročné odbory, ktoré sa nezarátavajú do 
tohto počtu. Ak nie je v okrese napr. pedagogická, zdravotná alebo informatická škola, tak 
vzniká prirodzená migrácia. Spomínané číslo si nevymyslel vedúci odboru školstva, ale sú to 
štatistiky ministerstva. Treba si pozrieť čísla, fakty a potom možno argumentovať. Je hlúposťou 
hovoriť o vyhnaní 200 žiakov z okresu Bardejov. Poslanec Damankoš doplnil, že odkedy je 
predsedom komisie školstva počúva od poslancov, že škôl je veľa a treba s tým niečo robiť. 
Verejnosť má ten istý názor. Predložené konkrétne návrhy nie sú priechodné, s verziami týchto 
návrhov tiež mnohí nesúhlasia. Možno dnes predloží návrh na uznesenie, že Zastupiteľstvo 
PSK nie je schopné sa dohodnúť a nech rozhodne pani ministerka. Bude to lepšie? V novembri 
bude potrebné rozdeliť 6 400 žiakov na 6 400 miest. Poďakoval poslancom okresu Stará 
Ľubovňa, že zodpovedne pristúpili k veľmi ťažkému rozhodnutiu, ktoré mali urobiť všetky 
okresy. Tak to bolo dohodnuté pred rokom aj na zasadnutí Rady PSK na jar. Poslanec Paľa 
vidí, že je to veľmi náročná téma a zastupiteľstvo o nej dlho diskutuje. Svedčí to o tom, že 
poslancom leží na srdci vzdelávanie detí v PSK. Ale padá tu dosť emócií a rozhodnutí možno 
už s charakterom, že všetci rozumejú všetkému. Nikoho sa nechce dotknúť, ale čísla naozaj 
nepustia. V živote treba robiť aj bolestivé rozhodnutia. O čo vlastne ide poslancom PSK? 
O najkvalitnejšie vzdelanie pre deti alebo zachovanie riaditeľa, názvu školy, učiteľov? Školy 
sú na výchovu mládeže a je jedno s akým riaditeľom. Ak bude kvalitný riaditeľ aj učitelia, bude 
aj kvalitnejšia výučba. Dôležité je, že študenti budú mať priestor na štúdium, ich odbory sa 
nerušia ako pred rokom v Bardejove. Ocenia to žiaci aj rodičia. Niekedy má pocit, že ide len 
o zachovanie vedenia konkrétnych škôl. Nepripadá mu to rozumné a z morálneho hľadiska by 
mali poslanci pozerať na výchovu mládeže. Okres Prešov bol dohodnutý, na stretnutí padla 
jasná dohoda. Nevidí dôvod na to, aby sa táto téma neuzavrela. Predložil návrh, aby dnes bol 
okres Prešov zahrnutý do racionalizácie siete škôl. Rozumie poslancom, ak hovoria o kvalite 
vzdelávania, lebo sám je vysokoškolským učiteľom. Študenti vyformovaní na stredných 
školách potom prichádzajú na vysoké školy. Sám vidí tento alarmujúci stav, ale to nevyrieši 
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Zastupiteľstvo PSK ako mnoho iných vecí, pretože sú závislé od ministerstva školstva a jasného 
systému, ktorý nejde. Poslanec Benko je za to, aby okres Prešov zostal tak, ako je. Prvú fázu 
racionalizácie má za sebou zlúčením SPŠ drevárskej. Nechce, aby zastupiteľstvo opäť rušilo 
alebo zlučovalo školy. Podľa jeho názoru má svoje racio SOŠ podnikania aj OA. Sú to dobré 
školy, nie sú v červených číslach. SOŠ podnikania má 70-ročnú históriu. Nie je za fúziu 
nejakých škôl v Prešove. Na stretnutí poslancov okresu Prešov nebol povedaný záver. Stretli sa 
a boli oboznámení s návrhom. Dodržiavanie času faktickej poznámky treba striktne dodržiavať 
u každého poslanca. Poslanec Bieľak sa vo štvrtok zúčastnil diskusie. Dnes si vypočul 
argumenty minimálne dvoch poslaneckých klubov aj túto diskusiu z ktorej sám hľadá 
konštruktívne riešenia. Ak sa chce zastupiteľstvo posunúť ďalej, treba nájsť kompromisné 
a priechodné riešenie. Jeho návrh na uznesenie nie je ideálny, tiež by si ho vedel predstaviť 
inak. Je realistom. Ak sa poslanci chcú nejakým spôsobom dohodnúť, tak je to možno práve 
tento návrh, alebo možno bude priechodný nejaký iný návrh. Niekedy sa sledovaný cieľ nedá 
dosiahnuť jedným krokom. Návrh na uznesenie je výsledkom dnešnej vypočutej diskusie aj 
diskusie na predošlých stretnutiach. Za určitých okolností by mohol byť priechodný, aby sa 
opäť posunula racionalizácia dopredu, aj keď sa úplne neuzavrie. Poslanec Damankoš súhlasí 
sčasti s poslancom Bieľakom. Požiadal ho, aby z predloženého návrhu vypustil požiadavku, 
ktorou zastupiteľstvo žiada od vlády nejakú zmenu zákona v povinnosti ukončiť strednú školu, 
aby poslanci PSK neboli na smiech celému Slovensku. Je to problém, ale na to sú iné 
legislatívne postupy. Predseda PSK Majerský dodal, že túto požiadavku môže presadzovať 
cez sekciu školstva SK8. Minimálne by sa to malo posunúť na 17. rok života. Určite sa nájdu 
riešenia. Podpredseda PSK Jakubov vysvetlil, akým spôsobom vznikol návrh vyčlenenia 
okresov Stropkov, Snina a Vranov nad Topľou. V pozvánke od predsedu PSK na štvrtkové 
stretnutie bolo uvedené, že ak niekto nesúhlasí s týmto návrhom, má priniesť svoje riešenie. Je 
mu osobne ľúto, že stretnutia sa nezúčastnilo 62 poslancov PSK, ale odhadom asi 25. Mohli si 
to vydebatovať tam. Za okres Stropkov boli prítomní obidvaja poslanci a ponúkli riešenie 
predbežne prediskutované s primátorom okresného mesta. Nechce zachádzať do podrobností, 
ktoré by zbytočne zdržiavali čas. S poslancom Lukáčom prezentovali obavy s fúzie SOŠ 
služieb a SOŠ elektrotechnickej, ktorá by nebola sinergická čiže nápomocná, ale skôr 
antagonistická a protichodná. Teraz nebude vysvetľovať všetky dôvody tohto názoru. Verí, že 
vedúci odboru školstva aj predseda PSK ich argumenty pochopili, a preto vznikol balík týchto 
3 okresov. Predseda PSK Majerský bude predkladať návrhy v poradí, v akom boli predložené. 
Ak prejde návrh na uznesenie predložený poslancom Bieľakom, o návrhu predloženom 
poslancom Paľom už nebude zastupiteľstvo hlasovať. Následne požiadal réžiu o opravu 
hlasovacieho zariadenia poslancovi Repaskému. 
Procedurálny návrh predložený poslancom Hoptom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje hlasovanie o každom okrese zvlášť.  
Hlasovanie:                  za: 18   proti: 5  zdržalo sa: 29 
Procedurálny návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Bieľakom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona  NR  SR č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.   s c h v a ľ  u j e 
A.1. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Humenné: 
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a) zmenu sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné z adresy Štefánikova 28, 
Humenné na Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020  
b) vyradenie Školského internátu, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, 
Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
c) vyradenie Školskej jedálne, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, 
Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
A.2. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Stará Ľubovňa: 
d) vyradenie Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
e) vyradenie Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
f) vyradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
g) vyradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 150 ako súčasti Strednej odbornej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
h) zaradenie Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola a Obchodná akadémia od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
i) zaradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako súčasti Spojenej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
j)  zaradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 150, Stará Ľubovňa od 1. 9. 2020 do siete škôl 
a školských zariadení SR 
A.3. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Sabinov: 
k) vyradenie Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení 
SR 
l) vyradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 1,  Prešov ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej, organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo 
siete škôl a školských zariadení SR 
m) vyradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej školy, SNP 16, Sabinov 
k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
n) vyradenie Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej školy, SNP 16, 
Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
o) zaradenie Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete 
škôl a školských zariadení SR 
p) zaradenie Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy 
polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
r)  zaradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy 
polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
s) zaradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 1, Prešov ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR   
B.   s c h v a ľ u j e  
      zachovanie   gymnaziálneho   štúdia   v  okrese  Medzilaborce  za  podmienky,  že  mesto 
      Medzilaborce v nasledujúcich rokoch zabezpečí dofinancovanie prevádzkových nákladov 
      Gymnázia,   Duchnovičova  13,  Medzilaborce  nad 100 %  prevádzkového  a  mzdového  
      normatívu (toto riešenie je výsledkom vzájomnej dohody PSK a mesta Medzilaborce) 
C.   u k l a d á 
       vedúcemu  odboru  školstva  Úradu PSK, v spolupráci s miestnou územnou samosprávou 
       a poslancami Zastupiteľstva PSK za okresy Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou,  
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       predložiť  v termíne  do 30. 6. 2020  návrh  racionalizácie  siete  stredných  škôl v daných 
       okresoch 
       Termín: 30. 6. 2020                                Zodpovedný: vedúci odboru školstva Úradu PSK 
D.    ž i a d a  
D.1. predsedu  PSK,  aby  na  úrovni  vlády SR, SK 8 a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
        a športu SR presadzoval legislatívne riešenie predĺženia povinnej školskej dochádzky tak,  
        aby žiaci boli povinní ukončiť stredoškolské vzdelanie  
D.2. predsedu PSK, aby vždy pred rozhodnutím o určení počtu žiakov v jednotlivých stredných 
        školách v PSK pre každý školský rok, prerokoval s poslancami Zastupiteľstva PSK návrh 
        o určení počtu žiakov. 
Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že pozmeňovací návrh poslanca Vooka sa netýka 
predmetu rokovania, ale zrušenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
Môže byť predložený ako samostatný bod v bode rôzne. Predseda PSK Majerský akceptoval 
tento názor a súhlasil s hlasovaním o návrhu poslanca Vooka v bode rôzne. O návrhu 
predloženom poslancom Paľom nebude zastupiteľstvo hlasovať, pretože schválilo návrh na 
uznesenie predložený poslancom Bieľakom. 
 
 

K bodu 3 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predkladá Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 - 219/2019 sa nevyhodnocuje uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2 týkajúce sa prizývania 
poslancov PSK za príslušné volebné obvody na kontrolné dni k stavebným prácam naviac, 
pretože sa nekonali žiadne kontrolné dni. Uznesenie č. 192/2019 v bodoch B, C je splnené. 
Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prerokovalo 
zastupiteľstvo v predchádzajúcom bode. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e     
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                  za: 37   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. 
polrok 2019: Ing. Hudák, hlavný kontrolór  PSK, predkladá zastupiteľstvu polročne 
návrh plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve VÚC v platnom znení. ÚHK PSK plánuje na II. polrok 2019 celkom 31 
kontrol, z toho 18 finančných kontrol, 13 zameraných na plnenie opatrení prijatých na 
odstránenie zistených nedostatkov. Kontroly sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí. 
Plánovaných je 8 kontrol v školách, 3 v kultúrnych zariadeniach, 3 v sociálnych 
zariadeniach,  2 kontroly na Úrade PSK, 2 kontroly dopravcov poskytujúcich služby vo 
verejnom záujme. Príloha materiálu obsahuje rozpis kontrol podľa jednotlivých mesiacov. 
V prípade záujmu poslancov PSK má k dispozícii materiál konkrétnych kontrolovaných 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
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Diskusia:  
Podpredseda PSK Jakubov predložil návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
na II. polrok 2019 konkrétne o výkon kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti nepeňažného vkladu PSK do obchodnej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. 
s. 
Doplňovací návrh predložený podpredsedom PSK Jakubovom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 
2019 o výkon kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti nepeňažného 
vkladu PSK do obchodnej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s. 
Hlasovanie:                  za: 34   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie:                                                 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2019 doplnený o výkon kontroly 
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti nepeňažného vkladu PSK do 
obchodnej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s. 
Hlasovanie:                  za: 33   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK: Ing. Hudák, 
hlavný kontrolór  PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie nový návrh Zásad kontrolnej 
činnosti ÚHK PSK. V roku 2016 vstúpil do platnosti zákon o finančnej kontrole a audite. Na 
základe dvojročných skúseností z aplikačnej praxe došlo k novelizácii tohto zákona. Napr. PSK 
už nedáva opatrenia kontrolovaným subjektom, len odporúčania a samotné subjekty si musia 
opatrenia prijať sami; nahlasovanie trestnej činnosti zistenej pri kontrole sa uvádza v správe len 
v prípade osobitného zreteľa; obsahuje niektoré spresnenia poverovaní týkajúce sa obsahovej 
a formálnej stránky návrhov správ a jednotlivých kontrol vykonávaných zamestnancami ÚHK 
PSK. Zásady sú predložené ako komplexný materiál v celku, je zmenený zhruba o 15 %. 
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   Zásady kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK. 
Hlasovanie:                  za: 33   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK: 
Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu na schválenie nový návrh zásad 
s niekoľkými zmenami. Všetky návrhy na Cenu PSK budú predložené členom komisie aj 
poslancom PSK. Predseda PSK navrhuje ocenených na udelenie Ceny predsedu PSK 
autonómne. Všetky návrhy a proces udeľovania cien musí byť v súlade so všeobecným 
nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR). 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e   Zásady udeľovania verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja. 
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Hlasovanie:                  za: 35   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018: Ing. Polák, 
člen Výboru pre audit PSK, uviedol, že výbor od podania poslednej správy dňa 25. 6. 2018 
dohliadal na priebeh konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, prerokoval správu 
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, absolvoval 
konzultácie k výročnej správe za rok 2017. Skonštatoval, že v účtovnom období neboli účtovnej 
jednotke poskytnuté žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v čl. 5 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu. Sledoval proces zostavovania účtovnej závierky PSK za účtovný rok 
2018 s dôrazom na dodržiavanie osobitných predpisov a integritu tohto procesu, systém 
riadenia rizík v účtovnej jednotke, priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej 
účtovnej závierky. Výbor pre audit sa stotožňuje s názorom nezávislého audítora, že účtovná 
závierka PSK, pozostávajúca zo súvahy k 31. 12. 2018, výkazu ziskov a strát za rok 2018 
a poznámok, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a metód a ďalšie vysvetľujúce 
informácie, poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie PSK k 31. 12. 2018 a výsledku 
jeho hospodárenia za rok 2018. Zároveň konštatuje, že neboli identifikované závažné 
nedostatky kontrolného systému ani skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov 
a iných právnych predpisov identifikovaných počas auditu. Oceňovanie majetku a záväzkov 
bolo v súlade s platnou legislatívou SR. Podrobnejšie informácie z výstupov auditu sú uvedené 
v správe nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu PSK za rok 2018. Aktuálne 
výbor pracuje na účtovnej závierke ukončenej dňa 30. 6. 2019 a výročnej správe a pripravuje 
podmienky výberového konania pre novú audítorskú spoločnosť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                            
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 
písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  b e r i e    n a 
v e d o m i e   správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 34   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predstavila nasledovné zmeny predloženej úpravy rozpočtu. Navyšuje sa bežný 
rozpočet príjmov o 434 000 eur a kapitálový rozpočet o 3 364 961 eur. Rozpočet finančných 
operácií sa upravuje o 2 930 961 eur. Suma 434 000 eur sa zapája  do rozpočtu predovšetkým 
na zvýšenie prostriedkov určených na výzvu pre región. V oblasti dopravy v kapitálových 
výdavkoch PSK plánuje realizovať strojné investície vo výške 700 200 eur a stavebné 
investície, predovšetkým dofinancovanie mostov a mostných konštrukcií, s navýšením 
rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 480 000 eur. Pre oblasť financovania kultúrnych služieb 
je určených 155 000 eur a vzdelávanie 589 771 eur, v oblasti sociálneho zabezpečenia sa 
navyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 41 000 eur. Stav rezervného fondu po 4. úprave 
bude vo výške 21 350 892 eur. Návrh na uznesenie obsahuje aj časť B, ktorou zastupiteľstvo 
splnomocňuje predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav krytých z rezervného fondu 
a kapitálových výdavkov za účelom spracovania projektových dokumentácií k projektom 
vyplývajúcich z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 500 000 eur. PSK sa 
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spolu so Svetovou bankou zapojil do iniciatívy Catching-up Regions. Za pomoci expertov 
Svetovej banky sa vytvorili koncepčné zámery investičných balíkov pre 5 vybraných pilotných 
škôl. Balíky a aktivity, ktoré sa budú realizovať, sú uvedené v prílohe č. 11. Súčasťou investícií 
5 pilotných škôl sú aj investície finančných prostriedkov EÚ do jednotlivých objektov. V 
súvislosti s prípravou žiadostí o nenávratné finančné prostriedky je potrebné vypracovať 
projektovú dokumentáciu v priebehu leta. Finančná rezerva na spracovanie projektových 
dokumentácií by mala byť v odhadovanej maximálnej výške 500 000 eur, ktorá nebude celá 
rozpísaná. V prípade schválenia tohto uznesenia bude výška disponibilného rezervného fondu 
ponížená o tých 500 000 eur. 
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková poukázala na skutočnosť, že na každom zasadnutí zastupiteľstva je 
predložená úprava rozpočtu s vyčlenením finančných prostriedkov cez 1 mil. eur na oblasť 
dopravy. Nevie, či je dobré veľké množstvo investičných akcií, aké zastupiteľstvo už tohto roku 
schválilo. SÚC PSK nezvládne pripraviť projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie aj 
samotnú realizáciu investície. Aby sa nestalo to, že zastupiteľstvo schváli veľa investičných 
akcií a potom sa budú finančné prostriedky presúvať z roka na rok v niekoľkých miliónoch eur, 
ktoré budú už účelovo viazané. Riaditeľ SÚC PSK spomínal problémy pri verejnom 
obstarávaní, keď po jeho ukončení napadnú ostatné firmy proces verejného obstarávania a čas 
sa naťahuje. Spýtala sa, či je potrebné ísť až tak dopredu a schvaľovať takúto masu investičných 
akcií, pretože možno ani 2 – 3 roky nebudú stačiť na to, aby SÚC PSK dokázala zrealizovať to, 
čo jej zastupiteľstvo schváli napr. v roku 2019. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, potvrdil, že 
zastupiteľstvo schvaľuje na každom zasadnutí doplnenie finančných prostriedkov. V dnešnej 
úprave ide o dofinancovanie nosných objektov na základe rozpočtov stavebných prác 
spracovaných vysúťaženou projektovou firmou. Nie je to nadlimitný výdavok alebo dodatok, 
len schválenie rozpočtu pre začatie verejného obstarávania. Zatiaľ ešte nie je schválený proces 
verejného obstarávania bez finančného krytia, čo by bolo lepšie pre SÚC PSK. Potom by 
zmluva obsahovala klauzulu, že na základe finančného krytia sa stavba začne, resp. rozdelí do 
viacerých etáp a bude sa platiť podľa možností financovania. Keďže dnes neexistuje takáto 
možnosť, SÚC PSK potrebuje mať dopredu schválené kompletné financovanie všetkých 
stavebných prác, aby mohla verejne obstarávať. Uistil poslancov PSK, že tento rok budú všetky 
tituly obstarané. Niektoré možno budú čerpané na 30 - 35 % a peniaze sa budú presúvať, ale 
momentálne nie je iná možnosť. Poslanec Bieľak pripomenul, že samotné uznesenie obsahuje 
návrh o vyčlenení sumy 500 000 eur na podporu projektov iniciatívy Catching-up Regions. 
Zastupiteľstvo dáva kompetenciu predsedovi PSK na postupné používanie týchto peňazí na 
prípravu konkrétnych projektov. V prípade minutia peňazí na daný účel požiadal o predloženie 
zoznamu konkrétnych výdavkov poslancom PSK, teda rozpisu sumy 500 000 eur z rozpočtu 
a rezervného fondu PSK. Jeho ďalší návrh sa týka Výzvy pre  región pre rok 2019. 
Zastupiteľstvo PSK bude dnes schvaľovať konkrétne projekty. Členovia komisie regionálneho 
rozvoja si vypočuli samotné hodnotenie, aj informáciu o počte projektov doručených do oblasti 
na podporu športu a športovej infraštruktúry a tých financií tam bolo málo. Zároveň bolo veľa 
projektov vylúčených pre určité formálne nedostatky, či štátnu pomoc Je tu snaha, aby sa 
v druhom kole mohli zapojiť aj neúspešní žiadatelia, ale na to musí byť vytvorený potrebný 
objem finančných prostriedkov. Prisľúbený návrh predsedu PSK z minulého zasadnutia bol v 
sume 434 000 eur. Osobne by túto sumu navýšil, lebo ak do druhého kola prídu aj projekty 
z nejakých dôvodov vylúčené v prvom kole, bude navrhovaná suma nedostatočná. Konzultoval 
tieto veci s vedúcou odboru financií a jeho pozmeňovacím návrhom je navýšenie o sumu 
834 000 eur. Potom bude šanca uspokojiť žiadateľov nových aj vypadnutých v prvom kole, 
termín je do 30. 6. 2019. 
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Pozmeňovací návrh predložený poslancom Bieľakom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje pre oblasť financovania Úrad PSK v časti Výzva pre región 
sumu 834 000 eur.  
Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
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. 4/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 834 000 € na 216 394 834 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na 195 364 525 € 

 v tom:     
A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 619 737 € 

 Kapitálové výdavky  o 3 764 961 € na 66 153 706 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK          799 000 
€  oblasť financovania: Doprava  2 180 200 € 

 oblasť financovania: Kultúrne služby  154 990 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  589 771 € 

 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  41 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o      2 930 961 € na 46 861 080 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o  0 € na 2 357 420 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy tohto uznesenia     

B. s p l n o m o c ň u j e  
predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav – príjmové finančné operácie (rezervný fond) 

a kapitálové výdavky za účelom spracovania projektových dokumentácií k projektom 
vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 500 000 €.     

 
Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
Rozpis kapitálových výdavkov  

 
Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja   799 000 € 

Úrad PSK Kostrová sieť cyklistických trás v PSK 01 RF -35 000 € 

 Výzva pre región 01 41 834 000 € 

Oblasť financovania: Doprava   2 180 200 € 

SÚC PSK Strojné investície:   700 200 € 

 Fréza na ľad - ľadorez (2 ks) 04.5. RF 70 000 € 

 Posypové zariadenie a pluh na traktor (3 ks) 04.5. RF 54 000 € 

 Snehová fréza na traktor 04.5. RF 30 000 € 

 Fréza na pne 04.5. RF 25 000 € 

 Štiepkovač (2 ks) 04.5. RF 30 000 € 

 Kosačky pod zvodidlá (2 ks) 04.5. RF 50 000 € 

 Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt 04.5. RF 65 000 € 

 Vibračné valce ručne vedené (5 ks) 04.5. RF 65 000 € 

 Prepravný príves 5 t (2 ks) 04.5. RF 24 000 € 

 Motorové búracie kladivá (3 ks) 04.5. RF 15 000 € 

 Priekopové frézy (4 ks) 04.5. RF 56 000 € 

 Rezačka špár (2 ks) 04.5. RF 4 000 € 

 Žacia hlava na MB Unimog 04.5. RF 12 000 € 

 Referentské vozidlá (6 ks) 04.5. RF 95 000 € 

 Vibračná doska (3 ks) 04.5. RF 7 200 € 

 Snehové radlice (2 ks) 04.5. RF 28 000 € 

 Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie 04.5. RF 30 000 € 

 Mulčovacie zariadenie za traktor (10 ks) 04.5. RF 40 000 € 

 Stavebné investície - mosty:   1 480 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok  
v obci Krivany 

04.5. RF 90 000 € 

 III/3441 Ruská Nová Ves - rekonštrukcia havarijného 
stavu 

04.5. RF 60 000 € 

 II/542 Slovenská Ves - rekonštrukcia havarijného stavu 
priepustu 

04.5. RF 80 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec 
za obcou Sveržov - dofinancovanie 

04.5. RF 250 000 € 

 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - 
dofinancovanie 

04.5. RF 200 000 € 

 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša, 
vrátane PD - dofinancovanie 

04.5. RF 600 000 € 
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 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad zubačkou vrátane 
PD - dofinancovanie 

04.5. RF 200 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby   154 990 € 

Ľubovnianske 
múzeum - hrad 

Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Ľubomírskych II. 
etapa dofinancovanie 

08. RF 4 990 € 

Vihorlatské múzeum 
Humenné 

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom – II. etapa 
- dofinancovanie 

08. RF 150 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie   589 771 € 

SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou 

Odstránenie statickej poruchy 09. RF 9 000 € 

SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou 

Zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní 09. RF 124 275 € 

Spojená škola 
Bardejov 

Trativod na dažďovú vodu 09. RF 60 000 € 

SOŠ technická 
Humenné 

Zateplenie budovy blok B 09. RF 82 000 € 

Gymnázium J.A 
Raymana Prešov 

Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne 09. RF 48 350 € 

SOŠ gastronómie a 
služieb Prešov 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie 09. RF 180 000 € 

Stredná zdravotnícka 
škola  Humenné 

Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu  
a zastrešenie horného balkóna 

09. RF 54 000 € 

SPŠ technická 
Bardejov 

Dokončenie procesu s distribúciou pre fotovoltickú 
elektráreň 10 kW na streche objektu SPŠ 

09. RF 1 116 € 

SOŠ lesnícka Prešov Expanzomat - nádrž na zavlažovanie 09. RF 5 000 € 

SOŠ lesnícka Prešov Elektrická smažiaca panvica 09. RF 4 200 € 

Gymnázium Lipany 
Vybavenie kuchyne (konvektomat, plynový varný 
kotol, umývačka riadu 

09. RF 21 830 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie   41 000 € 

CSS Garden Humenné 
Výmena a zateplenie strechy objektu CSS Garden 
Humenné 

10. RF 41 000 € 
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K bodu 9 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 
a jej odpísanie z účtovnej evidencie: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predstavila návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie 
z účtovnej evidencie voči neziskovej organizácii PRO-DIAL, humanitnej spoločnosti, ul. 
Kláštorská, Levoča, vo výške 11 783,84 eur. Táto organizácia bola v roku 2003 podrobená 
kontrole so zistením určitých nedostatkov. PSK začal vymáhať dlžnú sumu, ale vymáhanie bolo 
bezvýsledné. Bol vydaný platobný rozkaz, avšak daná pohľadávka nebola postúpená 
exekútorovi. Keďže v roku 2016 došlo k uplynutiu premlčacej doby, PSK nemá v súčasnosti 
žiadnu právnu  moc túto pohľadávku vymáhať. Z uvedených dôvodov predkladá Zastupiteľstvu 
PSK na schválenie tento návrh. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.             
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona 
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a 
v nadväznosti na § 16 písm. o) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  s c h v aľ u j e  trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie 
z účtovnej evidencie Úradu PSK voči:  
PRO-DIAL, humanitná spoločnosť, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča, IČO: 37788795, vo 
výške 11 783,84 eur. 
Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – Výzva pre región: PhDr. Mgr. 
Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, dal do pozornosti zmenu Výzvy pre región pre rok 2019 
v programe 3 podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dochádza k úprave 
celkovej sumy pre program. Po schválenom pozmeňovacom návrhu poslanca Bieľaka bude vo 
výške 1 834 000 eur. Následne sa v podmienkach výzvy zmení celková suma alokácie na 
4 434 000 eur. Termín na predloženie žiadostí do II. kola je 30. 6. 2019. Termín schválenia 
dotácií II. kola bude v októbri 2019. V bode 7. je uvedené, že každý žiadateľ môže podať len 
jednu žiadosť v rámci 1 programu a 1 kola výzvy, aby sa neúspešní žiadatelia z I. kola mohli 
uchádzať o dotáciu aj v II. kole. 
Diskusia: 
Poslanca Kmeca oslovujú starostovia menších obcí s tým, že si to nemôžu dovoliť. Diskusie 
na túto tému už niekoľkokrát prebehli na zasadnutí zastupiteľstva. Navrhol, aby sa uskutočnilo 
jedno kolo pre veľké projekty a veľké mestá a ďalšie kolo pre menšie projekty a menšie obce 
s nastavením spolufinancovania napr. do 500 obyvateľov - 20 % spolufinancovania, do 2 000 
obyvateľov - 30 % spolufinancovania, nad 2 000 obyvateľov - 50 % spolufinancovania. Tohto 
roku to už takto nebude, ale v budúcom roku by mohli byť zvýhodnení menší žiadatelia, ktorí 
si nemôžu dovoliť spolufinancovať 50 %. Týkalo by sa to aj neziskových organizácií a iných 
združení, ktoré môžu byť oprávnenými žiadateľmi, ale tiež nepôjdu do projektov vo výške 
spolufinancovania 50 %. Minimálna výška dotácie 20 000 eur by zostala, ale mohla by sa 
upraviť miera spolufinancovania podľa počtu obyvateľov. Je to myšlienka do budúcnosti. 
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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, VZN PSK č. 
68/2019 a zverejnenej Výzvy PSK - Výzva pre región pre rok 2019     s c h v aľ u j e  
zmenu Výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2019 
nasledovne: 
I. Charakteristika výzvy a programov – pre Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK znie: 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Cieľ programu: Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. 

Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského 
samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne 
na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súťaže, 
zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním 
dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie 
a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a 
modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru (kapitálové finančné prostriedky). 

Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona č. 103/2015 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt určený na 
telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.  
Cieľové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja 
Celková suma na program:    1 834 000,- eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur  
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % z celkového rozpočtu projektu 

III. Podmienky výzvy – bod 1 - 7 znie: 
III. Podmienky výzvy  
1. Vyhlasovateľ výzvy:     Prešovský samosprávny kraj 
2. Celková suma alokácie určená pre výzvu:  4 434 000,00 eur 

z toho 
bežné výdavky     0,00 eur 
kapitálové výdavky    4 434 000,00 eur 

3. Termín realizácie podporenej činnosti:   od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021 
4. Charakter výzvy:     priebežná výzva, ktorá umožňuje cyklické  

prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v tzv. hodnotiacich kolách 

5. Termín na predloženie žiadosti:   I. kolo - 31. 3. 2019 
II. kolo - 30. 6. 2019 

6. Termín schválenia dotácie:    I. kolo – júl 2019 
II. kolo – október 2019 

7. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci 1 programu a 1 kola tejto výzvy. 
 
Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 11 – Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za 
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. Slaninka, 
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, pripomenul, že zákon o sociálnych 
službách prikazuje poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK určiť 
sumu úhradu za sociálnu službu v zmysle VZN PSK. V súčasnosti platí VZN PSK č. 28/2012. 
Úhrady neboli menené už 7 rokov. Následne prezentoval porovnanie bežných výdavkov 
s úhradami prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V roku 2013 
predstavoval podiel nejakých 25 %. V rokoch 2017 - 2018 boli úhrady stále tie isté s drobnými 
úpravami. V roku 2019 je schválený rozpočet bežných výdavkov na úrovni 26,5 mil. eur, čiže 
nárast bežných výdavkov v sociálnych službách je na úrovni nejakých 8 mil. eur. Kým bežné 
úhrady sú naprojektované na 4 400 000 eur, skutočnosť bude známa až po naplnení. 
Momentálne podiel úhrad na bežných výdavkoch klesol pod 17 %. Podstatnú časť výdavkov 
sociálnych služieb tvoria mzdové prostriedky. Minimálna mzda vzrástla od roku 2012 do roku 
2019 zo sumy 327 eur na 520 eur. Z vývoja priemernej mzdy vidieť nárast zo sumy 805 eur na 
sumu 1 063 eur. Priemerná mzda zamestnancov zariadení sociálnych služieb PSK bola v roku 
2018 756 eur vrátane riadiacich pracovníkov. V porovnaní so segmentom zdravotníctva 
sociálne služby je priemerná mzda na celoštátnej úrovni 1 013 eur. Aj v zariadeniach sociálnych 
služieb PSK je zdravotnícky personál. PSK v plnom rozsahu financuje sociálne služby 
z vlastného rozpočtu, nemá iný zdroj. Obce a neverejní poskytovatelia ešte majú príspevok na 
sociálnu službu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predložená úprava úhrad 
bude znamenať postupné nastavovanie systému tak, aby bol finančne udržateľný aj 
v budúcnosti. Finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom trochu rezonoval 
v médiách vo vzťahu k miestnej samospráve. V roku 2018 bol príspevok pre neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb v pobytových zariadeniach v rôznych formách (ambulantná, 
týždenná, celoročná) v sume 4 606 000 eur. V roku 2019 sa PSK dostal na úroveň 6,5 mil. eur. 
PSK zazmluvňoval už plné kapacity. V minulosti sa zazmluvňovali menšie kapacity než sú 
v registri. Pre rok 2019 PSK zazmluvnil 130 nových miest hlavne v špecializovaných 
zariadeniach. Niektorí neverejní poskytovatelia pristúpili k zmene napr. zariadenia pre seniorov 
na špecializované zariadenie.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov          s c h v aľu j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení 
sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 52   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 12 – Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - 
Výzva pre región pre rok 2019: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru 
regionálneho rozvoja Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh rozdelenia 
dotácií Výzvy pre región pre rok 2019 podľa VZN PSK č. 57/2017. Táto výzva mala 3  
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programy, ktoré podporovali kapitálové výdavky a investície v oblastiach cestovného ruchu a 
obnovy kultúrnych pamiatok. PSK pomohol spolufinancovať 5 %-ným kofinancovaním väčšie 
projekty hlavne z programu Interreg. Najväčší záujem bol o program výstavby alebo obnovy 
športovísk v rámci PSK. Predložených bolo 74 žiadostí v celkovej hodnote vyše 18 mil. eur. 
Všetky žiadosti boli formálne skontrolované a prešli procesom odborného hodnotenia. Pre 
každú oblasť bol určený interný aj externý hodnotiteľ. Výsledkom je predložený zoznam 42 
projektov v prílohe č. 1. Materiál prerokovali: komisia školstva, mládeže, TV a športu, komisia 
kultúry a národnostných menšín, komisia sociálnych vecí a rodiny, komisia finančná, komisia 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o schválenie dotácií 
z rozpočtu PSK pre rok 2019 podľa prílohy č. 1. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák (zvukový záznam prerušený pre výpadok el. energie). Predseda PSK 
Majerský by to takýmto spôsobom nenadsadzoval. PhDr. Mgr. Cvoliga vysvetlil, že nebolo 
zámerom PSK, aby na konci tohto procesu bol niekto ukrátený a poškodený. Niektoré žiadosti 
sa po formálnej stránke dopĺňali, niektoré boli automaticky vyradené. Prešli kontrolou, a 
hodnotením, či išlo o bežný alebo kapitálový výdavok. Následne došlo k 2. hodnoteniu a každá 
žiadosť prechádzala testom štátnej pomoci, ktorá je večnou polemikou v SR. Tento test musel 
absolvovať každý prijímateľ. O štátnej pomoci rozhoduje ten, kto dáva z verejných zdrojov, 
čiže PSK musel určiť, či to je alebo nie je štátna pomoc. Niekedy je to stav polemiky 
subjektívneho názoru, ale tieto diskusie sa viedli. Štátna pomoc jednoducho nemôže byť vtedy, 
keď je obsahom žiadosti definovaný nadregionálny hlavne medzinárodný charakter. Musí to 
byť stále lokálne. Ak právnici a odborníci Úradu PSK upozornia riaditeľa na riziko štátnej 
pomoci, musí to brať na vedomie, ale nebol to cieľ.  Výzva pre región bola vyhlásená prvýkrát, 
robí sa za pochodu, bola vypracovaná veľmi dobrá detailná metodika aj hodnotenie. 
Hodnotitelia aj krížovo hodnotili jednotlivé žiadosti, ich mená budú zverejnené. Kritériá boli 
schválené na začiatku. Nič tajné tu nie je a všetky veci sa dajú vylepšiť. Pri alokácii športu 
s určenou sumou 1 mil. eur bola požiadavka na 2,3 mil. eur, mohlo byť podporených len 11 
žiadostí. V II. kole PSK zrealizuje informačný seminár za účasti aj neúspešných žiadateľov z I. 
kola s vysvetlením týchto vecí a ďalšou intenzívnou komunikáciou. Predseda PSK Majerský 
mal na mysli aj zástupcov mesta Kežmarok. Poslanec Hačko dodal, že mesto Snina tiež nebolo 
úspešné. Argumentom úradu rozumie v prípade rizika štátnej pomoci. Dôležité je povedať, že 
ak sa rovnaké organizácie pri rovnakých projektoch budú znova zúčastňovať výzvy v budúcom 
roku a jej charakter, podmienky sa nezmenia a projekty budú presahovať lokálny charakter, 
okrem vzdelávania by úrad mal prehodnotiť vlastnú smernicu a znenie VZN, aby čo najviac 
rozšíril možnosť dotácií, lebo potom veľmi dobrá výzva stráca svoj zmysel a význam, keď sa 
nemôžu podporiť projekty napr. typu plavárne v meste. Podľa slov PhDr. Mgr. Cvoligu je to 
veľmi dobrá pripomienka. Momentálne úrad pracuje na tzv. schéme štátnej pomoci, ktorú 
schváli Protimonopolný úrad, čo bude trvať 30 dní. Tam akákoľvek alokácia, výzva z verejných 
zdrojov musí byť pokrytá tzv. schémou štátnej pomoci. Napr. 3 % z celkového rozpočtu 
príjmov podielových daní fyzických osôb PSK určí úrad ako schému štátnej pomoci, to schváli 
protimonopolný úrad a potom presahy lokálneho, nadregionálneho charakteru nebude PSK 
musieť riešiť. Musí to byť schválené ako schéma štátnej pomoci, teda ako výnimka. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. bodom 11. VZN PSK 
č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 65/2018, 
VZN PSK č. 68/2019 a zverejnenej Výzvy PSK - Výzvy pre región pre rok 2019   s c h v a 
ľ u j e   rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v zmysle prílohy tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 13 – Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK 
v rámci II. etapy iniciatívy Catching-up Regions: RNDr. Bauer, PhD., 
vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, oboznámil prítomných s pokračovaním 
v 2. roku so štyrmi komponentmi podobne ako v 1. roku. Tri komponenty sa nemenia a chce 
v nich PSK pokračovať, jeden je nový. Prvým komponentom je zvyšovanie kvality vzdelávania 
na stredných školách. Ide hlavne o dodanie expertnej metodiky na hodnotenie stredných škôl. 
Druhým komponentom je zvýšenie dynamiky rozvoja turizmu na vybranom území. PSK v ňom 
bude pokračovať hlavne v okrese Snina, ide o zvýšenie dynamiky rozvoja turizmu na Zemplíne, 
tentokrát v širšom Hornom Zemplíne. Tretím komponentom je rozšírenie a zlepšenie 
infraštruktúry priestorových údajov, GIS a OpenData v rámci PSK. PSK chce pokračovať 
v systéme budovania infraštruktúry priestorových dát. Štvrtým novým komponentom je 
zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie sociálne znevýhodnených skupín. Ide z väčšej 
časti o rómske komunity. PSK sa chce pokúsiť aspoň v niektorých vybraných komunitách 
pripraviť tzv. integrované rozvojové projekty. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s implementáciou iniciatívy 
pre dobiehajúce regióny (Catching-up Regions) a v nadväznosti  na  podpísaný zámer o 
spolupráci zo dňa 24. 1. 2018    s c h v a ľ u j e   komponenty Akčného plánu pre rast 
a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy iniciatívy Catching-up Regions, a to: 
1. Komponent: Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách  
2. Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja turizmu na vybranom území 
3. Komponent: Rozšírenie a zlepšenie infraštruktúry priestorových údajov, GIS a OpenData 

v rámci PSK 
4. Komponent: Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie sociálne znevýhodnených skupín 
Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 14 – Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva 
PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika: 
RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, predkladá 
zastupiteľstvu návrh na zrušenie predmetných uznesení týkajúcich sa Prešovskej kreatívnej 
fabriky. Prijatými uzneseniami PSK reagoval na pripravovanú výzvu v rámci IROP prioritnej 
osi č. 3 s názvom Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. V tom čase PSK 
predpokladal v spolupráci s mestom Prešov vytvorenie združenia právnických osôb – 
Prešovská kreatívna fabrika. Ministerstvo kultúry SR dodnes túto výzvu nevyhlásilo a stále sa 
diskutuje skôr o presune týchto prostriedkov, aj keď podľa posledných informácií má byť táto 
výzva vyhlásená, ale nie v takom rozsahu a jej podmienky sú veľmi ťažko splniteľné pre PSK. 
Z uvedených dôvodov navrhuje zrušenie týchto uznesení. Doteraz nenastali žiadne právne 
účinky, čiže združenie vlastne nebolo založené, ani pripravované orgány zatiaľ nezasadli. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov     r u š í  
a) uznesenie  Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 zo dňa 16. 10. 2017  k  návrhu  
    na  založenie  združenia  právnických  osôb  Prešovská kreatívna fabrika 
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b) uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 29/2018 zo dňa 5. 3. 2018 k návrhu na menovanie 
    členov Správnej rady a Dozornej rady Prešovskej kreatívnej fabriky – záujmového  
    združenia právnických osôb. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Návrh vstupu PSK do záujmového združenia 
právnických osôb RPIC Prešov: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru 
regionálneho rozvoja Úradu PSK, uviedol, že v rámci širšej prípravy na II. etapu Catching-
up Regions bol jedným z ponúkaných komponentov rozvoj inovačného ekosystému, ale 
nakoniec sa nedostal do zúženého zoznamu, ktorý v 13. bode schválilo zastupiteľstvo. Preto 
navrhuje iný mechanizmus, a to účasť PSK v rámci Regionálneho poradenského 
a informačného centra Prešov ako pridruženého člena. Pre PSK z toho nevyplývajú žiadne 
finančné alebo iné záväzky, ale otvára sa tým priestor na diskusiu a čiastočné realizovanie 
pripravovaných aktivít v spolupráci s technickou univerzitou aj súkromným sektorom. 
Nadväzuje sa aj na PHSR PSK, kde je podpora podnikania inovácií, zvýšenie zamestnanosti, 
podpora lokálnej ekonomiky a tzv. inkluzívneho rastu rozvoja, ktoré sú veľmi dôležité pre 
zaostávajúce regióny a sú kľúčovými časťami regionálneho rozvoja PSK. Navrhuje takúto 
formu účasti v rámci RPIC. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov      s c h v a ľ u j e     vstup PSK do záujmového 
združenia právnických osôb „Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov“ 
formou pridruženého členstva.  
Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Informatívna správa o činnosti Inovačného 
partnerského centra za rok 2018: Podľa slov RNDr. Bauera, PhD., vedúceho 
odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, v predloženej správe sú podrobne rozpísané 
jednotlivé projekty, do ktorých sa IPC pravidelne zapája, a to Svetlo z Východu, najdôležitejší 
projekt CE ENTER – transfer, Prometeus. Sleduje sa aj projekt, na základe ktorého PSK získal 
pred 8 rokmi prostriedky z nórskych finančných mechanizmov s udržateľnosťou 10 rokov, teda 
do roku 2021. Materiál obsahuje informáciu o vlastnej činnosti a publicite a finančné údaje 
s celým rozpočtom IPC. Riaditeľom IPC je v súčasnosti Mgr. J. Šimko. Na základe vykonanej 
kontroly, uskutočnenej koncom minulého a začiatkom tohto roka, muselo IPC vrátiť niektoré 
finančné prostriedky z financovania predchádzajúcich rokov. V tomto roku nastúpil trochu iný 
mechanizmus a IPC teraz funguje dobre, aby zvládlo všetky svoje záväzky a projekty a aby sa 
otvoril priestor pre ďalšie aktivity a iný spôsob rozvíjania inovácií v rámci podnikateľsko-
súkromného sektora alebo tzv. sociálnych inovácií v nepodnikateľskom sektore. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e     n a     v e d o m i e     
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 
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Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod 
Slovenska za rok 2018: M. Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska, 
predkladá každý rok zastupiteľstvu výročnú správu o činnosti za predchádzajúci rok. Poslanci 
dostali pred zasadnutím brožúru výročnej správy, legendárium skôr pre deti a Turistické noviny 
Prešovského kraja. KOCR stále napreduje. Má medziročný nárast v objeme cestovného ruchu 
o 6,5 % a medziročný nárast návštevníkov. PSK je tretím najviac navštevovaným krajom SR. 
Správa obsahuje prehľad pracovníkov a členov KOCR, štatistické ukazovatele návštevnosti 
Prešovského kraja s nárastom návštevníkov (932 121), prenocovaní (2 901 080) a tržieb za 
ubytovanie (71 497 528 eur), propagačné materiály, výstavy, veľtrhy, prezentačné podujatia  
cestovného ruchu, podporu produktov a podujatí, podporu infraštruktúry cestovného ruchu, 
projektovú činnosť, starostlivosť o rozvoj cyklotrás - cyklistické koordinačné centrum, prehľad 
členských príspevkov, prehľad vynaložených financií pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. 
Členské príspevky dáva každá organizácia podľa počtu ubytovaní. Tá, ktorá dáva najviac, 
alikvotne si zoberie aj naspäť. Príspevok PSK je naozaj veľkým prínosom. KOCR bude naďalej 
pokračovať v aktívnej prezentácii PSK. Následne poďakoval predsedovi PSK za citeľnú 
podporu cestovného ruchu.                            

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     b e r i e     n a     v e d o m i e     výročnú správu 
o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018. 
Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 18 – Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za 
rok 2018: PaedDr. Javorský, PhD., vedúci odboru SO pre IROP PSK, uviedol, že 
predložený materiál poskytuje základné informácie o činnosti SO pre IROP za minulý rok. 
Odbor SO pre IROP vykonáva časť právomocí riadiaceho orgánu IROP. Správa o činnosti 
a financovaní je predkladaná Zastupiteľstvu PSK v záujme zabezpečenia informovania 
a publicity ohľadom výkonu delegovaných kompetencií a využitia finančných prostriedkov 
Európskeho spoločenstva. 
Diskusia: 
Poslanec Bieľak poznamenal, že väčšina miest a obcí sú prijímateľmi finančných prostriedkov 
z IROP a v podstate vedia, ako beží hlavne proces kontroly verejných obstarávaní. Napriek 
vykonaným opatreniam zo strany odboru SO pre IROP aj vedenia PSK treba nájsť ešte ďalšie 
riešenia na urýchlenie tohto procesu, lebo v niektorých prípadoch trvá pol roka aj viac. Je 
pravdou, že žiadostí za PSK je podaných enormne veľa, teda aj počet ľudí k tomu by mal byť 
adekvátny, čo zo strany ministerstva nie je zabezpečené. Výsledkom je kritika miest a obcí, 
Úradu PSK, odboru, že nerobia v daných časoch, intervaloch a lehotách. Pozná situáciu a 
hovoril s vedúcim odboru. Požiadal o najrýchlejšie a najúčinnejšie prevedenie kontroly, aby 
odbor urobil ešte naviac čo sa dá, aby PSK nebol kritizovaný, že nezvláda situáciu, hoci chyba 
je niekde inde. Poslanec Ferenčák dodal, že externé zdroje hlavne v mestách alebo obciach sú 
možno jediné, ktoré slúžia na rekonštrukciu alebo obnovu. Mesto Kežmarok má 6 takýchto 
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projektov, ktoré sú na odbore SO pri IROP PSK, niektoré už od októbra 2018. Mesto sa dostáva 
do problémov, lebo na niektoré projekty sú naviazané finančné prostriedky dohodnuté 
s bankami ako predčerpané, resp. sú to úvery. Potom sa nanovo musia preschvaľovať bankové 
úvery. Chápe, že kontroly nie sú jednoduché, ale treba vyvinúť maximálne úsilie na ich 
ukončenie, pretože mesto sa dostáva do problémov. Poukázal na projekty škôl, učební, škôlok, 
ktoré mesto nemôže opravovať počas školského roka, ale cez letné prázdniny. Následná 
kontrola by mala trvať 7 dní, alebo klasicky 30 dní podľa zákona. Tieto projekty sú už v 6 – 7-
mesačných intervaloch. Treba vyvinúť maximálne úsilie na zlepšenie, lebo ide o rozvoj celého 
kraja, všetkých okresov, miest a obcí, nielen jedného mesta. Bola by veľká škoda, aby nevyužili 
túto príležitosť čo najskôr. Predseda PSK Majerský presne vie, o čom poslanec Ferenčák 
hovorí. Cez jeho telefón idú všetky telefonáty, SMS, sťažnosti, prosby, zatiaľ celkom slušným 
spôsobom. PaedDr. Javorský, PhD., plne súhlasí s poslancami. Odbor spraví opatrenia na 
úrovni kraja, koncom tohto mesiaca bude na overovaní verejného obstarávania 10 pracovníkov. 
Do tohto počtu ráta aj kolegov z riadiaceho orgánu. Dňa 22. 5. 2019 bol monitorovací výbor, 
kde všetko pekne prebehlo a tam sa stalo to, že z auditu A 811 minulého roku vyplynula 
povinnosť, ktorú riadiaci orgán teraz zaviedol plošne pre všetky odbory SO pre IROP v SR, že 
majú spätne overovať všetky výdavky projektov. Hoci majú vyšší počet pracovníkov, 3 mesiace 
budú kontrolovať všetky už raz skontrolované projekty kvôli spätnému overovaniu 
hospodárnosti výdavkov. Riadiaci orgán by mal brať do úvahy, že jeden krok dopredu a dva 
kroky dozadu neposunú vec. Niekoľkokrát osobne rokoval s generálnym riaditeľom a verí, že 
tento nezmysel zruší. Odbor robí všetko možné pre urýchlenie kontroly v čo najkratšej dobe 
čakania. Predseda PSK Majerský doplnil, že dňa 28. 10. 2018 dal PSK na Úrad pre verejné 
obstarávanie skontrolovať 5 cestných úsekov. Minulý týždeň prišla odpoveď, že ich môže PSK 
stavať. Aj PSK čaká na štátnych inštitúciách s kontrolou projektov. V podstate tých 5 hlavných 
kľúčových úsekov sa začne budovať v priebehu najbližších dní. Ideálne by bolo, keby sa 
riadiacimi orgánmi pre IROP stali VÚC a bolo by to omnoho jednoduchšie, adresnejšie, 
rýchlejšie bez toho, že by musel robiť PSK sprostredkovateľský orgán pre štát. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e  n a  v e d o m i e     
informatívnu správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK za rok 
2018. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej 
knižnice v Starej Ľubovni: Predseda PSK Majerský predkladá Zastupiteľstvu PSK  
na schválenie návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni Mgr. E. 
Vranovskej od 1. 7. 2019. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     m e n u j e     do funkcie riaditeľky Ľubovnianskej 
knižnice v Starej Ľubovni Mgr. Elenu Vranovskú dňom 1. júla 2019. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 20 – Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela 
v Levoči: Predseda PSK Majerský predkladá Zastupiteľstvu PSK na schválenie návrh na 
menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela v Levoči Mgr. J. Dolanskej od 1. 7. 2019. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov    m e n u j e    do funkcie riaditeľky Knižnice Jána 
Henkela v Levoči Mgr. Janku Dolanskú dňom 1. júla 2019. 
Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
176/2019 zo dňa 4. 2. 2019: Mgr. Krupa, poverený vedením odboru informačno-
komunikačných technológií Úradu PSK, pripomenul, že predmetné uznesenie bolo schválené 
zastupiteľstvom k výzve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako 
sprostredkovateľského orgánu k lepšiemu manažmentu dát vzhľadom na to, že podané výzvy 
boli všetky zrušené a bude sa konať opakovaná výzva. Predseda PSK Majerský dodal, že 
zrušenie tohto uznesenia súvisí s ďalším bodom predloženia novej žiadosti doplnenej o všetky 
potrebné údaje. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    r u š í    uznesenie Zastupiteľstva PSK 
č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja - implementácia 
nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP. 
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského 
samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) – implementácia  
nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský    
orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci 
výzvy č. OPII-2019/7/6/-DOP: Mgr. Krupa, poverený vedením odboru 
informačno-komunikačných technológií Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie 
novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom LEpší MAnažment Dát PSK II 
v rámci výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP. 
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  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát 

Prešovského samosprávneho kraja II“ (LEMAD PSK II) - implementácia nástrojov pre 
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vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP v maximálnej výške 
oprávnených výdavkov v sume 975 000,00 eur 

b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 48 750,00 eur 

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000,00 eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 
- 2022.  

Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predstavila návrh prevodu  
nehnuteľného majetku a to kúpy pozemkov od obce Bajerov pod cestou II/546, ktorá je vo 
vlastníctve PSK v správe SÚC PSK. Ide o majetkovoprávne vysporiadanie novovytvorených 
pozemkov o výmere 8 532 m2 v súvislosti so stavbou II/546 Prešov – Klenov zaradenej v rámci 
IROP ako FICHE projekt. Kúpna cena je 1 €. Tento prevod bol schválený aj obecným 
zastupiteľstvom. Nadobudnuté novovytvorené pozemky PSK zveruje do správy SÚC PSK 
a správca súhlasí s prevzatím majetku do správy. Materiál prerokovala komisia dopravy, 
komisia finančná, komisia správy majetku, ktoré odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený 
prevod majetku. 
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 
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 
41 Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 478, k. ú. Bajerov, a to: 

- novovytvorené pozemky: 
- registra CKN parcelné číslo 443/8 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1561 m2  
- registra CKN parcelné číslo 443/25 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3420 m2 
- registra CKN parcelné číslo 443/30 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2 
- registra CKN parcelné číslo 443/42 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3540 m2 

odčlenené od pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 189, ostatné plochy 
o výmere 16018 m2, zapísaného na LV č. 478, k. ú. Bajerov, geometrickým plánom č. 
71/2017 vyhotoveným Jánom Mašlejom spoločnosťou Geoprojekt, Konštantínova 6, 080 01 
Prešov, IČO 37710915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 
11.12.2017 pod číslom G1-2227/17, 
Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 8532 m2. 
ťarchy: bez zápisu, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
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Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 1,00 €. 

Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
                                                         

K bodu 24A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predkladá návrh majetkového prevodu komunikácií III/3146 v dĺžke 
0,915 km a III/3120 v dĺžke 1,361 km z vlastníctva PSK do vlastníctva mesta Stará Ľubovňa 
za kúpnu cenu 2 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tieto úseky budú zaradené do siete 
miestnych komunikácií za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá o tomto 
usporiadaní kladné rozhodnutie. Správca majetku PSK označil predmetné úseky pozemnej 
komunikácie za prebytočný majetok. Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú 
zastupiteľstvu navrhovaný prevod schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

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

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

 a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v dĺžke 0,915 km v pôvodnom 
 kumulatívnom staničení III/3146 km 0,000 – 0,915 a zaradiť do siete miestnych 
 komunikácií,  

 b) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3120 v dĺžke 1,361 km v pôvodnom 
 kumulatívnom staničení III/3120 km 0,000 – 1,361 km a zaradiť do siete miestnych 
 komunikácií, 

 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, 
             IČO: 378 704 75,  
 do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  IČO: 
 00330167, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €,  
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej 
 komunikácie.  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií v súvislosti so stavbou „Preložka cesty III/3146 

 juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ dôjde v meste Stará Ľubovňa k novému 
 usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty III/3146 a III/3120 (vlastník Prešovský 
 samosprávny kraj) a novovybudovaná zberná komunikácia ako predĺženie cesty III/3146.  
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Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, uviedla majetkový prevod úseku cesty III/3146 v dĺžke1,1 km vedeného 
mimo súvislého zastavaného územia obce Jakubany a pozemku ním zastavaného, a to parcely 
registra EKN č. 13775/1 o výmere 14 975 m2, z vlastníctva PSK do vlastníctva obce Jakubany 
za kúpnu cenu 2 €, z toho 1 € za úsek časti komunikácie a 1 € za pozemok pod ním zastavaný, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Za podmienky, že  Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom 
pozemnej komunikácie. Správca majetku PSK označil predmetný nehnuteľný majetok za 
prebytočný. Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu navrhovaný 
prevod schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e    
B.1     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 ods. b) tohto 
uznesenia 

B.2  v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
                celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
                majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v k. ú. Jakubany, okres Stará Ľubovňa, 
v dĺžke 1,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3146 km 7,733 – 8,833  

b)   pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie v bode a), 
 -  parcela registra E KN č. 13775/1, ostatná plocha, o výmere 14 975 m2, vedená na LV 

č. 10 307,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka 

a § 10 ods. 1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. na parcelu KN-E č. 13775/1 
v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36 599 361, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 98/2009, zn. 
1803/MK/2010, č. Z 516/10 - 109/10, 284/19 

 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
             Prešov, IČO: 378 704 75,  

do vlastníctva kupujúceho – Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, IČO: 00329924, 
za celkovú kúpnu cenu 2,00 €, 
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 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej 
 komunikácie.  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyradenie úseku cesty III/3146 vedúceho mimo súvislého zastavaného územia obce Jakubany 
a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií, keďže podľa zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984 
Zb. a v zmysle príslušných technických predpisov, tento úsek nevyhovuje šírkovým 
parametrom cesty III. triedy, ani po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava.  

Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predstavila prevod vlastníctva k časti pozemnej komunikácie č. III/3582 
v katastrálnom území Baňa v dĺžke 0,360 km z vlastníctva PSK do vlastníctva obce Baňa 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je účelové usporiadanie úseku, ktorý nespĺňa 
šírkové parametre v zmysle cestného zákona a po tomto úseku nie je vedená ani verejná 
autobusová doprava. Predmetný úsek sa prevádza do vlastníctva kupujúceho bez 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. Správca majetku SÚC PSK označil tento majetok 
za prebytočný. Komisia dopravy a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu 
navrhovaný prevod schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto 
 uznesenia 
B.2 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

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

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

  - existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3582 v k. ú. Baňa, okres Stropkov, v dĺžke 0,360 
                km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3582  km 5,074 – 5,434  
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,  
             IČO: 378 704 75,  
 do vlastníctva kupujúceho – Obec Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa, IČO: 00330281, za celkovú 
 kúpnu cenu 1,00 €,  
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej 
 komunikácie.  
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 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 Uvedený úsek cesty III/3582 vedie v intraviláne aj v extraviláne obce Baňa. Vzhľadom na to, 
 že cesta v tomto úseku má, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
 (cestný zákon) v súlade s vykonávacou vyhláškou 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných 
 technických predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým 
 parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava.  
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predkladá zámenu nehnuteľného majetku v katastrálnom území 
Tatranská Javorina medzi PSK a Slovenskou správou ciest bez vzájomného finančného 
vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienok uvedených v návrhu na 
uznesenie. Účelom navrhovaných zmien je zjednotenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na 
poľskej a slovenskej strane s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na modernizovanie 
hraničného priechodu Lysá Poľana a jeho priľahlých úsekov ciest prostredníctvom dostupných 
programov cezhraničnej spolupráce SR - PL. Na poľskej strane je vlastníkom cesty vojvodstvo 
s charakterom samosprávneho kraja. Na slovenskej strane je vlastníkom štát. Z tohto dôvodu 
nie je možná cezhraničná spolupráca. Ak by došlo k zmenám v usporiadaní cestnej siete 
a pôvodná cesta I/66 by sa stala cestou III. triedy, bolo by možné čerpať prostriedky EÚ. 
Najväčší finančný náklad modernizácie tohto hraničného priechodu sa bude týkať rekonštrukcie 
mosta ponad rieku Biela voda medzi Tatranskou Javorinou a Lysou Poľanou, ktorý je 
v súčasnosti v havarijnom technickom stave. Toho času sa sceľujú podmienky prípravy žiadosti 
na schválenie financovania tohto projektu v rámci cezhraničnej spolupráce. Správca majetku 
PSK označil predmetný úsek za prebytočný majetok a zároveň súhlasí s prevzatím 
nadobudnutého majetku zo SSC do vlastníctva PSK, do správy SÚC PSK. Komisia dopravy 
a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu navrhovanú zámenu schváliť bez 
vzájomného finančného vyrovnania.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 ods. 1. tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie  nehnuteľného  majetku  zo  správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
            kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 ods. 1. tohto uznesenia 
B.2 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

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

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Slovenskou správou ciest, 
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Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28, bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Slovenská správa ciest nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Tatranská Javorina, a to:   
 existujúci úsek cesty III/3078 v dĺžke 2,985 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 

0,000 – 2,985, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta I/66 v novom  staničení km 240,731 – 
243,686 vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty 

2. Slovenská správa ciest  odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, nehnuteľný 
majetok v k. ú. Tatranská Javorina, a to: 
existujúci úsek cesty I/66 v dĺžke 5,765 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 
240,731 – 246,496, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta III/3078 v novom staničení km 
0,000 – 5,765 vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty, 

 za nasledovného splnenia týchto podmienok:   
• existencia právoplatného rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky o usporiadaní cestnej siete podľa  § 3 ods. 3 písm. d) zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 

• Slovenská správa ciest odovzdá Prešovskému samosprávnemu kraju bezodplatne 
projektovú dokumentáciu v stupni DRS pre realizáciu mostného objektu 66-087 
(M1305.01) najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva 
k pozemným komunikáciám I/66 a III/3078,  

• Slovenská správa ciest zahrnie do svojho plánu opráv resp. do investičného plánu 
rekonštrukciu pozemnej komunikácie pôvodne označenej ako III/3078 najneskôr ku dňu 
uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66 
a III/3078. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Účelom navrhovaných zmien je zjednotenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na poľskej 
a slovenskej strane s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na modernizovanie hraničného 
priechodu Lysá Poľana a jeho priľahlých úsekov ciest prostredníctvom dostupných programov 
cezhraničnej spolupráce SR - PL. Touto zmenou v usporiadaní cestnej siete dôjde k lepšiemu 
napojeniu obyvateľov SR s prihraničnými oblasťami na poľskej strane, k zvýšeniu 
frekvencie  cestovného ruchu v danej lokalite na obidvoch stranách, k bezpečnému pohybu 
cyklistov a turistov v rámci hraničného priechodu Lysá Poľana. Pretriedením ciest medzi 
Slovenskou správou ciest a Prešovským samosprávnym krajom zároveň dôjde k zamedzeniu 
tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy po cestách II. a III. tried vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja.   
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, uviedla majetkový prevod nehnuteľného majetku pozemku registra 
CKN, parcelné číslo 12/2, v katastrálnom území Svit. Ide o zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 079 m2 do vlastníctva mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu 
cenu 1 €. Mesto Svit uzatvorilo budúcu kúpnu zmluvu so spoločnosťou TIRAXIM, s. r. o., kde 
sa zaviazalo stavebne upraviť nehnuteľnosť so súpisným číslom 263 a zabezpečiť jej 
kolaudáciu ako samostatnej stavby bytového domu s 84 bytovými jednotkami v termíne do júna 
2019. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetná parcela tvorí jedinú prístupovú 
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cestu k budúcemu nájomnému bytovému domu a pozemok bude využívaný na 
verejnoprospešný účel v prospech obyvateľov mesta. Správca pozemku SOŠ polytechnická J. 
A. Baťu, Svit predmetný pozemok pre svoje potreby nevyužíva a označil ho za prebytočný. 
Komisia školstva, mládeže, TV a športu aj komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu 
schváliť navrhovaný prevod. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e    
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu, 
            Štefánikova 39, Svit, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2      v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných  celkov 
            v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je  
            prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 2278, 
k. ú. Svit, a to: 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 12/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m2 

 do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607,  
             za celkovú kúpnu cenu 1,00 €.   
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok tvorí jedinú prístupovú cestu k nehnuteľnosti – k budúcemu nájomnému 
bytovému domu, súp. č. 263 a bude využívaný na verejnoprospešný účel v prospech obyvateľov 
mesta. 

Hlasovanie:      za: 44   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predstavila prevod nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území 
Prešov v správe DJZ Prešov do vlastníctva kupujúceho Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie budúceho bezodplatného vecného 
bremena za kúpnu cenu 1 €. Ide o pozemok o výmere 25 m2 odčleneného z pôvodnej parcely č. 
4070. Nachádza sa v blízkosti DJZ Prešov medzi budovou DJZ a Kmeťovým stromoradím. 
Správca majetku DJZ Prešov s odpredajom pozemku súhlasí a zároveň navrhuje do kúpnej 
zmluvy zahrnúť zriadenie budúceho vecného bremena v prospech PSK a DJZ ako správcu 
súvisiaceho s údržbou a kontrolou podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia 
okolia budovy divadla prechádzajúceho okrajovou časťou predmetného pozemku. Umiestnenie 
práve v tejto lokalite je späté s históriou. Na tomto mieste sa nachádzal gréckokatolícky 
kňazský seminár, ktorý bol totalitným režimom zbúraný a na jeho mieste bola neskôr postavená 
budova dnešného divadla. Pri príležitosti 50. výročia obnovy gréckokatolíckej cirkvi kupujúci 
umiestnil na pamätník kríž s pamätnou tabuľou a pripomienkou tejto udalosti. Komisia kultúry 
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a národnostných menšín aj komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu navrhovaný 
prevod schváliť za kúpnu cenu 1 € so zriadením budúceho bezodplatného vecného bremena. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta poznamenal, že aj keď je v ústave jasne napísané, že SR sa neviaže na žiadnu 
cirkev, pripadá mu to tak, ako keby niektoré cirkvi mali vedúcu úlohu strany namiesto KSS. 
PSK má na svojom majetku vybudovaný kríž, ktorý nestačí dať do prenájmu, ale ide ho 
predávať. Ak by niekto iný požiadal o vybudovanie pamätníka na pamätnom mieste nejakej 
demonštrácie ešte za bývalej éry do roku 1948, tiež mu to PSK povolí? Nemá nič proti 
umiestneniu kríža, keď si niekto myslí, že tam má byť. Ale pred divadlom, ktoré je našou 
štátnou inštitúciou? Potom netreba písať v ústave, že štát sa neviaže na žiadnu cirkev ani na 
ideológiu. Spýtal sa, prečo to má PSK predávať za 1 €. Keď je už postavený, nech ho dá PSK 
do prenájmu za symbolické 1 € a nech pozemok zostane PSK, ktorý má pozemky zveľaďovať, 
nie rozpredávať. Poslanec Fedor sa opýtal poslanca Hoptu, či tak chránil záujmy ľudí 
a náboženské slobody ústavou aj za socializmu. Poslanec Paľa doplnil, že na tomto mieste stál 
kedysi gréckokatolícky kňazský seminár, ktorý bol zbúraný za nejakého režimu. Je to také 
gesto, že kúsok miesta pre tento kríž by mal naspäť patriť tejto cirkvi. Poslankyňa Bednárová 
prečítala odsek z preambuly, na ktorú sa tu všetci dívajú: „a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilo-
metodského duchovného dedičstva“. Kríž symbolizujúci seminár a tým pádom aj 
gréckokatolícku cirkev je týmto dedičstvom a symbolom. Poslanec Dupkala predpokladá, že 
poslanec Hopta nemá nič proti symbolu viery, kresťanstva, nádeje. Asi skôr narážal na samotný 
postup, že najprv sa postaví a potom sa žiada. Nevie, či na tom mieste niečo niekedy stálo, nie 
je historikom a odborníkom v dejinách cirkvi na území mesta Prešov a SR. Váži si 
gréckokatolícky chrám, kde mal svadbu. Treba sa zamyslieť nad starou múdrosťou, že správny 
gazda domov donesie, nie z domu vynáša. Nemá nič proti pozemku, ale tá suma je možno na 
zamyslenie. Netvrdí, že je to málo alebo veľa. Poslanec Hopta bol pokrstený gréckokatolíckym 
kňazom. Naozaj nemá nič proti ucteniu pamiatky a neprávosti, ktorá sa stala gréckokatolíckej 
cirkvi postavením kríža. Nezdá sa mu vhodné, že pred budovou DJZ bude stáť kríž. V minulosti 
patril pozemok s budovou gréckokatolíckej cirkvi, ktorá chce, aby tam bol postavený kríž, 
nebude sa predsa búrať. Ako správni kresťania mohli požiadať PSK o symbolický prenájom 
tohto pozemku, PSK ho aj tak nepotrebuje. Poukázal na trocha majetnícku stránku cirkvi. A 
s tým má problém, aby bol správne pochopený. Dnes už postavený kríž nikto nebude 
odstraňovať. Ak by gréckokatolícka cirkev požiadala PSK o prenájom na dobu 30 alebo 50 
rokov za symbolické 1 €, nič by proti tomu nemal. Mohol by rozprávať o neprávostiach, ktoré 
sa diali do roku 1989. Keď by nebolo tých, čo vládli do roku 1989, nebolo by čo 30 rokov 
rozkrádať a ešte stále je čo kradnúť. Predseda PSK Majerský dodal, že je dobré, že starí 
rodičia poslanca Hoptu sa ho rozhodli pokrstiť v gréckokatolíckom kostole, lebo birmovku 
majú spoločne s krstom. Dúfa, že poslanec Hopta sa nestotožňuje s názorom, že 
gréckokatolícka cirkev kradla. Požiadal prítomných, aby odložili ideologické názory tohto 
druhu, lebo gréckokatolíckej cirkvi bolo ukrivdené. To vedia všetci, ktorí žijú v Prešove. Nie 
je si istý, či majetková náhrada v rámci reštitučného zákona bola úplná a na takom lukratívnom 
mieste v centre mesta. Každý vie, ako prebiehali reštitúcie v SR, určite nie takým spôsobom 
ako v ČR. Netreba rozpútavať ďalší osobnostný boj, tu sa to nehodí. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e , 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
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B. s c h v a ľ u j e 
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Jonáša Záborského Prešov uvedeného v bode 
             B.2 tohto uznesenia 
B.2      v súlade s § 9 ods. 3 písm. a)  zákona  č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších  územných  celkov 
            v znení neskorších predpisov,  spôsob  prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým  je 
            prevod z dôvodu hodného osobitného  zreteľa,   
            trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  
            s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších  územných  celkov v znení 
            neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 12252, k. ú. Prešov, 
            obec Prešov, okres Prešov, a to: 

novovytvorený pozemok registra CKN: 
parc. č.4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,  
odčlenený od pozemku C KN 4070/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6696 m2, 

geometrickým plánom č. 9/2018 zo dňa 06.08.2018 vyhotoveným GeoReal Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, 
dňa 07.11.2018 pod č. G1- 2179/18, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,  
do vlastníctva kupujúceho – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205, za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vysporiadanie vlastníctva pozemku pod stavbou – pamätného kríža, ktorý bol po 
predchádzajúcich súhlasoch mesta Prešov a Krajského pamiatkového úradu Prešov 
umiestnený na predmetnej parcele a slávnostne inštalovaný dňa 28. 6. 2018 pri príležitosti 50. 
výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, 200. výročia zriadenia 
Prešovského biskupstva a 10. výročia zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na 
Slovensku. Umiestnenie pamätníka je v súlade s koncepciou mesta Prešov vytvoriť v časti 
Kmeťovho stromoradia tzv. ekumenickú uličku. Odpredajom pozemku sa zosúladí právny stav 
so skutočným stavom. 

B.3 zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho 
povinného z vecného bremena - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 
Prešov, IČO: 00179205, na pozemku v k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, parc. č. 
4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, na umiestnenie inžinierskych sietí – 
podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia okolia budovy DJZ, Námestie 
legionárov 6, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena - 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov:  

a) strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia vrátane jeho 
ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s údržbou, kontrolou a opravou elektrického vedenia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom.  

 
Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 24G – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov a kotolne v katastrálnom území Prešov 
v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
skutočnosť vlastníctva susediacich nehnuteľností ako aj sociálny aspekt budúceho zámeru 
kupujúceho vytvoriť v budove internátu domov pre seniorov. Priľahlý pozemok a stavbu 
nevyužívanej kotolne plánuje využiť na vytvorenie oddychovej zóny pre klientov a rozšírenie 
parkovacích miest v lehote najskôr do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva prevádzaných 
nehnuteľností. Ide o pozemky s parcelným číslom 212/2, 212/3, 213/3, 213/4 na ulici Baštovej 
v Prešove. Pozemok č. 212/2 je sčasti zastavaný a v súčasnosti už nevyužívaný nefunkčnou 
kotolňou. Tento pozemok bezprostredne susedí s budovou vo vlastníctve žiadateľa, ktorá bola 
v roku 1905 postavená ako stravovňa pre študentov evanjelického kolégia. Po vyvlastnení až 
do reštitúcie bola využívaná ako internát HA Prešov. Na hranici pozemkov parc. č. 210, ktorého 
vlastníkom je evanjelická cirkev a č. 212/3, ktorého vlastníkom je PSK, sa nachádza starý 
parcelačný múr, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vzhľadom na potrebnú obnovu 
a ochranu tejto pamiatky je nutné, aby múr mal toho istého vlastníka. Kúpna cena je 11 170 €. 
Nehnuteľný majetok sa predáva za podmienok uvedených v bode B.3 a B.4 návrhu na 
uznesenie. V bode B.3 je zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého 
predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 uznesenia s výhradou, že 
mu ich kupujúci ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, za kúpnu cenu 
11 170 €. Bod B.4 obsahuje podmienku prevodu, že kupujúci splní deklarovaný zámer tejto z 
žiadosti najneskôr v lehote do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva k prevádzaným 
nehnuteľnostiam. Nesplnenie predmetných podmienok sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy zo strany kupujúceho s následkom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy 
zo strany predávajúceho. Správca majetku HA Prešov označila predmetný nehnuteľný majetok 
za prebytočný. Rada školy pri HA v Prešove schválila predložený návrh na odpredaj 
nehnuteľností. Komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku odporúčajú 
zastupiteľstvu schváliť navrhovaný prevod za podmienok uvedených v uznesení. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš poukázal na históriu tohto objektu. Bol postavený ako jedáleň pre 
evanjelické kolégium a cez plynutie dejín sa dopracoval k prechodu zo strany štátu do majetku 
VÚC a následne v rámci reštitúcií do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku. Tá ma rozpracovanú projektovú dokumentáciu a pomaly sa črtá aj nejaký model 
financovania domova sociálnych služieb. Zmyslom stratégie evanjelickej cirkvi je budovať 
inštitúcie a ísť cestou poskytovania služby verejnosti teda verejnoprospešnej činnosti. 
Evanjelická cirkev nežiada prevod za symbolické 1 €, ale za nejakú sumu,  keďže súčasťou 
budú náklady na zbúranie kotolne. Domov sociálnych služieb by mal mať cca 40 miest. Cirkev 
sa v zmluve zaväzuje, že do 5 rokov niečo také postaví a sprevádzkuje. Vníma to ako niečo, čo 
podporuje  a má v zákone aj VÚC. Z pohľadu cirkvi bol svojho času záujem aj o kúpu 
vedľajšieho internátu. Je to časť postavená za socializmu, ale cirkev nemala prostriedky na kúpu 
aspoň nejakej časti. Momentálne to má vo vlastníctve prešovský developer p. Louma. Na 
začiatku bola diskusia o záujme p. Loumu aj o druhú stranu, preto navrhoval rokovať o tomto 
prevode, lebo pre cirkev je dosť dôležité vyriešiť to, keďže hrozí zastavenie celého projektu, na 
ktorý sú naviazané cirkevné aktivity v zahraničí. Louma má objekt pod číslom 208/2 a pozemok 
208/1, čiže sa dostane na svoj pozemok. Cirkev sa s ním bude musieť dohodnúť, lebo sa musí 
tou istou cestou dostať na svoj dvor. Nie je dôvod nejakým spôsobom dnes uprednostňovať 
podnikateľské aktivity p. Loumu vzhľadom na celkom pozitívny záujem. Telefonoval 
s biskupom, cirkev má záujem dohodnúť sa s p. Loumom. Požiadal Zastupiteľstvo PSK 
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o podporu tohto prevodu s tým, že bude priebežne informované o dohode. Poslanec Benko 
navrhol už pri schvaľovaní programu stiahnuť bod 23G z rokovania. Bolo mu povedané, že nie 
je problém so schválením a bude tam nejaká dohoda. Je to úplne naopak. Nie je tu síce vedúci 
odboru Ing. Grešš, nevie z akých dôvodov, možno je ospravedlnený. Včera sa uskutočnilo 
nejaké stretnutie, kde došlo k dohode, že predseda PSK stiahne tento bod a bude dohoda 
s evanjelickou cirkvou. Tlmočí slová, ktoré počul Ing. Grešš a túto informáciu mal povedať 
predsedovi PSK. Čiže najprv by malo dôjsť k dohode a potom by malo zastupiteľstvo o niečom 
hlasovať a poslanci chcú najprv hlasovať a potom bude nejaká dohoda. Podľa jeho názoru by 
sa najprv malo niečo dohodnúť. Ak niekto doručí nejakú žiadosť na úrad, mal by dostať 
odpoveď, platí nejaký postup. Dotyčný do dnešného dňa nedostal pozitívnu alebo negatívnu 
odpoveď. Žiadosť odoslal v apríli 2019. Keď sa neodpovedalo, úrad už zrejme vedel, aká je 
vízia a čo bude ďalej v súvislosti so zámerom DSS. Je tu veľa kapacitných problémov 
týkajúcich sa pozemnej komunikácie aj parkovacích miest, ktoré sú povinné k územného  
a stavebnému povoleniu. Aj keď bol predaný bývalý internát HA, nejaký zámer s tou budovou 
je a parkovacie miesta sú povinnosťou k územnému a stavebnému konaniu. Pri podzemných 
parkovacích miestach je potrebný archeologický výskum, vyjadrenie Krajského pamiatkového 
úradu v Prešove atď. Predloží návrh ako kompromis a potom môže dôjsť k dohode. Následne 
navrhol vypustiť z návrhu uznesenia pozemky parc. č. KNC 213/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 79 m2 a KNC 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 
a potom sa dá rokovať o parkovacích priestoroch a statickej doprave v tejto lokalite. Predseda 
PSK Majerský sa dnes ráno zúčastnil rokovania za účasti Ing. Grešša a PhDr. Damankoša, 
PhD., ktorý môže potvrdiť jeho slová, že evanjelická cirkev má záujem dohodnúť sa s p. 
Loumom. Poslanec Mihaľ potvrdil slová predsedu PSK. Vedúci odboru majetku a investícií 
ho včera večer aj dnes ráno informoval ako predsedu komisie správy majetku, že takéto 
rokovania prebehli so zástupcom developerskej firmy p. Loumom a naozaj je to v tej podobe, 
že sa obrúsili hrany a je priestor na dohodu. Nie sú v nejakom oponentskom postavení, skôr 
našli snahu ako sa dopracovať k nejakej dohode. Návrh schválený komisiou správy majetku by 
dnes malo schváliť aj zastupiteľstvo. Poslanec Damankoš nevie reagovať na otázku 
korešpondencie s úradom. Teraz nerozumie iniciatíve poslanca Benka. Aj biskupovi vravel, že 
nie je veľmi za kúpu pozemkov za euro, lebo by za tým mal byť nejaký rozumný zámer, ktorý 
je tu úplne evidentný, dokonca sa cirkev zaväzuje, že do 5 rokov niečo urobí. Ak by to chcela 
cirkev nejakým spôsobom speňažiť, tak potom by musela za kúpnu cenu vracať. Nepamätá si 
prípad, aby bola takto cirkev v niečom obmedzovaná a ešte ide budovať DSS, čo je doslova 
verejnoprospešná činnosť. Podnikateľ, ktorý vlastní druhú stranu budovy, zrazu žiada o dva 
pásiky a zastupiteľstvo by malo kvôli nemu meniť uznesenie. Možno vedenie biskupského 
úradu prejavilo ochotu dohodnúť sa ale principiálne, teraz sa vždy bude upravovať uznesenie 
pri riešení takejto aktivity zastupiteľstvom v prípadoch, keď príde podnikateľ na poslednú 
chvíľu so svojím obchodným záujmom? Berie to tak, že aj brána je dohoda a títo susedia sa 
musia dohodnúť. Principiálne by chcel vedieť, čie záujmy teraz rieši zastupiteľstvo. Nič 
nezamlčal. Ak sa to posunie o nejaký čas, bude problém. Nerozumie iniciatívam v prospech 
súkromného podnikateľa, ktorý na opačnej strane buduje byty alebo niečo podobné. Poslanec 
Gašper tiež osobne rozprával s evanjelickým biskupom. Presne tak, ako povedal poslanec 
Damankoš, je tam skutočne snaha a ochota dohodnúť sa, zveľadiť ten priestor a vybudovať 
verejnoprospešné zariadenie. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu návrhu na uznesenie 
v predloženom znení. Poslanec Benko sa stotožňuje s dohodou. Ešte raz vysvetlil, že dnes ráno 
sa stretnutia zúčastnila len jedna strana. Dohodol sa poslanec Damankoš s predsedom PSK 
a evanjelickou cirkvou na úrovni PSK. Stále mu tam chýba druhá strana. Komunikácia 
a dohoda ešte nebola. Aby nebol problém, navrhol vypustenie zastavaných plôch o výmere 79 
m2 a 82 m2 z návrhu na uznesenie. Najprv treba rozprávať, nie hneď niečo en bloc schváliť, 
lebo bude problém s územným a stavebným konaním, statickou dopravou, parkovacími 
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miestami. Dohoda určite je, komunikácia bude a aby sa predišlo problémom, keďže 
k dnešnému dňu nebolo odpovedané na žiadosť, predložil pozmeňovací návrh. Poslancovi 
Dupkalovi prah zodpovednosti nedovolí hlasovať inak, len tak ako hlasovať bude. Nemôže 
prijať zodpovedné rozhodnutie o niečom, o čom nič nevie. Mnohokrát tu odzneli slová diskusia 
a komunikácia. Od prvého dňa jeho zaradenia medzi tzv. nezaradených poslancov s ním nikto 
takmer nikdy nerozpráva a nekomunikuje o programe zastupiteľstva, akurát má potom niekto 
výčitky, prečo hlasoval tak ako hlasoval. Je ťažké na jeho pozícii, sa teraz rozhodnúť 
zodpovedne. Nemá absolútne nič proti p. Loumovi, ani proti evanjelickej cirkvi a bude veľmi 
rád, keď bude môcť zaujať zodpovedné stanovisko. Dnes je to preňho zahmlené a zamotané, 
akokoľvek by sa rozhodol, mal by sám s týmto rozhodnutím problém, preto sa zdrží hlasovania. 
Poslanec Slovík sa prikláňa k slovám poslanca Benka, ktorý pozná situáciu a vie, že môže byť 
problém. Ak sa to môže riešiť neskôr, treba to nechať tak a odsúhlasiť 2 pozemky na ďalšom 
zasadnutí by asi nemal byť problém. Poslanec Mihaľ dodal, že problémom je prístupová cesta. 
Veľký diel pravdy má poslanec Damankoš, pretože developer to okliešti z každej strany 
a evanjelická obec sa tam nedostane. Komisia správy majetku nemala predmetný list od 
developera k dispozícii, čiže rozhodovala s takými vedomosťami, aké v danom čase mala. 
Ďalšou skutočnosťou sú rokovania, ktoré včera rozbehol vedúci odboru majetku a investícií, po 
ktorých to naozaj vyzeralo na dohodu, lebo objektom záujmu je kotolňa v suteréne a tam sa 
dajú vytvoriť parkovacie miesta. Obidve strany deklarovali, že sa vedia zhodnúť. Preto sú 
preňho informácie poslanca Benka trochu zavádzajúce. To, čo sa dozvedel dnes ráno pred 
zastupiteľstvom od Ing. Grešša, skôr vyzerá na dohodu obidvoch strán a nevidí dôvod  meniť 
materiál. Naopak, skôr vidí dôvod posunúť ho zastupiteľstvu na hlasovanie v predloženej 
podobe. Poslanec Benko mal možnosť reagovať aj na Rade PSK, k tomuto materiálu 
nepredložil žiadnu pripomienku. Poslanec Benko navrhol, aby zastupiteľstvo udelilo slovo 
prítomnému dotyčnému, ktorý má tú rezidenciu, aby vysvetlil, o čo vlastne ide. Predseda PSK 
Majerský zdôraznil, že ide o schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, čiže je 
potrebných 38 hlasov. Najprv sa bude hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Benka, kde 
je potrebná nadpolovičná väčšina. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Benkom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje vyňatie pozemkov parc. č. KNC 213/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 79 m2 a KNC 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2z 
návrhu na uznesenie. 
Hlasovanie:      za: 12   proti: 11           zdržalo sa: 22 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,   
       že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1             odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.2 tohto  
                   uznesenia 
B.2      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
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neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov, a to:                
pozemky:  parc. č. KN C  212/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2 
        parc. č. KN C 212/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  124 m2 
        parc. č. KN C 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   79 m2 
        parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   82 m2 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje  552 m2.) 
stavby: kotolňa, súpisné číslo 7376, na parc. č. 212/2 

 ťarchy: bez zápisu      a 
   príslušenstvo – oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, 

komín kotolne  
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 11.170,00 €.    
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2019 zo dňa 
15.05.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Gregom, 080 01 Prešov v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje po zaokrúhlení 
261.000,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Východný dištrikt ECAV na Slovensku je vlastníkom bezprostredne susediacich nehnuteľností, 
a to stavby internátu, súp. číslo 3152, na pozemku par. č. 209 a pozemku par. č. 209 (LV č.969) 
a bytového domu, súp. č. 3096, na pozemku parc. č. 211 a pozemkov parc. č. 210 a 211 (LV č. 
16644).  Vzhľadom na skutočnosť, že Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
je vlastníkom susediacich nehnuteľností ako aj sociálny aspekt budúceho zámeru kupujúceho 
vytvoriť v budove internátu domov pre seniorov, priľahlý pozemok a stavbu nevyužívanej 
kotolne plánuje využiť na vytvorenie oddychovej zóny pre klientov domova seniorov a na 
rozšírenie parkovacích miest v lehote najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam. Žiadateľ svoj zámer deklaruje aj v žiadosti prijatej na Úrad 
PSK dňa 19. 02. 2018. Na základe rozhodnutia pamiatkového  úradu SR dňa 22.11.2017 č. 
PUSR – 2017/21229-2/5009/BRO bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku starý parcelačný 
múr, ktorý leží na hranici pozemkov parc. č. 210 a parc. č. 212/3. Vzhľadom k potrebnej obnove 
a ochrane tejto pamiatky je nutné, aby múr mal z jednej aj druhej strany toho istého vlastníka.  

B.3    Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva 
kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 11.170,00 €.  

B.4   Podmienkou prevodu je, že kupujúci splní zámer deklarovaný v žiadosti o odkúpenie 
prevádzaných nehnuteľností uvedený v dôvode hodného osobitného zreteľa a zároveň sa 
zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti zveľadí a upraví v súlade s dôvodom hodným 
osobitného zreteľa, a to všetko najneskôr v lehote do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam. Predávajúci je oprávnený pri nesplnení vyššie uvedených 
podmienok požiadať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny. 
Nesplnenie predmetných podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy zo 
strany kupujúceho s následkom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany 
predávajúceho. 

 
Hlasovanie:      za: 31   proti: 0           zdržalo sa: 12 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 25A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, 
uviedla, že na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3445/2016 zo dňa 25. 4. 2016 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK bola 8. 7. 2016 uzatvorená nájomná zmluva s mestom Sabinov vo 
veci nájmu nebytových priestorov o výmere 700 m2 na základnej škole, kde má spoluvlastnícky 
podiel ½ mesto Sabinov. Predmet nájmu využíva mesto Sabinov na školské účely a to výučbu 
tanečného a výtvarného odboru ZUŠ v Sabinove. Nakoľko táto škola nepotrebuje toľko 
priestoru, budú priestory nevyužívané touto umeleckou školou na základe žiadosti mesta 
Sabinov využité na výučbu ZŠ na ul. Komenského v Sabinove. Predmetom predkladaného 
návrhu je zmena daného uznesenia, kde na základe žiadosti nájomcu mesta Sabinov sa mení 
účel nájmu len na školské účely. Materiál prerokovala komisia správy majetku s kladným 
odporúčaním pre Zastupiteľstvo PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods.7 
písm. e) a § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom 
znení       s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov, 
uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 zo dňa 25. 4. 2016 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   
vypúšťa sa text v tomto znení: 
„ - účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej 
školy v Sabinove“ 
a nahrádza sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 textom v tomto znení:  
„ - účel nájmu: školské účely“. 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 25B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, 
oboznámila prítomných s tým, že na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2010 zo dňa 
2. 3. 2010 k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK s občianskym 
združením Veterán Šariš klub Prešov bola dňa 16. 4. 2010 uzatvorená nájomná zmluva  za 
účelom zriadenia a prevádzkovania regionálneho múzea veteranizmu a zriadenia 
a prevádzkovania múzea paličkovej čipky. Predmetom predkladaného návrhu je ukončenie 
nájomnej zmluvy  v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov z dôvodu, že nájomca nezabezpečil na predmete nájmu komplexnú 
rekonštrukciu objektu, na ktorú sa zmluvne zaviazal, objekt nie je využívaný za dohodnutým 
účelom a nájomca viac ako jeden mesiac mešká s platením dohodnutého nájomného vo výške 
1 000 € ročne. Materiál prerokovala komisia správy majetku s kladným odporúčaním pre 
Zastupiteľstvo PSK.  
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods.7 
písm. e) a § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom 
znení     s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov,  
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 16. 4. 2010 s nájomcom – občianske združenie Veterán 
Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402, 
na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Úradu PSK, uzatvorenej na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2010 zo dňa 2. 3. 2010 
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK s občianskym 
združením Veterán Šariš klub Prešov,  
kde predmetom nájmu je nehnuteľný majetok PSK prenajatý z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa zapísaný na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to: 
pozemok: parcela registra C KN č. 1984 o výmere 719 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria    
stavba:  múzeum, s. č. 510, na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna 
                        pamiatka) 
ťarchy:  V 1270/2000 – predkupné právo pre mesto Prešov. 
Hlasovanie:      za: 40   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 

 

K bodu 25C – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, 
predstavila nájom pozemkov vo vlastníctve PSK v správe Krajského múzea v Prešove mestu 
Hanušovce nad Topľou z dôvodu plánu obnovy národnej kultúrne pamiatky – grófskeho parku, 
ktorý sa nachádza pri kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a jeho následného využitia na 
verejnoprospešné účely pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Realizácia obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky tohto parku sa plánuje z Nórskeho finančného mechanizmu. Nájomca 
umožní bezproblémový prístup k tejto nehnuteľnosti, právo prechodu, prejazdu a státia na 
prenajatých pozemkoch, opravu a údržbu nehnuteľnosti. Nájomca bude zabezpečovať všetky 
náklady v súvislosti s údržbou prenajatého nehnuteľného majetku, jeho poistením, platbou dane 
z nehnuteľností, s obnovou parku. Mesto má s Krajským múzeom v Prešove dlhodobo dobrú 
spoluprácu, časť svojich pozemkov poskytlo do dlhodobého nájmu pre fungovanie archeoparku 
v správe Krajského múzea v Prešove. Správca nehnuteľného majetku Krajské múzeum 
v Prešove rozhodol o dočasnej prebytočnosti predmetného nehnuteľného majetku. Doba 
prenájmu je navrhovaná na obdobie 30 rokov za cenu 1 € ročne bez platieb za energie a služby 
spojené s nájmom. Materiál prerokovala komisia kultúry a národnostných menším a komisia 
správy majetku s kladným odporúčaním pre Zastupiteľstvo PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e,   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov, 
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu –  Krajské 
múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 37781278, rozpočtová organizácia, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1399, k. ú. Hanušovce nad Topľou, a to: 

- časť parcely o výmere 6200 m2 pozemku registra KN C, parcelné číslo 14/1, zastavaná 
plocha a nádvorie, celková výmera pozemku je 8196 m2 

- pozemok registra KN C, parcelné číslo 15/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
618 m2 

Celková výmera  prenajímaných pozemkov predstavuje 6 818 m2. 
do nájmu nájomcu – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou, IČO: 00332399, za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka). 
Účel nájmu: obnova národnej kultúrnej pamiatky – grófskeho parku, jeho využitie 
                     obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva. 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer mesta zachrániť národnú kultúrnu pamiatku - park nachádzajúci sa v bezprostrednej 
blízkosti kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach, starostlivosť a údržba miestnej zelene 
nájomcom, úhrada všetkých nákladov v súvislosti s prenajatým majetkom. 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 26 – Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov 
stredných škôl zapojených do výzvy Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020: PaedDr. 
Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že predkladaný materiál informuje 
o schválených projektoch SPŠ technickej, Komenského 5, Bardejov a SŠ, SNP 16, Sabinov 
zapojených do Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020. Tieto projekty sú prostredníctvom PSK financované kombináciou zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. SPŠ technická v Bardejove 
má celkovú sumu alokácie 4 561,92 eur so spolufinancovaním PSK vo výške 228,10 eur. SŠ 
v Sabinove má celkovú sumu alokácie 446 810 eur so spolufinancovaním PSK vo výške 
22 340,50 eur. Keďže ide o projekty schválené na základe financovania spôsobom 
predfinancovania je potrebné pomôcť týmto školám vložením určitých finančných prostriedkov 
a po spracovaní budú vrátené do rozpočtu PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e  
A.1 predfinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 

Bardejov, s názvom „Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb poskytovaných 
turistom v Čarovnej krajine Rusínov – Lemkov a Pohoranov“ predloženého na základe Výzvy 
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho 
kraja vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 4 333,82 eur 

A.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A.1 vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 228,10 eur 

B.1 predfinancovanie projektu Spojenej školy, SNP 16, 083 01 Sabinov, s názvom „Zlepšenie kvality 
odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 
95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 424 469,50 eur (z toho bežné výdavky 
vo výške 300 544,85 eur, kapitálové výdavky vo výške 123 924,65 eur) 

B.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode B.1 vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 22 340,50 eur (z toho bežné výdavky vo výške 15 818,15 eur, 
kapitálové výdavky vo výške 6 522,35 eur). 

Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 27 – Rôzne:  
Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 192/2019 v bode e): 
Poslanec Vook predložil v diskusii k bodu 2 – Návrh racionalizácie siete stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 192/2019 
v bode e) k vyradeniu SOŠ technickej, Pionierska 361/14, Svidník zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2019.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 192/2019 zo dňa 8. 
4. 2019 v bode e). 
Hlasovanie:      za: 17   proti: 8           zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie nebol schválený.  
 
 
A/ Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020, III. výzva mikroprojekty 2014 – 2020 – PSK – KARPATY – 
schválenie projektovej žiadosti: Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, uviedol, že dňa 9. 
6. 2019 v rámci III. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 
2014 -2020 podpísala SÚC PSK partnerskú dohodu s poľským partnerom na predloženie 
mikroprojektu s názvom Rozvoj prírodného a historického dedičstva na poľsko-slovenskom 
pohraničí s predpokladaným rozpočtovým nákladom do 60 000 eur. Taktiež je potrebné 
zabezpečiť prostriedky na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  
maximálne 3 000 eur. Cieľom projektu na slovenskej strane bude realizácia cestárskeho múzea, 
ktoré sa v PSK nenachádza. Je šanca, aby bol tento projekt úspešný a SÚC PSK chce byť 
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pripravená v čo najkratšom čase podať tento projektový zámer po schválení monitorovacím 
výborom. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rozvoj prírodného a historického dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 60 000 eur 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 3 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. 

Hlasovanie:      za: 42   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná 
os: 1 -  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-
2019-44 – schválenie projektových žiadostí: Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, 
informoval o tom, že minulý týždeň sa podarilo SÚC PSK zhromaždiť podklady k 2 
projektovým žiadostiam v rámci novej výzvy IROP s možnosťou predloženia žiadostí pre tento 
rok v 3 etapách: 1) 29. 3. 2019 – 1. 7. 2019, 2) 1. 7. 2019 – 1. 10. 2019, 3) 1. 10. 2019 – 31. 12. 
2019. Sú to projektové žiadosti v celkovej hodnote 3,4 mil. eur.: 1) Modernizácia cesty II/558 
Hudcovce a Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné, 2) Rekonštrukcia 
cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese 
Svidník. Pre projekt s názvom Modernizácia cesty II/558 Hudcovce a Topoľovka, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Humenné v hodnote 1 900 000 eur je potrebné zabezpečenie 
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných 
prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške maximálne 95 000 
eur, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu pre 
každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. Tieto peniaze budú potrebné až v budúcom 
roku, ale pre podanie projektovej žiadosti je potrebné schválenie tohto uznesenia. Pre projekt 
s názvom Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Svidník v hodnote 1 500 000 eur platia tie isté podmienky výzvy.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie č. 1.: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility 
v okrese Humenné“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 900 000 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 95 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
        pre  každú  žiadosť o  platbu  predloženú  na  riadiaci orgán systémom predfinancovania  
        z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
Návrh na uznesenie č. 2.: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Svidník“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 
1 500 000 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 75 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5  % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 
Hlasovanie:      za: 41   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Návrhy na uznesenie č. 1 a č. 2 boli schválené. 
 
 

K bodu 28 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Babin dal do pozornosti besedu v humenskej knižnici s nemenovaným slovenským 
spisovateľom, ktorému poslednú knihu odmietli vydať všetky vydavateľstvá v SR. Podľa slov 
spisovateľa to nie je kniha pre bežnú verejnosť, je plná vulgarizmov, jeho inšpiráciou k písaniu 
sú sex, drogy a alkohol. Nespomína už prezentáciu obrázkov. Z besedy boli vylúčené deti. Bol 
sklamaný z prístupu knižnice a je presvedčený, že takýto spisovateľ nemá čo robiť vo verejnej 
knižnici. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK by nemali organizovať besedy 
spisovateľov, ktorí prezentujú nevhodné veci. Predseda PSK Majerský požiadal vedúcu 
odboru kultúry o prijatie opatrení, aby sa v budúcnosti takéto veci nestávali. Knižnice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú verejnou inštitúciou, kde by nemali byť v žiadnom 
prípade prezentované nevhodné veci. 
Poslanec Pilip chce zosúladiť prehľad kapitálových výdavkov za roky 2018, 2019, ako žiadal 
poslanec Vook na minulom zasadnutí, lebo poslanci dostali trocha skreslené údaje. Napr. pre 
okres Svidník boli schválené peniaze ešte v roku 2017, objavili sa v roku 2018. Nepýta sa na 
čerpanie, ale na schválené finančné prostriedky. V zaslanom prehľade chýba Prešov (cez 5 mil. 
eur), Levoča (750 000 eur – námestie) a je divné, že Stropkov má ako jediný z okresov nulu. 
Požiadal predsedu PSK o pravdivé informácie za príslušné roky a poskytnutie skutočných čísel. 
Poslancovi Šmilňákovi povedal, aby sa naňho krivo nepozeral kvôli návrhu, ktorý predložil na 
Rade PSK, nehanbí sa zaň.  V budúcnosti ho predloží, keď budú jasné pravidlá a dohody. Ak 
PSK predáva jednej cirkvi nehnuteľný majetok za 1 €, môže ho za 1 € predať aj evanjelickej 
cirkvi. Za tým si stojí a na budúcom zasadnutí predloží tento návrh. Za 1 €, ale veci musia byť 
jasné. Na Rade PSK veci jasné neboli. Zahlasuje, keď budú veci jasné. Aj poslanec Šmilňák 
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dal slovo, že pri školách bude všetko jasné a nebolo. Predseda PSK Majerský upozornil 
poslanca Pilipa, že prebieha bod interpelácie. 
Poslanec Vook požiadal predsedu PSK, aby pozdravil  koaličných partnerov, hlavne poslancov 
za okres Prešov, vzhľadom na hlasovanie o racionalizácii siete stredných škôl, z ktorej bol 
vyňatý okres Prešov. Poslanci okresov Svidník a Bardejov dohodu dodržali. Slušnosť by mala 
byť na prvom mieste a v júni sa mali dodržať veci dohodnuté v apríli. Predseda PSK Majerský 
neporozumel tejto interpelácii, ale nemusí všetkým veciam rozumieť. 
 
 

K bodu 29 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil  14. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 15. 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 26. augusta 2019. 
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Zapisovateľka: 
                                                                                                          v. r.      
Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                                                                                           v. r. 
Mgr. art. Juraj Boch ňa, ArtD.                               .............................................................. 
 
 
                                                                                                           v. r. 
Ing. Stanislav Kahanec                                  .............................................................. 
 
 
     
 
 
    
 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga                                                               v. r. 
     riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                     v. r. 
           predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


